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Tähelepanuks ostjaile.

Minu puukooli asukoht on tuultele lahtine. Musta mullakiht on 
õhuke, mulla põhi savisegune kivirähk. Väetamine saab antud mõõdu
kalt. Niisuguses olukorras sunnivad arenema istikute juurte kasvu mulla 
pealmistes kihtides, ise sealjuures jäädes küllalt tugevaks, et tuultele 
vastu panna.

Aluste taimed saavad kõik paaril korral ümber istutatud, mis aren
dab istikutele tugeva narmasjuurte kava.

Toodud põhjustel julgen loota, et istikud minu puukoolist ei ole 
hellitatud, vaid suudavad kohaneda igasuguste oludega, nii niiskel, kui ka 
kuival pinnal, kehvas kui ka toiterikkas mullas.

OMANIK.



Õunapuud. Лу];ОчН/
Tüvipuud ilusa võraga, hind kr. 1.75 -42,— tükk.

Suvisordid.
Valge klaarõun. Parem varajasem laua- ja kaubaõun. Vili on 

kollakas-valge, veinihapu maitsega, Sageli muutub klaa
riks, millest on tuletatud ka sordi nimi. Puu on juba noo
relt viljakas. Soovitav istutamiseks,

Suislepp. Meil laialt tuntud ja lugupeetud õunasort. Liha 
peeneterane, mahlane, väga lõhnav ja maitsev. Maitse- 
poolest kuulub meie paremate õunasortide rühma. Puu on 
külmakindel, jõutsa kasvuga, kannab vanemas eas hästi. 
Vili valmib septembris ja hoidub novembri kuuni.

Pirnõun-Tallinna. Liha rohekas-valge, magus, mureda oma
pärase pirni maitsega, ülevalminult jahime. Mõnikord läheb 
klaariks. Puu on külmale vastupidav, tugeva kasvuga. 
Oksade kasv rohkem püsti üles. Ei vaja tugesid.

Martsipaan. Keskmise suurusega punapõseline õun. Liha 
suhkru-magus, ilma vürtsita. Rohekas-kollase koorega õun, 
päikese poolt küljest karmiin-punane, mille pinnal on üksi
kud tumedamad jooned. Puu on külmakindel. Turul nõu
tud sort.

Säfstaholm. See õuna sort kuulub kahtlemata paremate suvi- 
sortide rühma, uim on keskmise suurusega, pisut kandi
line, peenikese läikiva rohekas-kollase koorega, mis üleni 
kaetud karmiin-punaste joontega. Puu on külmakindel ja 
terve. Hakkab vara kandma ja kannab rikkalikult.

Kalvill-valge. Suur pikergune, munakujuline õun. Vilja_sisu 
pehme, valge, mahlane ja hää magushapu maitsega. Õuna 
koor on kollakas-valge ja õhuke. Puu on tugeva kasvuga 
ja talvekindel. Eelistab varjulist kasvukohta.

Astrachani-punane. Vili keskmise suurusega, valmib augusti 
kuul. Oun on ilusa kujuga ja hää maitsega. Koor päikese 
poolt küljest küps-punane. Puu on vastupidav ja viljarikas. 
Laua- ja turuõun.
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Sügissordid.

Trebuu-seemik. (Treboux): Vili keskmise suurusega, piker
gune, valkjas-kollane, läikiva koorega, ilma punata. Liha 
valkjas, mahlane, peene veinhapu maitsega, Puu on lop
saka kasvuga, külmakindel. Hakkab noorelt kandma ja 
kannab rikkalikult. Hoidub jaanuari kuuni.

Seerinka. (Saviõun). Keskmise suurusega, ümmargune, tellis- 
kivi-punaseleegilise punaga õun. Liha valkjas-roheline, 
magushapu maitsega. Puu kasv on aeglane. Eelistab 
rohkem niisket, ravisegast maad. Nõuetav turu- ja välja- 
veoõun.

