
 SEEMI NOORTAIMED  2023

Müügile saabumise ajad
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BACOPA
Snowflake valge, väikeseõieline x

Nova Big White valge, suureõieline x x

Bahia Purple Sand lillakassinine, keskmise õiega, varane x

Baristo Giga White valge, suureõieline x

Scopia Double Snowball valge, suureõieline, täidisõitega x

Everest Pink roosa, suureõieline x

Scopia   Double Pink roosa, suureõieline, täidisõitega x

IMPATIENS WALLERIANA E. VIRK-LIISU TOPELT
Musica                 Elegant Red    punane, täidisõieline x

  "                         Pink Aroma    roosa, täidisõieline x

   "                        Electric Purple    tumelilla, täidisõieline x

  "                        Orange    oranž, täidisõieline x

   "                       Pure White    puhas valge, täidisõieline x

Uus-Guinea balsamiin  Sonic White    puhas valge                       suur taim   x

  "                               Sonic Dark Red    tumepunane                       suur taim x

FUKSIA
Bella Rozella                      rippuv               roosa/punane, suurte täidisõitega x

White King                         rippuv   puhas valge, suurte täidisõitega x

Swingtime                         rippuv   valge/punane, suurte täidisõitega x x

Sir Matt  Busby                 poolrippuv        "          , suurte täidisõitega, poolrippuv x

Blacky                              rippuv roosa/mustjaslilla, suurte täidisõitega x

Deep Purple                     rippuv     taim  XXL valge/tumelilla, suurte täidisõitega x

Pink Marshmallow            rippuv õrnroosa, suurte täidisõitega x

Marinka                            rippuv ühekordsete õitega, punane x

Cherry                             püstine säravroosa, varane, lihtõieline x

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

  "          "                           suur taim   "                          " x

PELARGOON
ripp-pelargoonid

Grandeur Ivy               Red punane,pooltäidisõïeline,hästi harunev x x

 "              "                 Velvet sametpunane,pooltäidisõïeline x

"               "                  Rose roosa,pooltäidisõïeline,hästi harunev x x

  "             "                  Salmon lõheroosa,pooltäidisõïeline,hästi harunev x

Great Balls of Fire      Dark Red punane, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x
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   "           "                  Merlot sametpunane, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x

  "             "                 Melon erkroosa, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x x

  "             "               Light Lavender helesinine, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x

Atlantic  Candy roosa,pooltäidisõïeline,hästi harunev,hea ilmastikukindlusega, ideaalne rõdukasti x

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

Ville de Paris White valge, võimsa kasvuga, lihtõieline x

poolrippuvad pelargoonid   INTERSPECIFIC

Summer Lovers   Dark Red tumepunane, laiuv x

  "              "           White Splash valge punase silmaga, laiuv x

  "             "            Scarlet helepunane, võimsa kasvuga x

püstised pelargoonid

Grandeur   Dark       Bright  Red erkpunane, lehestik tumeroheline x

Grandeur  Classic   Pink Slash roosa punase silmaga x

  "                "           Violet Splash heleviolett silmaga x

Big  Eeze              Red punane, võimsa kasvuga, suur õis x

Big Eeze               Salmon oranžikasroosa, tugevakasvuline, suur õis x

Big Eeze                Neon neoonroosa,              " x

Big Eeze              Watermelon arbuusipunane,         " x

 Anthony särav heledam  punane x

   "            "           Rosalinda roosa, eriti täidisõieline, tugeva kasvuga x

   "            "          Tickled Pink heleroosa punaste täppidega, väga õrn x x

Savannah           Really Red punane, topelt, suureõieline x

Americana White Splash     suur taim valge punase silmaga, laiuv x

Diabolo                                 suur taim silmatorkavalt erkpunane, kompaktne x

Rosebud Astrid                    suur taim antiik roosa valgega x

PETUUNIA
ripp-petuuniad

Surfinia    Burgundy mustjaspunane, suureõieline, tugevakasvuline x x

  "             Giant Purple punakaslilla, suureõieline, tugevakasvuline x x x

  "                "       "            taim  XXL punakaslilla, suureõieline, tugevakasvuline x

   "             Blue sinine, suureõieline, tugevakasvuline x

  "              Heavenly    Blue taim XXL lillakassinine, veidi sakilise servaga, suureõieline x

   "             Table Dark Red punane, keskmise kasvuga x x

   "            Snow puhas valge, suureõieline, võimsa kasvuga x

Fortado Dark Red tumepunane, tumedate soontega x

   "          Fortado White puhas valge, suureõieline, varane x

Surfinia Hot Pink erkroosa, suureõieline, tugevakasvuline x x

Fortado      Purple Vein       taim  XXL õrnlilla, violetsete soontega x

Fortado      Velvet Heart lillakasroosa, sooneline, tumeda südamikuga x
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StarTunia              Red punane täppidega x

  "                         Blue sinine täppidega x

  "                   Thunderstorm taim XXL lilla valgega täppide ja laikudega x

Chameletunia Yellow ilus kollane x

Vista Bubblegum heleroosa, keskmise õiega, väga võimas, laiuv x

  "      Paradise tumeroosa, keskmise õiega, väga võimas, laiuv x

  "      Silverberry valge roosaka südamega, keskmise õiega, väga võimas, laiuv x

Surfinia  Double Lilac helelilla, suurte täidisõitega x x x

Surfinia  Double Lilac          taim XXL        " x

Origami        Watermelon punane, keskmise kasvuga, täidis, varane x x

   "                Pink roosa, laiuv, täidis, varane x

  "                 White rohekasvalge,laiuv, täidis,varane x

Tumbelina    Francesca tumeroosa, punaste soontega , täidis x

Tumbelina    Francesca      taim XXL tumeroosa, punaste soontega , täidis x

  "                Priscilla            taim XXL helelilla tumedamate soontega, täidis x

