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Sissejuhatuseks

ma esimesed roosid pookisin ehk silmastasin 40 aastat tagasi niisama 
prooviks, kas saan ikka selle täpse tööga hakkama. Tuli välja küll ja 
siiani on enamik neist veel elus, kuigi juba väga-väga eakad. Need on 

sordid ‘Queen Elizabeth’ ja ‘Koit’, keda pean väga armsateks. Kui keegi tahab kätt 
proovida ja roose ise paljundada, siis soovitan julgelt seda teha. Esimesel korral 
läheb kindlasti kasvama rohkem kui 90% silmadest. Hiljem muutub inimene 
pisut lohakamaks. 

Pikka aega oli roosidega tegelemine üksnes mu hobi, alles 1991. 
aastal sai mu põhitööks Tallinna Botaanikaaia rosaariumi töö 
kureerimine. See on olnud pikk ja huvitav periood, samas täis 
raskusi, sest tihtipeale pole olnud võimalik hankida vajalikke 
roose ja parimaid vahendeid nende kasvatamiseks. Ent mitmeti 
kombineerides ja taimede kasvu jälgides on õnnestunud leida 
parimaid roosisorte, kes aastateks su sõpradeks jäävad. Need 
oskused on omandatud koostöös kauaaegsete kolleegide-
roositeadlastega, Tallinna Botaanikaaia esimese direktori Arnold 
Puki ja Viive Rumbergiga. Minu tänu kuulub ka Eesti Roosiklubi 
endistele ja praegustele liikmetele, tublidele roosifanaatikutele 
Rein Joostile, Juhan Juhanile, roosiaretajatele Mart Ojasalule ning 
Aili ja Uno Kivisti kule, samuti taimekaitsespetsialistidele Ilmatar 
Tammarule ja Heino Lõivekesele, kelle igakülgne abi ja hea sõna on 
olnud botaanikaaia rosaariumi senise edu aluseks. Mitmed eespool 
nimetatud kolleegidest on kahjuks juba manalateele läinud. 
Tänuväärt tööd teevad ka praegused kolleegid Krista Kirotar ja  
Olev Abner, kes on jõudumööda jäädvustanud meie rosaariumi  
ka käesoleva raamatu piltidele. 
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Tallinna Botaanikaaia rosaarium asub Pirita linnaosas Kloostri-
metsas, Pirita jõe kaisus. Asukoht on andnud palju huvitavaid 
tähelepanekuid ja kogemusi, sest nii äärmuslikult erinevaid 
ilmaolusid ühe linna piires nagu Tallinnas mujal vist kuigi sageli 
ei kohta. Mõnel talvel on temperatuuride vahe kesklinnas ja 
botaanikaaia territooriumil samal päeval ja kellaajal olnud lausa 
12–14 kraadi, seda ikka Kloostrimetsa kahjuks. Üks selline juhtum 
oli 2006. aasta 29. jaanuaril, mil temperatuur kesklinnas oli -7 °C, 
Kloostrimetsas aga -19 °C.

Kahtlemata mõjutavad sellised talved ka roose ja teisi aiataimi. 
Olen aastate jooksul teinud märkmeid nii ilmaolude kui ka 
rosaariumis rooside talvitumise, samuti taimede kasvus ja arengus 
esinenud erinevuste kohta, levinumate roosihaiguste levikute kohta 
aastate lõikes, ja saanud üsna arvestatava pildi meil kasvavatest 
sortidest. Kes neis tingimustes on ellu jäänud, peaksid kasvama ja 
talvituma vähemalt rahuldavalt mujalgi Eestis. 

Raamatus toodud sortide iseloomustused peaksid roosisõbral 
aitama leida kindlamaid ja tervemaid sorte, keda aeda valida. Kuigi 
sortiment tundub kohati olevat vanavõitu, on siiski oluline teada, 
et nende rooside kasvatamist on jälgitud aastaid ja andmed ning 
soovitused nende kohta on ka tõesed. Muidugi leidub ka uute 
sortide seas neid, kes on vastupidavad ja terved, kuid need tuleb 
siis aiapidajal endal katse-eksituse meetodil üles leida. 

