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Testi ennast 
Kui katsetad midagi uut, võib ilmneda, et oled selle taime 
suhtes allergiline või ei meeldi sulle üldse selle maitse, nii et 
osta kindlasti proovitaim, enne kui hakkad kasvatama aed - 
vilja, mis sulle ei sobi. Kui oled lapseootel või sul on mingid 
terviseprobleemid, konsulteeri enne uute toidutaimedega 
katsetamist oma perearstiga. 
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Sissejuhatus 
Pole oluline, kas elad kortermajas, kus pole aeda, või soovid lihtsalt  
katsetada mõne hõrgu toidutaimega – igal juhul leiad sellest 
raamatust rikkalikult näpunäiteid, kuidas taimi toas kasvatada. 
Enamik projekte on väga lihtsad, nii et kui soovid ise endale värskeid 
aiasaadusi kasvatada ja nende maitset nautida, pole vaja mingeid 
eelnevaid kogemusi. 

Vahetult enne sööki nopitud tomatite ja 
salatilehtede maitse värskust ei ületa miski, ja 
selline lihtne nauding on sul käeulatuses, kui 
hoolitsed toas mõne toidutaimepotikese eest.  
Selle raamatu projektid õpetavad, kuidas 
kasvatada erinevaid taimi alates ürtidest 
aknalaual kuni baklažaanini päikeselises elutoas; 
iga projekti juures on ära toodud keerukusaste, 
mis aitab sul valida endale sobivaimad. 
Raamatusse on koondatud vajalik teave ja rohkesti 
juhiseid, mis on sulle abiks mitmesuguste maitse- 
ja toidutaimede edukaks kasvatamiseks.

Kuid pea meeles, et erinevalt teistest 
kodustest projektidest, nagu remont või 
kokkamine, vajavad kõik aianduslikud projektid 
jätkutöid, seega pead arvestama, kui palju sul on 
aega oma taimede eest hoolitsemiseks. Kui sul on 
väga tihe päevaplaan, vali taimed, mis lepivad 
vähese kastmise ja väetamisega, näiteks ürdid 
või söödavad lilled. Aga sa võid katsetada ja lõbu 
tunda ka millegi uue proovimisest – rõõm 
taimedega tegelemisest saabki alguse julgest 
pealehakkamisest. Sa võid üllatuda oma 
saavutustest ja sellest, kui edukalt suudavad 
taimed kasvada tubastes tingimustes. Lisaks 
tavapärastele aedviljadele, nagu lehtsalatid, 

maasikad ja tomatid, tasuks kasvatada ka paari 
eksootilisemat taime, näiteks füüsalit, mis 
kasvatab mõninga hoolitsuse korral väikesi 
paberja kesta sisse peidetud vilju,  ka 
tsitruselised viljuvad õigetes tingimustes hästi.

Uuringud on näidanud, et aiatööd, olgu toas 
või õues, parandavad nii vaimu kui ka keha 
tervist, ja kuigi sa toas ei treeni peenraid 
kaevates oma lihaseid, saad tunda mõnu, mida 
pakub jälgimine, kuidas seemnetest sirguvad 
kaunid taimed, mis pärast õitsemist värvikaid 
vilju moodustavad.  Ise endale toidu kasvatamine 
on kindel viis stressi maandamiseks, närvide 
rahustamiseks ja pidevast ekraani vaatamisest 
väsinud silmadele puhkuse andmiseks – seega 
nüüdisaegse elustiili juures parim teraapia. 
Niisiis, nüüd on lihtsalt vaja keerata järgmine 
lehekülg ning alustada tubase aiapidamisega!
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Kus oma toidupoolist kasvatada
Ükskõik kui suur su kodu ka on, ikka leidub mingi valik toidutaimi, mida sul on võimalik 
kasvatada toas, kui sinna pääseb veidigi päevavalgust. Taimede kasvatamiseks 
sobivad alad ehk „tsoonid“ võivad olla aknalauad, katuseakende alused päikese
küllases toas ja isegi hämarad nurgad, kui paigaldad sinna mõned taimelambid. 

Tsoon 
1

Tsoon 
2

Tsoon 
3

Tsoon 
4

Tsoon 
5

Tsoon 
6

Tsoon 
7

Tsoon 
8

Ereda päikesevalgusega tsoonid
Lõunapoolsed toad, alad suurte lääne- või idapoolsete akende ees ja 
katuseakende all sobivad paljude erinevate taimede jaoks. Neisse 
tsoonidesse ulatub päikesevalgust peaaegu kogu päeva jooksul, 
seda eriti kevadel ja suvel.

