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BACOPA

Snowflake valge, väikseõieline x x 15

Bahia White valge, suureõieline, hästi harunev x

Bahia Sky Blue taevasinine, suureõieline x

Bahia Pink Halo roosa, südamik tumeroosa, suureõieline, hästi harunev x

Arusha valge, suureõieline x

Epic White valge, suureõieline, pallikujuline, hästi harunev 15

Scopia Double Snowball valge, suureõieline, täidisõitega x

Scopia Double Indigo sinine, suureõieline, täidisõitega x 15

Scopia Double Pink roosa, suureõieline, täidisõitega x

Epic Pink roosa, suureõieline, pallikujuline, hästi harunev 15

IMPATIENS WALLERIANA E. VIRK-LIISU TOPELT

Musica      Elegant Red punane, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

  "              Bicolor Dark Red valge/punane, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

  "              Bicolor Pink heleroosa/tumeroosa, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

   "            Electric Purple tumelilla, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

   "            Pure White valge, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

Silhouette Purple tumelilla, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. 12 24

Silhouette Salmon lõheroosa, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. 12

Silhouette Red punane, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. 12 24

Silhouette Appleblossom valkjasroosa, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. 12 12

Uus-Ginea Sonic Dark Red Uus-Ginea balsamiin, tumepunane 12

Uus-Ginea Sonic White Uus-Ginea balsamiin, puhas valge 12

FUKSIA

La Grande Corse               * roosa/punane, suureõieline, täidisõieline, rippuv x

Bella Rozella                * roosa/punane, suureõieline, täidisõieline, rippuv x

Swingtime valge/punane, suureõieline, täidisõieline, rippuv x

Blacky  roosa/mustjaslilla, suure topeltöiega, rippuv x

Deep Purple              * valge/tumelilla, suureõieline, täidisõieline, rippuv x

Pink Marshmallow      * õrnroosa, suureõieline, täidisõieline, rippuv x 12

Jollies Trailing Toulon POOLRIPPUV puhas valge, täidisõieline, väga suurte õitega x

Jollies Trailing Colmar POOLRIPPUV roosa/lilla, täidisõieline, väga suurte õitega x

Marinka rippuv, ühekordsete õitega, ilus punane, x

Sir Matt Busby  POOLRIPPUV valge/punane, keskmise õiega, täidisõieline x

Göteborskan valge/punane, püstine 12

Prof. Henkel oranž, õied piklikud, toruja kujuga, 1x, püstine x x 12

Deutsche Perle püstine, jõulise kasvuga, valge/punane, pikkade 1-kordsete õitega x

PELARGOON

ripp-pelargoonid

Summer Lovers Dark Red tumepunane, poolrippuv, pooltäidisõieline x
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Summer Lovers White Splash valge, punase südamikuga, poolrippuv, pooltäidisõieline x

Calliope Lavender Blue lavendlililla, täidisõieline, poolrippuv, keskmise kasvuga 12

Calliope Dark Red tumepunane, täidisõieline, poolrippuv, keskmise kasvuga 12

  "          Soft  Coral roosa, täidisõieline, poolrippuv, keskmise kasvuga 12

Atlantic   Red Star valge/punane, pooltäidisõieline, hästi harunev, õied keskmise suurusega. x

Atlantic  Candy roosa, pooltäidisõieline, hästi harunev, õied keskmise suurusega. x x

Atlantic  Blue lillakassinine, pooltäidisõieline, hästi harunev, õied keskmise suurusega. x

Atlantic  Fire helepunane, pooltäidisõieline, hästi harunev, õied keskmise suurusega. x

Great Balls of Fire Burgundy Blaze tumepunane/valge, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x

   "           "              Melon erkroosa, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x

  "             "             Velvet Red tumepunane, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x

  "             "             Violet Blue roosakaslilla, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x x

   "           "              Dark Red tumepunane, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x

   "           "             Merlot sametpunane, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x

   "           "             White valge, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x

Grandeur Ivy Velvet sametpunane, pooltäidisõieline, hästi harunev, ilmastikukindel x

Grandeur Ivy Deep Red tumepunane, pooltäidisõieline, hästi harunev, ilmastikukindel x

Grandeur Ivy Pink heleroosa, pooltäidisõieline, hästi harunev, ilmastikukindel x

Grandeur Ivy  Scarlet punane, pooltäidisõieline, hästi harunev, ilmastikukindel x

Grandeur Ivy Violet helelilla, pooltäidisõieline, hästi harunev, ilmastikukindel x

Grandeur Ivy White valge, pooltäidisõieline, hästi harunev, ilmastikukindel x

Grandeur Ivy Rose roosa, pooltäidisõieline, hästi harunev, ilmastikukindel x

Temprano Dark Red tumepunane, pooltäidisõïeline, varane, hästi harunev 12

Temprano Hot Coral korallpunane, pooltäidisõïeline, varane, hästi harunev 12

Temprano Lavender Splash roosa, punase südamikuga, pooltäidisõïeline, varane, hästi harunev 12