Kuldrenett — Liivimaa. Väheldane kuni keskmise suurusega 
tömbiotsaline õun. Läikiva sidrun-kollase koorega, päikese 
poolt sageli kaetud õrna punaga. Liha kollakas-valge, tihe, 
peene omapärase magushapu maitsega. Puu on saagi
rohke. Hää laua- ja kaubaõun.

Sügisjoonik ehk Ametmehe õun. See on meie aedades laialt 
levinud õunasort. Õun on keskmine, kuni suur. Liha kol
lakas-valge, mõnikord koor punakate triipudega. Maitse 
on magus veinhapu. Puu on külmakindel ja terve. Nõutud 
sise- ja välisturu õun.

Šampanja — Liivimaa. Keskmise suurusega kollakas-punane 
õun. Liha õrn, maitsev. Puu on viljarikas ja hakkab noo
relt kandma. Laua ja turuõun.

Borovinka. Varajasem sügissort. Õun on keskmise suurusega, 
ilusa ümmarguse kujuga. Liha kollakas-valge, koredatera- 
line, paras hapukas. Puu on tugevakasvuline, terve ja 
külmakindel. Hakkab noorelt kandma ja kannab rikkali
kult. Vili kõlvulik kuivatamiseks ja köögis tarvituseks.

Cellini. Keskmine kuni suur, ilusa välimusega õun. Sisu rohe
kas-valge, väga mahlane ja hää maitsega. Koor rohekas- 
kollane, päikesepoolne külg kanni in-punane. Puu hakkab 
noorelt ja rikkalikult kandma. Õun valmib oktoobri kuul 
ja hoidub jaanuarini.

Tütovka. Suur, pikerkuse kujuga, rohekas-kollane, päikese
poolne külg ilus punane, õun. Maitse on hapukas. Puu 
on jõutsa kasvuga, terve. Laua- ja müügiõun.
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Talisordid.

Tartu roosiõun. Vili on suur ja meeldiva punase välimusega, 
õun mahlakas ja maitsev. Õunaliha on valge, peeneterane. 
Puu on külmakindel, hakkab vara kandma ja on väga vil
jakas. Mulla suhtes pole väga nõudlik. Esimese järgu sise- 
kui ka välisturu õun. Eriti soovitav.

Sibulõun. (Liivi Borsdorfer.) üldiselt tuntud ja nõuetav kui 
ka „Jõulu" õunana. Vili on keskmisest väiksem, laperik- 
ümmargune, täisvalminult kuldkollase koorega. Sisu on 
kollakas-valge, väga tihe ja mõnusa magushapu maitsega. 
Puu on küllalt külmakindel ja terve. Oun hoidub vasta
vas hoiuruumis juuni kuuni. Annab korraliku saagi.

Antonovka. Tuntuim vene sort. Õun on suur, kandiline. Valk- 
jas-kollase, sileda, läikiva koorega, päikesepoolne külg on 
kuldkollane. Liha on valge, sõreda ehitusega. Maitse vein- 
hapu, vürtsine. Puu on külmakindel, terve ja tugevakasvu- 
line. Sise- kui ka välisturul nõutud sort.

Tšernogus. Vili kaunis suur, rohekas-kollane, triibulise punase 
küljega. Liha rohekas-valge, mahlane, ilma erilise vürtsita. 
Vili valmib hilja sügisel ja hoidub teise aasta suveni. Puu 
on külmale vastupidav. Eksportõun.

Fameuse-Lumiõun. On keskmise suurusega, kollakas-valge 
koorega, sageli üleni kaetud joonilise punaga. Liha lumi
valge, õrn, peene magushapu maitsega. Puu on tugeva 
kasvuga, hakkab noorelt kandma. Väga hää lauaõun.

Leedu peping. (Riia tuviõun.) On kuni keskmise suurusega 
muna kujuline õun. Rohekas-kollase koorega, mis päikese 
poolt on roosakas-punane. Liha on valge, häämaitseline. 
Puu on äärmiselt viljarikas. Väga talvekindel.