Osalise päikesevalgusega tsoonid
Ruumidesse, mille aknad avanevad itta või läände, vali näiteks lehtsalatid, sest 
nemad taluvad ka osalist varju. Päikeselembesed taimed võivad aknalaual küll 
saaki anda, kuid palju vähem kui heleda päikese käes. Varjukates paikades, 
nagu on põhjapoolsed toad, aitavad saagikust tõsta taimelambid. 

Jahedad tsoonid
Välisaknalauad ja mitteköetavad ruumid sobivad viljapuudele, 
millel looduslikus kasvupaigas esineb talvine puhkeperiood, ja 
taimedele, mille õisi tavaliselt tolmeldavad putukad. T SOON 8

See läänepoolne 
välisaknalaud saab 
suvel piisavalt 
päikesevalgust, et 
kasvatada seal 
maitsetaimi, tomateid 
ja maasikad.

T SOON 6
Kui aken on piisavalt suur, 

kasvata laua peal 
lehtköögivilju, paari 

ürditaime, kuumaasikaid ja 
söödavaid kevadlilli.

T SOON 5
Läänepoolse toa 

hämaras nurgas võib 
olla piisavalt valgust 

lehtköögiviljadele, 
valiku laiendamiseks 

paigalda mõned 
taimelambid.

LÕUNA POOLSED 
A K NA D

T EISED  
A K NA D

K AT USE A K NA 
A L L

SEINA D H Ä M A R A D 
N U RGA D

TOA 
K ESKOSA

JA HE LÕU NA- 
POOL NE T UBA

VÄ L IS-
A K NA L AUD
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Tubased kasvukohad
See joonis näitab väikeses korteris paiku, kus tubast 
aiapidamist viljelda saab. Võimalusi on palju, sest korter 
on lõunapoolne, mis tähendab, et eestuba on kevadel ja 
suvel päikeseline suurema osa päevast. Teistes tubades 
saab kasvatada vähem päikest vajavaid taimi, näiteks 
lehtköögivilju.

T SOON 1
Suur lõunasse avanev aken 
võimaldab edukalt kasvatada 
peaaegu kõiki taimi.

T SOON 7
Mitteköetav või jahe 
lõunapoolne koridor on hea paik 
selliste köögiviljade 
kasvatamiseks nagu porgandid, 
samuti viljapuude, sh 
tsitruseliste ületalve hoidmiseks.

T SOON 2
Idapoolne siseaknalaud 
on hea koht maasikate, 
paljude ürtide ja ka 
väikeste aedviljade, 
näiteks põõsastomatite 
kasvatamiseks.

T SOON 3
Kui just puud või teised 
ehitised katust ei varjuta, 
annab suur katuseaken kogu 
päeva jooksul piisavalt 
valgust, mis võimaldab toas 
kasvatada enamikku 
toidutaimi.

T SOON 4
Toa lääne- või idapoolsele seinale 
võib kevadel ja suvel langeda 
piisavalt päikest, et kasvatada 
seal lehtköögivilju, mõnda 
ürditaime ja metsmaasikaid.

S

N

W

E



Mis taim on ürt? 
Kuigi ürdid kasvavad nagu kõik teisedki taimed, eristab 
neid ülejäänutest  söödavate lehtede intensiivne maitse 
ja tervist parandavad omadused. Mitmed selles 
raamatus käsitletud liigid, nagu liivatee, münt ja basiilik, 
on kokkade seas  hinnatud unikaalse maitse ja aroomi 
pärast, eriti magustoitude retseptides. Paljud ürdid 
sisaldavad olulisi mineraalaineid ja vitamiine, nagu A- ja 
C-vitamiin, ja on tervisele ka muul moel kasulikud. 
Näiteks mündilehtedest tõmmis või kuum tee 
soodustab seedimist, rosmariini ja salvei lõhn võib aga 
uurimuste kohaselt aidata arendada kognitiivseid 
oskusi ja parandada mälu. Ürdid on tänuväärt taimed 
toas kasvatamiseks: neid saab 
paigutada pottidega päikeselisele 
aknalauale, kus nende rikkalikud 
värsked lehed on toidutegemise 
ajal kenasti käeulatuses.  