Temprano White valge, pooltäidisõïeline, varane, hästi harunev 12

Ville de Paris White valge, võimsa kasvuga, lihtõieline x

Ville de Paris Red punane, võimsa kasvuga, lihtõieline x x x x

püstised

Classic True Red punane x

Americana  White  Splash varajane, võimsa kasvuga, vastupidav, õis valge, seest punane 12 12

Tango Velvet Red sametpunane, tumeda lehestikuga, pooltäidisõieline, sobib tihedaks istutuseks 12

Candy Idols  White Parfait valge, punase südamikuga, varane, täidisõieline x

Grandeur Dark Bright t Red sametpunane, tumeda lehestikuga, madal kasvukuju, hästi harunev x

Survivor Idols Bright Red  2020 punane, suureõieline, pooltäidisõitega, keskmise kasvuga x

   "            "     Tickled Pink heleroosa, punaste täppidega, suureõieline, pooltäidisõitega, keskmise kasvuga x

   "            "     Dark Red tumepunane, suureõieline, pooltäidisõitega, tugeva kasvuga x

   "            "     Rosalinda roosa, suureõieline, täidisõieline, tugeva kasvuga. x

Sarita       White Splash heleroosa, punase südamikuga, poolrippuv, tugeva kasvuga, varane x

Savannah TexMex Ruby tumeroosa, heleda südamikuga, kompaktse kasvuga, täidisõieline, suureõieline x

   "              Really Red punane, keskmise kasvuga, täidisõieline, suureõieline x

Big Eeze      Red punane, võimsa kasvuga, XL täidisõied x

  "     "          Foxy Flamingo roosakirju, võimsa kasvuga, XL täidisõied x
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  "     "         Neon neoonroosa, võimsa kasvuga, XL täidisõied x

Classic Diabolo sügavpunane, keskmise kasvuga, hästi harunev, suureõieline 12

PETUUNIA

ripp-petuuniad

Surfinia    Burgundy mustjaspunane, suureõieline, tugevakasvuline. x x 15

  "             Giant Purple punakaslilla, suureõieline, tugevakasvuline. x x x

   "            Blue llillakassinine, suureõieline, tugevakasvuline. x x

  "            Table Dark  Red punane, suureõieline x

Surfinia  White valge, suureõieline, tugevakasvuline. x x

Surfinia Hot Pink erkroosa, suureõieline, tugevakasvuline x

Surfinia Trailing Red punane, suureõieline, tugevakasvuline x

   "          Heavenly Blue taevasinine, suureõieline, veidi lainelise servaga x x

Sanguna Sky Blue taevasinine, suureõieline 15

Surfinia     Amethyst punakaslilla, suureõieline

Ray     Bordeaux punane, tumeda südamikuga, suureõieline x

Sanguna White valge, suureõieline, kiirekasvuline, hargneb hästi ka latvamata. 15 15

    "          Sweet Pink heleroosa, suureõieline, kiirekasvuline, hargneb hästi ka latvamata. 15

Pegasus  Velvet Red heleroosa, sooneline, tumeda südamikuga, suureõieline x

Sweetunia Johnny Flame   õied kirjud purpur/burgundy, õied keskmise suurusega x

Sweetunia         Fiona Flash õied kirjud oranžikaspunane/burgundy, õied keskmise suurusega x

   "                      Black  Satin must, õied keskmise suurusega, ilmastikukindel x

Surprise  Sparkling Burgundy mustjaspunane valgete täppidega, varane x

Constellation Virgo sinine, valgete täppidega x x

Sweetunia Miss Marvelous burgundy, valgete servadega, väga efektne x

Pegasus Special Pink Splash roosa, valgete täppidega x

Chameletunia Caramel Gold kollane/karamell x

Pegasus Queen of Hearts kollase ja punase kirju, suureõieline, kompaktse kasvuga x

Sweetunia  Rose Gem roosa, sooneline, suureõieline x

Sweetunia Purple Touch valge/lilla, poolrippuva kasvukujuga x

Surfinia  Double Lilac täidisõieline, lilla, suureõieline x x 15 15

Origami  Watermelon arbuusipunane, varane, suureõieline, täidisõieline x

   "          Pink roosa, varane, suureõieline, täidisõieline x

Tumbelina  Cherry Riple tumeroosa/valge, täidisõieline, varane, keskmise kasvuga x

   "               Maria sinine, täidisõieline, varane, keskmise kasvuga 15

  "                Susanna helekollane, täidisõieline, varane, keskmise kasvuga x

   "              Victoria Improved heleroosa, täidisõieline, varane, keskmise kasvuga 15