Signe Tiiliš. Suur ümmargune õun, kollase koorega, mis päi
kese poolt kaetud õrna leegilise punaga. Liha õrn, mah
lane, magusa veinhapu maitsega. Puu tuge vakas vuline ja 
viljarikas. Hää laua- ja kaubaõun. Soovitatav.

Okerö. Vili keskmisest suurem, piklik. Koor õrn, hele tellis
kivi värviline. Liha rohekas-valge, magushapu maitsega. 
Hoidub närtsimata aprilli kuuni. Puu külmakindel, terve, 
lopsaka kasvuga. Sise- kui ka välisturul nõutud sort.
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Pirnipuud.
Tüvipuud ilusa võraga, kr. 2.— — 2.50 tükk.

Tervisnõunik. Keskmise suurusega kuni suur. Rohekas-kol- 
lase koorega mis päikese poolt on kaetud tumedajoonelise 
punaga. Liha kollakas-valge, mahlane, poolsulav, magusa 
meeldiva maitsega. Puu on külmakindel, tugevakasvu- 
line. Meil otsitavamaid pirnisorte.

Seemnetu. Keskmise suurusega rohelise koorega pirn. Liha 
kollakas-valge, poolsulav, magus, erilise vürtsita. Puu on 
väga külmakindel, terve ja tugevakasvuline, hästi viljakas 
ja hakkab noorelt kandma. Nõuab keskmise niiskusega 
savi-mulla maad. Soovitatav.

Ploomipuud.
Tüvipuud ilusa võraga, kr. 2.— — 2.50 tükk.

Emma Lepermann. On üks paremaid ploomisorte meie olu
des. Keskmise suurusega kuni suur ovaalne ploom. Val
minult ilus kollane, päikese poolt puna-täpilise küljega. 
Liha mahlane magus, väga meeldiva maitsega. Puu on 
kesmise kasvuga, küllalt külmakindel, hakkab noorelt kandma 
ja on rohke saagianniga.

Liivi kollane muna-ploom. See ploomisort on oma nime 
saanud iseenda kujult. Vili on keskmise suurusega, muna
kujuline, liha seest ja kattevärv päält kollane. Hää magusa 
maitsega. Valmib umbes septembri huu esimesel poolel. 
Puu on külmakindel ja rikkalik kandja.

Kirsipuud.
Tüvipuud ilusa võraga, kr. 2.— — 2.50 tükk.

Varjumorell. (Lootkirss). Vili on suur, tumepunane, hapu- 
mahlase lihaga. Väga soodne mahlade, veinide ja teiste 

6



hoidiste valmistamiseks. Puu on tugeva kasvuga, külma
kindel, ja juba noorelt äärmiselt viljarikas. Kasvatamiseks 
soovitatav.

Marjapõõsad.
Mustad sõstrad.

Hind kr. 0.25—0.30 tükk.

Põõsad tugevaharulised — marjad suured, jämedad.
Boskoopi hiiglane. Väga suure marjaga, magushapu maitsega. 
Koljat. Mari väga suur, valmib eelmisest sordist natuke hiljem. 
Bang Up. Mari suur, magus, eriti tugeva omapärase aroomiga. 
Must kobar. Suure marjaga, tumemust, põõsas väga viljarikas.

Punased sõstrad.
Hind kr. 0.20—0.25 tükk.

Hollandi punane. Suure helepunase marjaga, maitse on hapu
kas. Veini valmistamiseks nõuetavani sort.

Heros. Uudis. Väga suure tumepunase marjaga, magus.

Põõsad müügiks piiratud arvul. Hind 50 sn. tükk.

Valge sõstar.
Hind kr. 0.20—0.25 tükk. *

Hollandi valge. Kollakas-valged keskmise suurusega marjad. 
Koor õhuke, läbipaistev, maitse hää, paras hapu. Väga 
saagirikas. Hää laua- kui ka väga hää veinimari.