Juba mõni potike värskete ürtide ja söödavate 
õitega taimedega sinu kodus annab toitudele ja 
jookidele olulist maitselisa.

Ürtide ja söödavate  
õitega taimede tutvustus

Õite jõud
Paljud söödavad õied on üllatavalt maitsvad ja sobivad 
toorsalatite, magustoitude, kookide ja isegi leiva 
maitsestamiseks ja kaunistamiseks. Nad võivad lisada 
toitudele ka veidi vitamiine; mõned, nagu lavendel, on 
täis antioksüdante, mis edendavad tervist ja hoiavad 
haigused eemal. 

Mõistlik on kasvatada väikest valikut õitsvaid taimi 
aasta ringi: kaunid õied lisavad värve sinu tubasesse 
taimeaeda ja tõstavad su tuju, kaunist väljapanekut 
saad vastavalt aastaajale muuta iga kuu, alustades 
kevadel tulpide ja saialilledega ning liikudes edasi 
suvelillede juurde. Enamasti on nii, et mida rohkem õisi 
ära korjata, seda rohkem uusi moodustub. Sellised 

taimed nagu kirikakrad, kannikesed, priimulad ja 
pelargoonid püsivad kaunid pikka aega, aga 

tulbid õitsevad ainult korra ja siis närbuvad.



Parimad tsoonid ürtide ja lillede jaoks
Kõik lilled ja ürditaimed tunnevad end kõige paremini heledas valguses ja kasvavad 
hästi tsoonides 1, 2 või 3. Mõned taimed edenevad hästi ka osalises päikese-
valguses, aga iga pimedama piirkonna jaoks tuleb paigaldada taimelambid.

Lõunapoolsed aknad 
Kõik ürdid ja söödavad lilled kasvavad siin hästi, aga kasta 
tuleb neid hoolikalt, sest aknalaual läheb suvel, samuti 
päikeselistel kevad- ja sügispäevadel väga kuumaks.

Hämarad nurgad 
Kõiki ürte ja söödavaid lilli on võimalik kasvatada ka 
hämarates nurkades, kui sinna paigaldada taimelambid. 
Ilma lisavalguseta enamik taimi hukkuks.

Ida- ja läänepoolsed aknad 
Kõik ürdid ja söödavad lilled on õnnelikud, kui nad paigutada 
otse itta- või läände vaatava akna ette, kuigi basiilik ja 
lavendel ei pruugi siin nii hästi edeneda kui 1. tsoonis. 

Toa keskosa 
Kõik ürdid ja söödavad lilled on päikeselise toa keskel 
õnne likud. Kui mõnda aega päevast sinna otsest päikest 
ei ulatu, kasvata seal orhideesid, punet, peterselli, 
kannikesi või münti.

Katuseakna all 
Kõik ürdid ja söödavad lilled kasvavad katuseakende all 
edukalt, eriti kui valgust lisandub ka vertikaalsest aknast. 
Kuumaks minevas toas tuleb taimi korrapäraselt kasta.

Jahe (mitteköetav) lõunapoolne tuba 
Kõik ürdid ja söödavad lilled kasvavad jahedas hästi 
valgustatud toas kenasti, välja arvatud basiilik, mis 
vajab veidi rohkem sooja, aga võib siin toime tulla  
suvekuudel.

Seinad 
Päikeselised seinad sobivad kõigile ürtidele ja söödavatele 
lilledele. Aga kui sein jääb mingi osa päevast varju, vali 
münt, pune, petersell, orhideed ja kannikesed.

Välisaknalaud 
Kõik ürdid ja söödavad lilled peale orhideede edenevad 
siin kenasti. Basiilik vajab kaitset külma eest, nii et ära 
istuta teda välja enne hiliskevadet, kui temperatuur on 
tõusnud.

Ürtide ja söödavate õitega taimede tutvustus 35

Ürtide ja söödavate  
õitega taimede tutvustus

Tsoon  
1

Tsoon  
2

Tsoon  
3

Tsoon  
4

Tsoon  
5

Tsoon  
6

Tsoon  
7

Tsoon  
8
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Ürdid ja söödavad 
lilled aknalaual   

Kenadesse anumatesse istutatud aromaatsed ürdid ja 
söödavad lilled köögis aknalaual loovad kauni 
vaatepildi ja mõnusa värskete kulinaarsete lehtede  
ja õite varu toidutegemiseks (vt projekti lk 38–39).