   "               Sophia taevasinine, täidisõieline x

   "               Anna roosa valge servaga, täidis x x

   "               Diana puhas valge, täidis x

  "                Diana   suur taim   " x

   "               Inga   punane, täidisõieline, laiuva kasvukujuga x

   "               Inga                taim XXL punane, täidisõieline, laiuva kasvukujuga x

  "               Lilac Ripple   suur taim lilla valgega, täidisõieline x

  "               Superstar violetne kollaka servaga, täidisõieline x

väikseõielised ripp-petuuniad

Calita                Red punane,  ümara kasvukujuga, õied püsivad avatuna ka hämaras ja pilvise ilmaga x

  "                      Deep Yellow kollane,  ümara kasvukujuga, õied püsivad avatuna ka hämaras ja pilvise ilmaga x

  "                      White valge,  ümara kasvukujuga, õied püsivad avatuna ka hämaras ja pilvise ilmaga x

Calita               Double  Red punane,täidisõieline, hästiharunev, poolkerajas kasvukuju, murdumiskindlad varred x

Calita               Double Pink Bicolor valge/roosa,täidisõieline, hästiharunev, poolkerajas kasvukuju, murdumiskindlad varred x

Calita               Double Sky  Blue sinine,täidisõieline, hästiharunev, poolkerajas kasvukuju, murdumiskindlad varred X

Calita               Double Sun kollane,täidisõieline, hästiharunev, poolkerajas kasvukuju, murdumiskindlad varred x

Calita               Double Rosy roosa,täidisõieline, hästiharunev, poolkerajas kasvukuju, murdumiskindlad varred x

TRIO           Beautical Bonfire petuniaxcalibr. 3 värvi: vanill+karamell+kaneel x

  "                 Rocky Pop segu ruse kollane+raudürt sinine ja punane x

BEGOONIA
Nonstop Mocca Scarlet mugulbegoonia punane, tumedaleheline x

Tubby White   "                   valge, rohelise lehega x

Nonstop Joy  Yellow kollane, kompaktne, mugulbegoonia. x x
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Bacio Orange oranž       x

Portofino Coral korallroosa, täidisõieline x

BIG Red Bronze Leaf võimas, tumeda lehega punane, efektne x

Illumination Apricot oranžikaskollane, rippbegoonia, suurte täidisõitega x

Roosbegoonia               punane

Begoonia  Chardonnay kreemikas -kollased suured täidisõied x

 Summerwings             Double  Red tumeda lehega, korallpunane täidisõis, rippuv x

   "                                 Deep Red Boliivia begoonia sametpunase 1x õiega x

LOBEELIA
Laura Blue  Eye sinine, poolrippuv, õiterohke, hea kuumataluvusega, potti ja amplisse. x

Laura Snow valge, poolrippuv, õiterohke, hea kuumataluvusega, potti ja amplisse. x

Laura Trio Blue-White-Sky Blue 3 värvi - sinine, valge, helesinine x

ASARIIN  Lofos      Wine Red veinipunane, roniv / rippuv x

KAKSIKKANNUS   Diascia  taim 
XXL Elfjes Red  - punane x

TUNBERGIA roniv, väga  dekoratiivne

AMERA                   Big Orange suur  oranž x

                               Brownie pruunikas punane x

                               Rose Sensation roosa x

KULDKAKAR
Basket                      Purple violett, kerajas-lame kasvukuju x

  "                             Rose Bicolor tumeroosa, kerajas-lame kasvukuju x

  "                             Pure White puhasvalge, kerajas-lame kasvukuju x

VERBENA e.  RAUDÜRT
Samira                     Blue With Eye lillakassinine valge silmaga x

Samira                     Rose tumeroosa x

Purpurvanik Purple Bells ronilill lillakate kellukestega x

Stevia suhkruleht x

Padipõõsas MZ Selectie hõbedane,haruline,väga dekoratiivne taim, kõrgus 25-30 cm, x x

LAMAV KÄOKULD Silver hõbehallide  lehtedega, tugeva kasvuga. x x

  "               Nana   Silver väikeste hõbedaste lehtedega, kompaktne x

  "               Silver Moon kompaktne hallide lehekestega x

  "               Variegata rohelise-kollase kirjude  lehtedega x

HÕBEPAEL     Silver Falls väikeste hõbedaste lehtedega x x x

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

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

TIIVIKLILL   Abanico    Blue laiuv, sinine, sobib rõdukasti ja amplisse x

  "        Abanico  White XXL laiuv, valge, sobib rõdukasti ja amplisse x
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Roomav metsvits Goldilocks roomav- rippuv, kollakasroheline x

Ipomoea  Black  Heart bataat musta lehega, ronib vöi ripub, väga efektne x

TUKALILL  sinine     Dark Mauve varajane, jahukastekindel, tumelilla, hästi harunev x

  "              valge  Surdaisy White puhasvalge, võimsa kasvuga, lihtõieline

Salvia  far. Farina Blue sinine, varane, kõrgus ca 40 cm x

Heliotroop Nautilus Blue sinine,  lõhnav, väga dekoratiivne x

Jalapeno   Samira Shiny F1 tuliselt terav jalapeno x

LÕVILÕUG    Md. Butterfly kõrge täidisõieline segu x

Parkjuur Dark Blue tumesinine, lõike-ja kuivlillena x

Aster Matador MIX kõrge, suureõieline segu x

Piimalill    Snow Mountain valgete õitega, sobib segudesse x

Ripp-maasikas    Toscana F1 tumeroosade õitega, taasviljuv x