   "               Diana valge, täidisõieline, varane, keskmise kasvuga x 15

   "               Inga punane, täidisõieline, varane, keskmise kasvuga x

väikseõielised ripp-petuuniad

Callie Burgundy burgundiapunane, tiheda, ümara kasvukujuga 15

Calita Red punane, tiheda, ümara kasvukujuga x

Sweetbells  Double  Red sügavpunane, täidisõieline x

Calita           Double Cherry kirsipunane, täidisõieline x
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Calita           Double Sunset Bicolor kollane/punane, täidisõieline x

Calita           Double Blue sinine, täidisõieline x

Sweetbells  Double Snow valge, täidisõieline 15

Sweetbells  Double Rosy roosa, täidisõieline x 15

    "               Sky Blue taevasinine, täidisõieline 15

Calita            Double Sun kollane, täidisõieline x

Calita            Apricot Shimmer oranž/kollane x

Calita           Velvet purpurvioletne x x

Bloomtastic   Lavender Quarts helelilla, tumeda südamikuga, tugeva kasvuga, varane, suhteliselt suure õiega x

Callie Rose With Eye roosa 15

Superbells Pomegranate Punch punane, tumeda südamikuga, suhteliselt suure õiega, haiguskindel. x

BEGOONIA

Nonstop Mocca Scarlet erkpunane, tumeroheliste lehtedega, kompaktne, mugulbegoonia. x

Illumination Apricot oranžikaskollane, rippbegoonia, suurte täidisõitega x

Roosbegoonia     Barkos punane x

Miss Malibu erkoranž, suurte täidisõitega, poolrippuv, tugeva kasvuga x

Miss Montreal kreemroosa, suurte täidisõitega, poolrippuv, tugeva kasvuga x

LOBEELIA

Laura Blue sinine, poolrippuv, õiterohke x

Laura Snow valge, poolrippuv, õiterohke x

ASARIIN (LOFOS)

Wine Red veinipunane, roniv / rippuv x

Compact Pink roosa, kompaktse kasvuga x

TUNBERGIA

Sunny Susy Red-Orange tume oranž x

Brownie pruunikaspunane x

Rose Sensation roosa x

White Halo valge x

KULDKAKAR

Basket Pure White valge, suureõieline, sobib amplisse ja potti x

  "         Rose Bicolor roosa, suureõieline, sobib amplisse ja potti x

  "        Purple violetne, suureõieline, sobib amplisse ja potti x

  "        Lemon helekollane, suureõieline, sobib amplisse ja potti x

VERBENA e.  RAUDÜRT

Vectura Red Eye punane valge südamikuga, väga varane, kerajas kasvukuju x

Samira Blue with Eye sinine valge südamikuga, väga varane, kerajas kasvukuju x

PADIPÕÕSAS           

Silver Bush hõbedase värvusega, haruline,väga dekoratiivne taim, kõrgus 25-30 cm, x

LAMAV KÄOKULD 

Silver hõbedaste sametiste lehtedega, jõulise ja tugeva kasvuga. x x x

ROOMAV METSVITS   

Goldilocks kuldkollane lehestik, roomav või rippuv, lehtdekoratiivne. Püsik. x

HÕBEPAEL     
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Silver Falls väikeste hõbedaste lehtedega, sobib amplisse, hästi harunev.

SANVITAALIA        

Solaris kollane, hästi harunev, sobib pottidesse ja amplisse, õitseb rikkalikult x x x x

TIIVIKLILL

Abanico Blue sinine, varane, hea hargnevusega. Kompaktse kuni keskmise kasvuga x

AMPLIROOS

Lilly Rose väikeste roosade õitega roos amplisse x

IPOMEA Black Heart bataat musta lehega, ronib või ripub, väga efektne x

PÄEVAKÜBAR

Amarillo Gold suurte kuldkollaste õitega potisort. Kõrgus 30 cm. x

TUKALILL     

Delight Dark Mauve varajane, jahukastekindel, tumelilla, hästi harunev x

STEPIROHI

Ponytails kõrreline, kõrgus 40 cm. Püsik. x

ROSMARIIN

Riviera laiuva kasvukujuga, väga dekoratiivne, suhteliselt talvekindel sort. x x x

HARILIK LEESKPUTK

Verino trendikas püsik maitsetaim. x

MAROCCO MÜNT värskendav, pehme maitsega münt. x

TOMAT

Sungold oranž kirsstomat, väga magus, kõrgekasvuline x

Supersteak suur lihatomat, kõrgekasvuline x

JALAPENO

Samira Shiny F1 terav jalapeno, saagikas sort, paksuseinaline. x

LÕVILÕUG    

Madame Butterfly täidisõieline segu x

PARKJUUR

Dark Blue sinine x

KUREREHA (GERANIUM)

Rozanne sinine, kõrgus 30 cm. Pika õitsemisajaga. x

MAASIKAS

Gazana F1 roosade suurte õitega taasviljuv sort x