K A NNIK ESED
Suurepärased õied salatitele ja kooki - 
dele värvide lisamiseks, pealegi mõju - 
vad nad teiste taime pottide seas väga 
pilkupüüdvalt. Need vähenõudli kud 
taimed õitsevad järjest mitu nädalat 
ja saavad hakkama ka üsna väikeses 
potis, kui neid piisavalt kasta.

ROSM A R IIN
Kevadel katavad seda puitunud 
varrega mitmekülgset taime sinised 
pisikesed õied, mis on samuti 
söödavad. Rosmariin võib kasvada 
üsna suureks põõsaks, aga potis 
suudab ta kasvada ainult mõne 
aasta. 

PET ERSEL L
Valida on päris mitme petersellisordi 
vahel (vt lk 72–73), kõik nad 
kasvavad konteinerites hästi. Kuigi 
taimed elavad kaks aastat, on lehed 
õrnad ja aromaatsed just esimesel 
aastal.

MÜN T
Üks vähestest ürtidest, mis eelistab 
jahedamat kasvukohta, kuid kasvab 
ka koos päikest armastavate 
taimedega, kui muld potis on kogu 
aeg parajalt niiske, aga mitte 
vettinud.

Kui rosmariinilehed 
muutuvad heleroheliseks 
või kollaseks, väeta 
taime lehtköögiviljade 
väetisega.

Võõrasemad
Münt

Petersell

Tase 1
kerge
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Lühike 
kasvatamis-

juhend

Projekt

30 minutit 
istutamiseks

Täispäike  
10—22 °C

Väeta kevadest 
sügiseni 2—4 nädala 

tagant 
lehtköögiviljade 

väetisega

Kui taim on suureks 
kasvanud, nopi lehti  

vajadust mööda 

Ürtide ja lillede kasvatamine pottides 
Enamik ürte ja söödavaid lilli tunneb end aknalaual heledas 
valguses hästi, lehti ja õisi võib noppida peaaegu kogu aasta, kuigi 
talvel, kui taimed eriti ei kasva,  tuleks seda teha harvem. Vali 
endale komplekt erineva maitse ja kasutusega taimi.

Kulinaarsete ürtide valimine
Kõige lihtsamini kasvatatavad ja mitmekesisemate omadustega 
maitsetaimed köögiaknale leiad allpool. Kui sul pole aknalaual 
kuigi palju ruumi, vali paar-kolm lemmikliiki, et kokkamise ajal 
oleks alati piisavalt värskeid lehti käeulatuses. Kunagi ära nopi 
taime lehtedest päris lagedaks, see hukutab taime.

SA LV EI
See Vahemere maadest pärit taim 
kasvab potis edukalt aasta või kaks, 
siis aga vajab ümberistutamist 
suuremasse anumasse. Paiguta 
salveipott päikeselisele aknalauale 
ja jälgi, et muld ei oleks liigniiske.

M URUL AUK
See rohtu meenutav sibulalõhnaline 
maitseroheline kasvab edukalt potis 
aknalaual, aga vajab täispäikest. 
Kasuta kevadest sügiseni; talveks 
taim sureb, ent kevadel tärkavad uued 
võrsed.

L II VAT EE
Vali liivateede seast (vt lk 40–41) 
sellised, mida on lihtne kasvatada. 
Mõned kasvavad 30 cm kõrguseks ja 
vajavad suuremat potti kui pildil 
nähtav. Hoia muld niiske, aga väldi 
ülekastmist. 

Kannikesed

Salvei

Murulauk

Liivatee

Kasta ainult 
siis, kui 

mullapind on 
kuiv

Keera oma ürdi- 
ja lillepottidel iga 

päev või üle päeva külge, 
et kõik taimeosad 

kasvaksid võrdselt ega 
veniks valguse poole 

püüeldes välja
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2Kasta taime, siis koputa 
see potist välja, pannes 

sõrmed varreharude 
vahele, et vältida nende 
kahjustamist. Pane taim 
istutusmulla peale ja jälgi, 
et juurepall jääks uue poti 
servast madalamale.