Olen täheldanud, et pea 10-aastase intervalliga on esinenud 
väga külmi talvesid, mis jätavad oma jälje ka meie rosaariumile. 
Siin on katsetatud tublisti üle 2000 sordi, mitmest neist on järel 
vaid mälestused, sest nad on täielikult hävinud. Põhjuseks ikka 
ekstreemsed ilmaolud ja ka paljundusmaterjali puudumine. 
Seepärast pole olnud otstarbekas neid sorte ilmtingimata tagasi 
saada, kui nad ei kujuta endast just botaanilisi haruldusi või pole 
meie rosaariumile olulised. Sorte on maailmas aretatud tublisti üle 
kolmekümne tuhande ja sellest valikust leiab rohkesti neid, kes ka 
meile kenasti sobivad.
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‘Aspirin-Rose’

‘Astrid Lindgren’

‘Aspirin-Rose’ (Rosen-Tantau, 1997) liigitatakse 
floribundroosiks, kuid samas on ta oma laiu-
vate tihedalt harunevate võrsete tõttu tuntud ka 
pinnakatteroosina. Õied on väga kauni kujuga, 
meenutades algul teehübriidi, avanenult on õis 
tassikujuline, läbimõõduga kuni 6 cm. Värvus 
on suvel pärlmuttervalge, millele hilissuvel 
lisandub rohkemal või vähemal määral roosat. 
Õisi on õisikus 5–15, nad lõhnavad kergelt. 
Lehestik on erkroheline, väga läikiv. Põõsad 
on laiuva kujuga, kuid kompaktsed, keskmiselt 
50–80 cm kõrged. Sort sai nime samanime-
lise ravimi (aspiriin) 100. aastapäeva auks. 
Haigustest on esinenud pisut tahmlaiksust ja 
roostet, kuid mitte jahukastet. Vajab talvekatet. 
Sobib peenrale, ääristaimeks või rühmana ka 
murusse. 

‘Astrid Lindgren’ (Poulsen Roser ApS, 1990) on 
kõrge floribundroos, keda loetakse ka põõsas-
roosiks. Nime sai ta üle maailma tuntud 
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lastekirjaniku Astrid Lindgreni järgi. On üks 
kaunimaid suureõielisi (ø 9–15 cm), kerge 
aprikoosivarjundiga maheroosade pooltäidis-
õitega (15–25 krl) roose. Õied on koondunud 
enamasti võrsete tippudesse 5–10-õielistesse 
õisikutesse. Kerge lõhn meenutab vaarikat. 
Lehestik on kena, lopsakas, keskmist rohelist 
värvi ja läikiv. Põõsad on püstise kasvuga, 
0,7–1,5 m kõrged. Roos on tubli talvituja, kuid 
vajab meie oludes talvekatet, sest väga külm talv 
kahjustab teda tõsiselt. Haigustest on esinenud 
vähesel määral nii tahmlaiksust kui ka roostet, 
kuid see sõltub siiski aastast. Enamasti on ta 
kuni sügiseni kena lehestikuga kaunis roos. 
Sobib väga hästi hekiks, sest on ilusa kompaktse 
kujuga põõsas, samuti on kaunis soolotaimena 
või väikese rühmana murus. 

‘Babe’ (Interplant Roses) on kaunis, kollakas-
oranžide, väikeste (ø 4–5 cm) täidisõitega 
(35 krl) kimburoos, kes tegelikult kuulub kat-
mikala lõikesortide hulka Spray rühma. Nendel 
roosidel moodustuvad õhulised rohkeõielised 
kobarad, milles on 15–25 väikest miniroosi 
meenutavat õit. Need avanevad enam-vähem 
üheaegselt, moodustades rikkaliku õite-
kimbu. Võrsed õisikutega kasvavad katmikalal 

‘Barbeque’

80–90 cm kõrgusteks, avamaal jäävad aga ligi 
kolmandiku võrra madalamateks ja ka õisikud 
on kompaktsemad. Lehestik on lopsakas, lehed 
keskmise suurusega, tumerohelised ja kergelt 
läikivad. Haigustest kiusab mõnel aastal kesk-
misel määral, mõnel aastal vähem tahmlaiksus, 
jahukastet esineb harva. Teised haigused teda 
kimbutanud ei ole. Spray rühma sordina on 
taim kena ka avamaal, kasv on kompaktne ja 
püstine, mistõttu see sort sobib nii peenrale 
rühmana kui ka ääristaimeks. Vajab talvekatet. 

‘Barbeque’ (P. Dickson, 1961) meenutab oma 
suurte, lopsakate (ø 10–12 cm), tugevalt täide-
tud (30–40 krl), tumedate, veripunaste õitega 
pigem teehübriidroosi kui floribundi. Õisi 
on õisikus 5–6, seega mitte eriti palju. Õitseb 
rikkalikult. Lehed suured, tumerohelised. 
Võrsed veidi laiuva kasvuga, põõsad jäävad 
50–60 cm kõrgusteks. Väga kaunis roos, kuid 
ereda ja kuuma päikselise ilmaga saavad õied 
päikesepõletusi. Seetõttu võiks kasvatada 
pigem poolvarjus, kuhu keskpäevane ere päike 
peale ei paista. Vajab talvekatet. On vastuvõt-
lik tahmlaiksusele ja ka roostele, niiskel aastal 
ka jahukastele. Peenral mõjub ta kena särava 
värvilaiguna. 

