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Laupäev, 3. mai 2003

Amplitaimed

Tulge ja arutame!
Res Publica kutsub linnaosa
valitsust ja linnaosa elanikke
arutama: Kuidas korraldada liiklust Pirital? Muudame kõik meie
tänavad ühesuunaliseks? Vaevalt
meil suvel enam lubatakse oksi
oma aias põletada!Kuidas me
siis hakkama saame? Kas
mustade kottidega nagu teevad
nõmmekad? On meil vaja sisemist bussiliini? Kas buss nr. 5
peaks sõitma muudetud trassil?
Tulge ja arutame neid
küsimusi Pirita Vaba Aja
Keskuses 14. mail kell 18.
Muidugi on võimalik arutada
ka
kohapeal
tõstatatud
probleeme. Või siis järgmisel
korral.
Vello Rehkalt
Vello Volt

Mais
Tallinna
Botaanikaaias
26.04 - 4.05 näitus
Koerahambad kadarikus
Näitusel tutvustame varakevadel õitsevaid madalakasvulisi
sibultaimi
ja
okaspuude,
põhiliselt kadaka, liike ning
efektseid kultivare. Kevadel,
kohe pärast lume sulamist, alustavad õitsemist lumikellukesed,
krookused, koerahambad, pushkiiniad, linnupiimad jt. kevadlilled. Toreda nimega perekonda
koerahammas kuulub 25 erakordselt kaunite roosakaslillade,
valgete või kollaste suurte rippuvate õitega taimeliiki, kes looduslikult kasvavad Põhja-Ameerikas,
Kesk- ja Lõuna-Euroopas.
Täpsem info: Taimi Puusepp,
Krista Kaur, telefonil: 6 062 671

Urmas Laansoo
Näituse kuraator
Kui keegi veel ei tea, mis on
ampel, siis saagu teadmiseks: see
on ripplamp või rippvaas,
viimases sobib ka ripptaimi kasvatada. Tänapäeval kasvatatakse
amplites küll ka püstiste vartega
taimi nagu lemmaltsad ja kääbusdaaliad näiteks. Amplitaimed sobivad kasvatamiseks rõdukastides,
ripp-pottides,
terrassidel
põnevates anumates ja kus iganes
fantaasia lubab ja taimede
kasvunõuded on täidetud. Kõige
esimeseks jahedaid kevadöid
mittepelgavaks
taimeks
on

võõrasema ehk aedkannike. Nüüd
on võõrasema värvivalik peaaegu
kõikmõeldavates värvitoonides
roosast sügavmustani välja.
Öökülmaohu möödudes mai lõpus
või juuni algul võib välja istutada
juba kõik troopilistelt aladelt pärit
muidu
külmaõrnad
taimed.
Tallinna Botaanikaaia näitusel
"Amplitaimed ja kevadlilled" näeb
palju uusi sorte ja liike, keda
varem pole Eestis kasvatatud või
on seda vaid mõnel varasemal
aastal proovitud. Näiteks on
uudsed hariliku õlelille ja lõvilõua
rippuvad sordid, vähemtuntud on
ka padipõõsas, lamav käokuld,
sulgruse, kirju toreenia, lamav

sanvitaalia, südajas suutera, sinine
tiiviklill, laiguline nõiahammas,
suureõiene varsapõlv ja harilik
kaksikkannus. Lisaks tavatutele
uudistaimedele eksponeeritakse
tuntumate taimeliikide pelargooni,
fuksia ja petuunia uusi sorte.
Petuunial on palju uusi põnevaid

sordirühmi: “Surfinia”, “Milliflora” ja “Multiflora” näiteks.
Kogu külma talve elavad avamaal
üle parasvöötmetaimed roomav
metsvits, maajalg ja roomav
akakapsas, keda ka amplites sobib
kasvatada. Samuti sobivad amplis
kasvatamiseks ka maasikad.

16. - 25.05 näitus
Amplitaimed ja kevadlilled
Amplitaimed
sobivad
kasvatamiseks rõdukastides, ripppottides, terrassidel põnevates
anumates ja kus iganes fantaasia
lubab ja taimede kasvunõuded on
täidetud. Näitusel näeb palju uusi
sorte ja liike, keda varem pole
Eestis kasvatatud või on seda vaid
mõnel varasemal aastal proovitud. Lisaks tavatutele uudistaimedele eksponeeritakse tuntumate taimeliikide pelargooni,
fuksia ja petuunia uusi sorte.
Näituselt ei puudu ka amplis
kasvatamiseks sobivad maasikad.
Lisaks amplitaimedele on näitusel eksponeeritud ka hilisemad
sibultaimed tulbi ja nartsissi
perekonnast. Näitus valmib
koostöös firmaga OÜ Flores Aed
ja sibultaimed on Arvi Paali
kollektsioonidest.
Täpsem info: Urmas Laansoo,
Helve Meitern, telefonil: 6 062
687
LAHTIOLEKUAJAD:
Palmimaja
ja
teised
kasvuhooned: T - P kl. 11 - 16
Näituste ajal: T - P kl. 11 - 19
Üldinfot saate telefonilt 6 062
666;
koduleheküljelt:
www.tba.ee
Väljaandja: Pirita linnaosa valitsus, Merivälja tee 24, 11911 Tallinn, telefon 6 457 600, faks 6 457 609, e-mail pirita@tallinnlv.ee.
Pirita leht ilmub iga kuu esimese nädala lõpuks. Toimetaja Kaia Otti, telefon 6 457 629, e-mail kaia.otti@tallinnlv.ee. Trükikoda AS Lakrito.