1Võid osta plastpotis 
ürditaime ja panna selle 

dekoratiivsesse 
konteinerisse, mille põhjas 
on liigvee kaitseks kiht 
peent kruusa. Rosmariin ja 
eriti salvei kasvavad aga 
varsti väikesest potist välja 
ja vajavad ümberistutamist. 
Selleks täida plastpoti põhi 
istutusmullaga, mille hulka 
on parema veeläbilaskvuse 
tagamiseks lisatud veidi 
aianduslikku liiva.

Ürtide ja lillede kasvatamine pottides
Kuigi ürte ja lilli on toas väga lihtne kasvatada, vajavad nad korralikku 
drenaaži ning edenevad kõige paremini plastpottides, mille põhjas on 
augud ja mida saab hõlpsalt dekoratiivsetesse konteineritesse paigutada.

Istuta rosmariin 
vanast potist poole 
suuremasse potti. 

VAJA LÄHEB

• ürditaimed — vali erinevad  
(vt lk 40—41, 46—47, 66—67, 72—75)

• söödavad lilled, nagu kannikesed 
(vt lk 56—57 teiste variantide jaoks)

• dekoratiivsesse konteinerisse 
sobivad plastpotid

• istutusmuld

• aianduslik liiv

• peen kruus

• dekoratiivsed potid

• väike kastekann

Keera iga 
ürditaime poti põhi 

ülespoole ja kontrolli 
juuri — kõik taimed, mille 
pikad juured drenaaži

aukudest välja 
turritavad, tuleb 
ümber istutada
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3Täida taime ümbrus ettevaatlikult mullaga, nii et varred 
jäävad puhtaks, muidu võivad need mädanema minna. 

Tihenda muld ettevaatlikult sõrmedega ja kasta korralikult.

4Pane dekoratiivpoti põhja kiht kruusa. See tõstab 
taime põhjast veidi kõrgemale ja laseb liigsel veel 

sinna imbuda. Pane ümberistutatud ürditaim 
ümbrispotti. 

Hooldus
Paljud ürdid ja lilled on õnnelikud 
anumas, mille läbimõõt on alla 9 cm 
ja sügavus 12 cm, kuigi mõned, ka 
liivatee ja kannikesed, tulevad 
lühikest aega toime üsna pisikeses 
potis – aga tillukestelt taimedelt ära 
lehti nopi! Kõik pisikestes pottides 
taimekesed tuleb paari kuu pärast 
ümber istutada. Kasta taimi ainult 
siis, kui mullapind on kuiv, ja mitte 
liiga ohtralt. Kui mullapind läigib 
veest, kuivata see ära. Uuesti kasta 
alles siis, kui mullapind on katsudes 
kuiv. Kevadest sügiseni väeta taimi 
vedela lehtköögiviljade väetisega iga 
kahe kuni nelja nädala tagant.

Pottides ürdid; niiskuse hoidmiseks on 
muld kaetud õhukese kruusakihiga.

Ümbrispoti põhja 
võib puistata kruusa 

või väikesi 
polüstüreenitükikesi.

Jälgi, et taime 
ümbrust mullaga 
täites ei jääks 
tühimikke.



40 Ürdid ja söödavad õied

Liivatee
Thymus’e liigid

Liivatee tunneb end päikeselisel aknalaual suurepäraselt, annab värskeid 
lehti kevadest sügiseni ja on vägagi dekoratiivne taim sinu tubasesse 

aeda. Lisa lehti suppidele, kastmetesse, kala- ja liharoogadele.

Kuidas kasvatada
Millal osta või külvata
Noori taimi müüakse aasta ringi; kui ostad 
taimed talvel, ära hakka lehti korjama 
enne, kui kevadel ilmuvad uued võrsed. Kui 
pott on juuri tihedalt täis, tuleb taim 
istutada veidi suuremasse anumasse, mis on 
täidetud istutusmulla  ja aiandusliku liiva 
seguga.  

Valgus ja soojus
Liivatee on külmakindel, aga edukaks 
kasvamiseks vajab ta päikeselist kasvukohta; 
suvel meeldib liivateele soojus, ent talveks tõsta 
ta jahedasse ruumi. Ta tunneb end aasta ringi 
hästi ka välisaknalaua peal või rõdul.