‘Babe’
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‘Softly Softly’ 

‘Softly Softly’ (Harkness, 1977) on kena kreemi-
roos. Roosad, südamikus kreemi ja aprikoosi-
roosa kombinatsiooniga, suured (ø 8–10 cm), 
teehübriidi meenutavad täidisõied (35 krl) 
moodustavad paljuõielisi (5–15) õisikuid. 
Lõhnavad kergelt. Lehestik nahkjas, keskmine 
roheline, lopsakas. Üsna ogaline sort. Põõsad 
on püstised, keskmise kõrgusega (60–80 cm). 
Ilus terve roos. Haigustest on vähesel määral 
esinenud tahmlaiksust ja niiskel suvel jahukas-
tet. Vajab kindlasti talvekatet. Sobib rühmana 
peenrale, kuid omapärase värvuse tõttu tasuks 
teda rohkem esile tõsta. 

‘Sume’ (Kivistik, 1982) on omapärane kodumaine 
sort. Keskmise suurusega (ø 8 cm) õied on väga 
tihedalt täidetud (46–48 krl), kohevad, sireli-
lillad, karmiinroosa servaga. Lõhnavad hästi. 
Õisikud on 5–7 õiega. Võrsed on punakad, 
laiuvad; lehed rohelised. Põõsad on kuni 60 cm 
kõrgused. Kahjuks on see kena sort vastuvõtlik ‘Sume’ 

tahmlaiksusele, roostele ja jahukastele. See-
pärast tuleb appi võtta ennetavad meetmed. 
Vajab kindlasti talvekatet. Sobib peenral välja-
paistvale kohale.
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‘Säde’ (Eichfeld, 1968) on säravate karmiinpu-
naste, suurte (ø 8–9 cm), pooltäidetud (17 krl) 
õitega kodumaine sort. Õisikud on 5–15-õie-
lised. Lehed on läikivrohelised. Põõsad on 
püstise kasvuga, 80–90 cm kõrgused. Haigestub 
nii tahmlaiksusesse kui ka roostesse, niiskel 
suvel ka jahukastesse, seetõttu vajab korralikku 
taimekaitset. Oluline on ka talvekate. Sobib 
rühmana peenrasse. 

‘Tiiu’ (Veski, 1971) on kaunis kodumaine sort. 
Suured (ø 10 cm), kameeliaroosad, täidetud 
(35–39 krl) õied on pisut vanaaegse kujuga. 
Õisikud on 3–7 õiega. Lehed kenad rohelised, 
võrsed pruunikad. Põõsad kasvavad 60–80 cm 
kõrgeks. Põõsad on laiuvad. Sort sobib rüh-
mana peenrale, ka omaette murusse. Võib hai-
gestuda peamiselt tahmlaiksusesse ja roostesse. 
Vajab talvekatet.

‘Tiiu’

‘Säde’ 
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‘Courage’ (Poulsen Roser ApS, 1998) on tume-
punaste, suurte (ø 10–15 cm), tihedalt täidetud 
õitega sort, kelle õied on võrsel üksikult. Õie 
südamik on kõrgem. Kerge lõhnaga sort. Lehes-
tik on tumeroheline ja matt, põõsad 70–90 cm 
kõrged. Nakatunud on siiani vaid tahmlaiksu-
sesse. Sellest sordist võiks saada tulevikuroos 
ka meil Eestis, kui ta vanemas eas ei muutu 
just väga vastuvõtlikuks teistele seenhaigustele, 
nagu roosidega kipub sageli juhtuma. Tee-
hübriidina nõuab talvekatet. Sobib peenrale 
kena tugeva punase laigu andjaks, samuti  
rühmana murusse, hekiks. 