Karusmarjad.
Hind kr. 0.35—0.40 tükk_E7 '

Suures valikus, nimedeta sordid: punase-, kollase-, rohelise- ja 
valgemarjalisi sorte.
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Ameerika mägi-karusmari. (Mountain Seedling.) Veikeste 
punaste marjadega. Väga viljarikas ja jahukaste kindel.

Vaarikad.
Marlboro. (Marlborough.) Keskmise suurusega, ümmargune, 

tumepunane mari. Marjaliha kõva, magushapu maitsega. 
Põõsa kasv tugev. Varajane ja saagirohke. Hind 10 snt. tükk.

Preisimaa. (Preussen.) Mari väga suur, piklik-ümmargune, hele
punane. Mahlakas, väga magus ja aromaatne. Esimese 
järgu lauamari. Põõsa kasv tugev. Hind 20 snt. tükk.

Viinamarja-puud.
Pottides, hind kr. 2.— tükk.

Sinine Trollinger. Marjad suured, sinised, magusad. Rohkesti 
kandja. Valmib klaasi all ilma kütmata.

Maasikad.
10 tükki 20 snt., 100 tükki 1 kr. 50 snt. ■

Saksa Evern. Kõige varajasem maasikasort. Mari keskmise 
suurusega, helepunane, hea magushapu maitsega.

Leopoldshalli, hiline. Väga suure sarlak-punase marjaga, meel
diva magushapu maitsega. Valmib hilja. Sort on hästi 
külmakindel ja saagirohke.

Võitja. (Sieger.) Suur mari, enamasti ümmargune, helepunane. 
Valmib vara. Väärtuslik sort müügi jaoks kasvatamiseks.

Ernst Preuss. Tumepunane, läikiv, hapukasmagus, suure mar
jaga. Tumepunase värvuse tõttu väga otsitav keedisemari.

Punane elevant. Väga suure tumepunase marjaga. Õrna, 
magushapu maitsega. Kõva liha tõttu saatmiseks kõlbulik.

Kuninganna Luise. Suur, koonusekujuline, ilusa karmiinpunaga 
maasikas. Ilusa välimuse ja hää maitse tõttu nõutav laua
mari. Taim on tugeva kasvuga, saagirohke.
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Köögitaimed.
Rabarber. Viktoria ja ameerika hiigel, hind 40 snt. tükk.
Spargel. (Parsahein). Lumipea, hind 35 snt. tükk.

Roosid.
Roosa canina — pääle jätkatud.

Põõsasroosid — mitmesugustes värvides õitega, kr. 0.70 tükk.
Tüviroosid — mitmesugustes värvides õitega, kr. 1.50 tükk.

Ilupuud ja ilupõõsad.

Hind kr.Okaspuud
Abies balsamea — palsami nulg....................................... —.75
Abies Sibirien — väga pehmete okastega................... —.75
Abies Nordmanniana — ilusaim okaspuu....................... 1.—
Abies homolepis — lühiokaline jaapani nulg...............  —.75
Pinus eembra — seedrimänd, väga kaunikujuline . . 1.—
Picea alba — piramiidikujuline Kanaada kuusk . . . —.75
Larix Sibirica — Siberi lehis........................................... —.75
Thuja occidentalis — harilik elupuu............................... —.75
Daxus cuspidata — idamaa jugapuu............................... 1.—
Pseudotsuga taxifolia — ebatsuugu ehk duglaasia . . . 1.—
Ilus valik jõulukuuski, hind koha pääl puu suurusele.