Kastmine
Nagu kõik Vahemere maadest pärit ürdid, nii kasvab 
liivatee edukalt vett hästi läbilaskvas mullas, liigniiskuses 
võib aga mädanema minna. Sobiva niiskusvaru hoidmiseks istuta taim 
drenaažiaukudega potti ning kasta ainult siis, kui mullapind on 
katsudes kuiv. 

Hooldus
Kevadest sügiseni väeta iga kahe nädala tagant universaalse 
lehtköögiviljade vedelväetisega. Istuta ümber igal kevadel või kahe 
aasta tagant istutusmulla ja aiandusliku liiva segusse vahekorras 3 : 1.

Saagikoristus
Varakevadest hilissügiseni võid igalt taimelt korraga noppida mõne 
lehe. Kuigi liivatee on igihaljas, lase taimedel talvel puhata. 

Liivatee suvel 
puhkevad pisikesed 

roosad õied on 
samuti söödavad.

Aed-
liivatee
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Maitse tugevdamine
Puista liivateelehti küpse - 
tatud liha ja kala peale nende 
maitse tugevdamiseks.  
Lisa maitseainete kimpu 
koos peterselli- ja loorberi-
lehtedega.  
Puista natuke fetajuustust 
ja meest segatud Kreeka-
pärasele pannkoogikastmele.
Sega sidrun-liivatee lehed 
oliiviõli, sidrunimahla, sinepi, 
vürtsi ja vähese suhkruga 
vürtsikaks kastmeks 
juurviljadele.   
Hõõru liivatee lehti koos 
meresoolahelvestega ja 
puista kartulite või toorsalati 
peale.
Liivatee ja kana või kalkun 
on suurepärased kaaslased. 
Puista hakitud liivateelehti 
linnulihale vahetult enne 
küpsetamist või lisa lehed 
sissetopitavale täidisele.

Küpsetatud kana liivateega

Liivatee

Parimad liivateed toas kasvatamiseks
Osta endale erinevaid liivateesid, et katta aknalauad nende värvika lehestikuga 
ja nautida lehti toiduvalmistamisel. Mõnel liigil, näiteks sidrun-liivateel, on väga 
iseloomulik aroom, aga madalaid roomavaid liivateesid on kena vaadata, 
kui nad laiadest sügavatest konteineritest välja ripuvad. 

NÕMM-L II VAT EE 
(Thymus serpyllum)  
Seda tugeva-
lõhnaliste väikeste 
lehtede ja roosade 
õitega liivateed sobib 
kasvatada laias madalas 
potis; lehti kasuta hautistes 
ja vormiroogades.  
Kõrgus ja laius:  
10 × 30 cm 

SIDRUN-L II VAT EE 
(Thymus pulegioides ‘Archer’s Gold’)  
Selle liivatee sidrunilõhnalised 
aromaatsed lehed sobivad 
suurepäraselt kana- ja kalatoitude 
retseptidesse.  
Kõrgus ja laius: 25 × 25 cm 

A L PI L II VAT EE 
(Thymus  
‘Worfield Gardens’)  
See valgetriibuliste lehtede ja noorelt 
punakate võrsetega kompaktne taim 
pakub kena vaatepilti. Lehtedel on 
värskendav, vürtsikas aroom.  
Kõrgus ja laius: 10 × 20 cm

ROOM AV PUNA NE 
L II VAT EE 
(Thymus  
‘Coccineus Group’)  
See vaibana kasvav liivatee sobib 
ideaalselt suure poti serva, poti keskele 
võib istutada mõne kõrge ürdi, näiteks 
salvei. Suve algul puhkevad roosad 
õied. Kasuta liha- ja kalatoitudes.  
Kõrgus ja laius: 10 × 20 cm

A ED-L II VAT EE 
(Thymus vulgaris)  
Ühtlaselt roheline taim, mida on 
lihtne kasvatada ja mille lehtede 
traditsiooniline maitse 
sobib ideaalselt liha- ja 
kalaroogadele.  
Kõrgus ja laius:  
30 × 30 cm 

‘SILV ER POSIE ’ 
(Thymus ‘Silver Posie’)  
See puhmasjas roomav liivatee on 
valgeservaliste hallikasroheliste 
lehtede ja purpurpunaste kuni 
valgete õitega, õitseb hiliskevadel 
ja suve hakul. Kasuta maitseainena 
täidistes ja kastmetes.  
Kõrgus ja laius:  
30 × 30 cm 

Koka 
nipid
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Kurkide kasvatamine  
ratastega kastis
Kurke võid kasvatada seemnest või osta aianduskeskusest 
taimed ja istutada need kasvukasti, rajades nii endale lehtedest, 
õitest ja maitsvatest viljadest muljet avaldava toakaunistuse.