‘Dame de Coeur’ (Lens, 1958) on suurte (ø kuni 
12 cm), kirsipunaste täidisõitega (45–60 krl) 

‘Courage’

‘Dame de Coeur’
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teehübriidroos, õied on kas üksikud või 
3–4 kaupa õisikuis. Lehed on suured, 
tumerohelised, läikivad. Põõsad on pisut 
laiuvad ja kasvavad 0,8–1 m kõrgusteks. Väga 
ilus klassikalise õiekujuga roos, kelle üheks 
aretusvanemaks on kuulus ‘Gloria Dei’, kes 
annab edasi oma parimaid omadusi. Sobib 
nii lõikeks kui ka avamaale peenrale. Sort on 
kahjuks vastuvõtlik roostele, mis viimastel 
aastatel üsna tihti ja tugevasti kahjustama 
kipub. Keskmiselt kimbutab ka tahmlaiksus, 
kuid jahukastet on esinenud vaid ühel korral 
ja ka siis vähesel määral. Taimekaitsele tuleb 
seega tõsist tähelepanu pöörata. Vajab kindlasti 
talvekatet. 

‘Die Welt’ (Kordes, 1976) on ilus, tugev, 
omapärane, kollase ja oranži harmoneeruvates 
toonides, servadest roosakaspunaste kroon-
lehtedega roos. Õis on suur (ø 11–15 cm), 
kaunikujuline, kõrgema südamikuga ja 
täidetud (25–50 krl), õrna lõhnaga. Õisikud 
on 3–7 õiega. Lehestik on läikiv, nahkjas, 
tugev, pronksjasroheline. Põõsad on väga 
jõulised, jämedate võrsetega ja püstise kasvuga, 
80–90 cm kõrgused. Haigestub keskmiselt 
tahmlaiksusesse ja roostesse, niiskel suvel on 
vähemal määral esinenud ka jahukastet. Vajab 
talvekatet. Omapärase värvusega esinduslik sort 
sobib peenral esiplaanile, kuid nii, et ta oma 
jõulise kasvuga teisi sorte varjama ei hakkaks. 
Parim koht oleks talle rühmana murus. 

‘Dolce Vita’ (Delbard, 1971) on säravate, suurte 
(ø 11–12 cm), lõheroosa varjundiga täidisõitega 
(38 krl), kõrgema südamikuga sort. Õied on 
võrsel enamasti üksikult. Lehed on suured, 
läikivrohelised. Põõsad on hästi kõrged (1,1– 
1,2 m), püstised, jõulise kasvuga. Haigestub 
kergesti tahmlaiksusesse ja roostesse, mistõttu 
vajab kindlasti tõrjet. Talvekate on vajalik. Väga 
ilusa värvusega sort, kes vajaks eksponeerimist 
nähtaval kohal, kuid arvestada tuleb tema 
jõulisust.

‘Die Welt’

‘Dolce Vita’
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Lehetäi. Hariliku maipõrnika kahjustus Rosa nitidal.

Haiguste ja kahjurite tõrje

taimekaitsevahendite hulk tunduvalt suurem. Ka 
eeldab nende saamine ja kasutamine vastavat ette-
valmistust ja teadmisi ning nõuab taimekaitsetöö-
taja tunnistust. Suurema kollektsiooni omanikud 
võiks sellisel koolitusel osalemist kaaluda. Ja alati 
on võimalus tellida abi professionaalide käest. 

Paljud Euroopas lubatud tooted Eestisse ei jõua 
ja seetõttu ei ole need ka lubatud vahendite nime-
kirjas. Nende turule lubamise protsess on pikk ja 
keeruline ning meie klientide arv nii väike, et see 
ei tasu end ära.

Enim kahjustavad roose kindlasti lehetäid, 
kes tegutsevad peamiselt noorte võrsete tippudes 
ja õienuppudel. Nende tegevuse tagajärjel jäävad 
lehed nigelateks, õienupud avanevad halvasti, 
taime kasv muutub kiduraks. Samuti kannavad 
kahjurid edasi mitmeid taimehaigusi. 

Roose kimbutavad mitmed kahjurid ja seen-
haigused. Neid tuleb kindlasti tõrjuda, et taimed 
kasvaksid normaalselt ja talvituksid hästi. Koduaia 
rooside kaitseks soovitaksin kasutada bioprepa-
raate või koduseid taimseid tõrjevahendeid, kuid 
nende valmistamisega peaks siiski ettevaatlik 
olema. 

Taimekaitseseadus ei luba koduaias kasutada 
vahendeid, mida peetakse mürgisteks, väga mür-
gisteks, vähki- ja mutatsioone tekitavateks ning 
reproduktiivtoksilisteks. Seetõttu on vabamüügist 
eemaldatud paljud tuntud taimekaitsevahendid, 
nagu Topas 100EC, Decis Mega, Effector jt. Kui 
vabamüügis ei leidu taimekahjustajale sobivat 
vahendit, siis tuleks kasvatamisel rakendada 
mahepõllundusvõtteid või osaleda taimekaitse-
koolitusel, sest professionaalsele põllupidajale on 