Lehtpuude
Acer platanoides — harilik kodumaa vaher................... 1.—
Acer Necundo — saar-vaher, väga kiire kasvuga puu . 1.—
Acer tatarieum — veikeste sakitud lehtedega vaher . . —.75
Acer cambestre — põldvaher, punaseleheline...............  —.75
Acer pseudoplatanus — mägivaher, lehed alt purpur-punas. —.75
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' Hind kr.
Aesculus Hippocastanum — hobukastan, ilus õitsev puu L— 
Acer Semenovii — Semjonovi vaher............................... —.75
Fraxinus excelsior — harilik saar................................... 1.—
Quercus pedungulata — harilik tamm........................... 1.—
Tilia cordata — harilik pärn, täis võraga....................... 2.—
Tilia platüphüllos — suureleheline pärn, väga ilus puu . 1.—
Betula lenta — suhkrukask, pikad, kitsad lehed . . . 1.—
Populus alba — hõbepappel, lehed ja koor hõbehallid 1.— 
Cydonia Japonica — küdoonia, Jaapanist pärit ilupuu . —.75
Prunus mahaleb — lõhnav kirss, väga õierikas . . . . 1.—

Ilupõõsad.
Htnd kr.

Poogitud sirelid — liht- ja täisõieline, valge, lilla . 1.50—2.— 
Syringa vulgaris — harilik sirel, valge, lilla................... —.50
Philadelphus coronarius — jasmiin, lõhnava õitega . —.75
Symphoricarpus racemosus — lumimari, väga ilus . . . —.75
Viburnum Lantagna — villase lehega lodjapuu . . . . —.75
Caragana arborescens — suur täätspuu, kollased õied . —.75
Carpinus betulus — valge pöökpuu........................... —.75
Cotoneaster melanocarpus — tuhkpuu, mustad marjad . •—.75
Cornus sanguinea — punase koorega kontpuu . . . . —.75
Cornus alba marginata — kirjulehine Siberi kontpuu . . —.75
Cytisus nigricans — mustjas ubapõõsas....................... —.75
Acer ginnala — põõsas-vaher, väga ilusa lehtedega . . —.76 
Amelanchier canadensis — toompihlakas, väga ilus, . . —.75 
Aralia mandšurica — kuradipuu, okalise koorega . . . —.75 
Potentilla fruticosa — põõsasmaran, peene lehestikuga . —.75 
Ptelea trifoliata — kolmelehine pteelea, nägus ilupõõsas —.75 
Evonymus europaea — sajakoorne, ilusa marjadega . . —.75
Mahonia aquifolium — läikivad plekisarnased lehed . —.75
Ligustrum vulgare — veikseleheline, ilus hekipõõsas . . —.75
Rhodotypus kerrioides — Jaapanist pärit ilupõõsas . .. —.75
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. Hind kr.
Sorbaria sorbifolia — valgete õiepööristega pihlenelas . --.50
Lonicera tatarica — tataari kuslapuu, õitbeb kenasti . —.75
Morus alba — valge mooruspuu, punaste marjadega . . —.75
Punase koorega paju, kevadel vara väga urvarikas . . —.50

Vääntaimed.
Hind kr.

Ampelopsis quinquefolia — mets-viinapuu................... —.50
Clematis viticella — elulõng, siniste õitega................... 1.—
Clematis tancutica — elulõng, kollaste õitega...............  1.—
Lonicera caprifolium — huvitavate lehtedega, lõhnavadõied 1.— ,
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Mitmesugust.

Suurem valik püsilillede juuri. ■
Sügisel lillesibulad — tulbid, narzissid jne.
Hinnad teatatakse nõudmisel.

Kevadiseks istutamiseks.

Suures valikus lille-, juurvilja- ja tubakataimi.
Haudade kaunistamiseks vastavates sortides ja 

õite värvides lilletaimed saadaval.
Haudade korrashoiuks nõuanne tasuta.

■ Tellimised saavad korralikult ja kiirelt täidetud.
Suuremal arvul ostjatele erihinnad.

Hinnakiri saadetakse nõudmisel tasuta.

Aiandussõpru ja alandusest huvitatuid palun lahkesti 
külastada minu aiandust.

.....  “ " ,-Trükk & Kirjastus“ Tartus, Aleksandri 14. 1937.