2Pane kaks veekindlat konteinerit 
kurkide kasvukasti ja sobita neisse 

drenaažiaukudega plastpotid. Täida potid 
universaalse istutusmullaga umbes 3 cm 
kõrguseni servast.

3Istuta igasse potti üks või kaks noort 
taime, tasanda muld ettevaatlikult, et 

likvideerida kõik õhutaskud. Kui noore 
taime kõrval oli ka tugi, istuta ka see kaasa. 
Kasta korralikult.

VAJA LÄHEB  • väikesed kookos- või plastpotid  • kurgiseemned  • külvimuld   
• universaalne istutusmuld  • kastekann  • 2 suurt drenaažiaukudega plastpotti, lisaks 2 suurt 
ilma drenaažiaukudeta plastpotti, mis mahuvad kasti  • aianöör  • käärid

1Täida väikesed kookoskiust või plastist 
potid külvimullaga. Külva potti 

2–3 seemet ja kata 1 cm mullakihiga. Kasta 
korralikult, pane potid kandikule ja tõsta 
valgesse sooja kohta, näiteks aknalauale. 
Taimed peaksid tärkama nädala või kahega. 
Kui on olemas 2–3 pärislehte (lisaks 
idu lehtedele), istuta taimekesed univer
saalse istutusmullaga täidetud (lk 200–
201) eraldi pottidesse ja lase kasvada 20 cm 
kõrguseks. 

Kurgid  
tunnevad end  

hästi valges ruumis, 
kus sooja on  

21–24 °C

Jälgi, et drenaažiaukudega 
plastpotid mahuks vabalt 
veekindlasse konteinerisse.
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4Paiguta kasvukast toas valgesse 
päikeselisse kohta; kehvades valgus

oludes kurgid ei õitse ega vilju korralikult. 
Kui taimed kasvavad suuremaks, seo 
varred aianööriga õrnalt tugivõre külge nii, 
et kurgi lehistunud varred kataks võret 
ühtlaselt.

5Pööra kasvukasti iga paari päeva järel, et 
valgust saaks võrdselt nii kasti eesmine 

kui ka tagumine külg. Kui hakkavad 
moodustuma õied, väeta taimi iga kahe 
nädala tagant kurgiväetisega. Kui kasvatad 
partenokarpset sorti, näpsa ära kõik 
juhuslikult moodustunud isasõied (lk 155).

6 Eemalda kõik suured lehed, mis 
varjavad arenevaid vilju, ja kasta 

korralikult, aga jälgi, et ei tekiks liigniiskust. 
Kurke korja terava noaga, kui nad on 
jõudnud seemnepakil või etiketil toodud 
mõõtmeteni.

Kasvatamise nõuanded
Hea kurgisaagi nimel näpista ära peavarre 
tipp, kui vars ulatub toest kõrgemale. See 
ergutab rohkemate külgharude moodustamist. 
Otsi üles õitega külgharud ja kärbi neid nii, et 
emasõie kohale, mille alusel kasvab pisike 
viljake, jääks kaks lehte. Kärbi ka mitteõitsvate 
külgharude tipud, kui harud on umbes 60 cm 
pikkused.

Kurgi peavars

Kärbi siit, et 
eemaldada tipp.
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Kurgid 
Cucumis sativus

Magusad ja mahlased, aromaatsed ja krõmpsu tekstuuriga 
kodus kasvanud kurgid ületavad poest ostetud kurke igati. 

Suurte lehtede ja ronivate vartega taimed on ka väga 
dekoratiivsed.

Kuidas kasvatada
Millal osta või külvata
Külva seemned kevadel (vt täpsemalt lk 152) või osta 
aianduskeskusest taimed ja istuta iga taim universaalse 
istutusmullaga suurde konteinerisse. Sobita konteinerisse 
ka võre või muu tugi, mille najal taim saab üles ronida.

Valgus ja soojus
Idanemiseks vajavad kurgiseemned vähemalt 20 °C tempera
tuuri. Kasvuhoonekurke saab kasvatada soojas ruumis, kus öine 
miinimumtemperatuur on 15 °C, avamaasordid saavad hakkama ka 
veidi jahedamas. Leia oma kurgitaimedele koht suure päikesepoolse 
akna juurde.

Kastmine
Need pidevalt janused taimed vajavad püsivalt 
niisket, aga mitte liiga märga mulda. Istuta kurgid 
drenaažiaukudega potti, pane pott alusele või 
veekindlasse konteinerisse. Piserda taimi paar korda 
nädalas, et luua niiske keskkond, mis kurgitaimedele meeldib.

Hooldamine
Lõika maha kõrgeima haru tipp, kui see hakkab ulatuma üle tugivõre. 
Kui ilmuvad õied, väeta iga kahe nädala tagant kaaliumirikka kurgi
väetisega. Mittepartenokarpsete avamaakurkide õisi tuleb iga päev 
või üle päeva käsitsi tolmeldada – vt täpsemalt lk 207.

Saagikoristus
Eemalda teravate kääridega viljad, kui need on saavutanud seemne
pakil või taime sildil näidatud suuruse. Värsked kurgid säilivad 
külmkapis nädala kuni 10 päeva.

Mitte
partenokarpsete 
avamaasortide 
õisi tolmelda 
käsitsi.
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Parimad sordid
Sordid jagunevad põhiliselt kahte rühma: pikaviljalised, enamasti partenokarpsed (ainult 
emasõitega; juhuslikult tekkinud isasõied tuleb eemaldada) kasvuhoonekurgid ja lühi
viljalised siledad või näsalised avamaakurgid. Mõlemaid saab ka toas kasvatada. Et osa 
avamaasorte on mittepartenokarpsed (taimel on nii emas kui ka isasõied), tuleb neid 
käsitsi tolmeldada ning neid ei tohiks kasvatada kasvuhoonekurkide lähedal: kui mitte
partenokarpsete kurkide isasõied tolmeldavad partenokarpsete kurkide emasõisi, 
moodustuvad kibeda maitsega viljad. 

 ‘C A R MEN’
Väga haiguskindel partenokarpne 
kasvuhoonesort, kannab rikkalikult 
tumerohelise koorega krõmpsu 
tekstuuriga vilju. Eemalda kõik 
isasõied, mida märkad. 
Kõrgus ja laius: 300 x 45 cm

‘DEL IZI A’ 
Haiguskindel 
kasvuhoonesort, 
mille veidi vaolisi 
väikesi õhukese koorega 
vilju ei pea koorima. Eemalda kõik 
isasõied, kui neid tekib. 
Kõrgus ja laius: 300 x 45 cm

 ‘CUCINO’
Selle kasvuhoonekurgi väheldasi 
vilju võib süüa koos koorega. Viljad 
on krõmpsud, maheda maitsega ja 
mahlased. Partenokarpne sort, nii 
et kõik isasõied, kui neid peaks 
tekkima,  tuleb eemaldada. 
Kõrgus ja laius: 300 x 45 cm

‘BUSH CH A MPION’ 
Kompaktne mittepartenokarpne 
avamaasort, väga saagikas, suurte 
krõmpsude erkroheliste viljadega. 
Ideaalne kitsasse kasvukohta, 
taimi saab panna ronima 
potti torgatud bambus
keppide najale. Hea saagi 
tagamiseks tolmelda õisi käsitsi 
(lk 207). Kõrgus ja laius:  
60 x 20 cm

Koka 
nipid

Kurgi ja apteegitilli salat

Kurginauding
Valmista kiirsalat salade 
nicoise: sega kokku kurgi  
viilud, aedsalat, küpsed 
tomatid, aurutatud terved 
rohelised oad, keedetud 
munad ja tuunikalatükid.
Eemalda kurgilt seemned, 
haki peeneks kurk ja pipar  
münt. Sega purustatud 
küüslaugu ja Kreeka jogur  
tiga tzatziki moodi dipiks.
Kombineeri kurgiviiludest, 
mõnest päikesekuivatatud 
tomatist, värskest basiilikust 
ja poolitatud falafelidest 
tervislik vrapp.
Viiluta kurk ja apteegitilli 
mugul. Lisa aedsalatit, 
viilutatud varssellerit ja 
hakitud talisibulat ning 
serveeri värskendava 
kõrvalroana.

‘Bush  
Champion’


