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MINU IMELINE AED | Näitleja Andres Kase
aias näitavad oma uhkeid õisi üle 700
iirisesordi!
Rahvusooperi Estonia näitleja Andres Kask kasvatab Keilas
iiriseid ja neid on tema aias üle 700 sordi. Tulevikus võiks tema
sõnul jumalik värvi- ja lõhnapalett aga veelgi uhkemalt välja
joonistuda.
„Mulle meeldis juba lapsena looduses käia. Meil oli Tartus suvila,
eks sealt selle aianduspisiku külge sain. 15aastaselt hakkasin
esimesi taimi taskuraha eest kokku ostma, kuid iiriste juurde
jõudsin umbes 25 aastat tagasi,“ alustab Andres lugu, mil moel
tema kaunitest lilledest vaimustus.
Kui uurida, miks just selline valik, hüüatab mees: „No vaata,
milline värvigamma! Kogu looduse palett, mis üldse saab olla. Ja
kui imeliselt need veel lõhnavad.“
Kuigi mehe töökoht on Tallinnas, ei pea ta paljuks sõita Keilasse
lemmikute eest hoolt kandma. „Sõbrad nõustusid lahkelt mulle
maalapikese eraldama, olen neile selle eest väga tänulik. Igal
aastal mõtlen, et enam avaramaks ei kaeva. Siiani pole see
muidugi õnnestunud,“ näitab ta uhkusega oma kätega istutatud
sadu ja sadu iiriseid. Üheskoos näeb see välja nagu kohev
muinasjutuline loodusvaip. Ehkki kõik ei õitse, on istikuid kokku
umbes 950 – aediirised, Siberi iirised, nimeta vaid!
Üks väheseid sorte, mille Andres ostis nime pärast – ‘Sonet
Sheikspira’.
(erakogu)
Kõik algas Tartu botaanikaaiast
Esimese iirise tõi Andres koju Tartu botaanikaaiast, kui seal
plaaniti üks krunt lilledest tühjaks teha. Lehte pandud kuulutus
kutsus rahvast ostma ja mees seda kaks korda ei lugenud.
„Muidugi tormasin kohale ja sealt kõik alguse saigi. Siis polnud
enam pääsu,“ ohkab mees õnnelikult ja räägib vaimustunult
nende hingeelust. Peale botaanikaaiast koju toodud lilli hakkas
iirisekogu tasapisi kasvama. Alguses hankis neid tuttavatelt ja
lillekasvatajatelt. Järgmine koht oli Läti turg ja Riia näitused.
Nüüd tellib ta lillesibulaid peamiselt Euroopast. Üks pakk jääb
üle saja euro kanti, kuid mehel pole sellest kahju. Ehkki
lillekasvatajal on praegu aias üle 700 sordi, võiks neid tegelikult
veelgi rohkem olla. Peenramaal sirgub neid tõesti igas pikkuses
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ja värvitoonis – üks lummavam kui teine.
Väga pilkupüüdev ja eriline ‘Oblivion’
(erakogu)
Mees juhib tähelepanu ka sellele, et iga sorti saadab unikaalne
lõhn, ja tõsi see on. Neid võiks nuusutama-imetlema jäädagi.
„Puude varjus on ka madalamaid sorte. Nende puhul on hea, et
tuul liiga ei tee. Pikkade puhul muretsen kogu aeg, et jumala
pärast ükski neist katki ei läheks. See oleks tragöödia,“ nimetab
ta põhjuse, miks nende eest hoolitsemist kellelegi teisele ei
usalda. Kuivõrd tegu on kollektsiooniga, oleks kahju korvamatu,
kui miskit valesti läheb.
Peaaegu rohelise värvusega ‘Greenland’
(erakogu)
See on parim puhkus
Andrese suvi ja elu keerleb suuresti aia ümber. Mees on seda
hommikust õhtuni hooldanud ja pidanud juba 11–12 aastat. Iga
aastaga venivad peenrad küll laiemaks ja pikemaks, aga mehe
suureks rõõmuks ei panda seda talle pahaks. „Vastupidi,
elanikud on selles suhtes väga mõistvad. Ütlesid, meie poolest
kaeva kasvõi kogu muruplats üles, ongi vähem niitmist. Aga noh,
nii hulluks ma ei lähe. Vist,“ on ta tänulik võimaluse eest hobiga
tegeleda. Mehe jaoks ongi aktiivne puhkus peenramaal just see,
mis aitab akusid laadida ja toob ka südamesse palju rõõmu.
„Hommikul tulen ja vaatan uued õied üle, lisan teate ka
Facebooki gruppi, seal on palju minusuguseid taimehulle. Siis
võtan rohimise ette. Nagu näed, võid seda teha, palju tahad.
Umbrohi ei saa kunagi otsa.“
Omapärase värvusega madal sort ‘Portland Pink’
(erakogu)
Mille põhjal aga valik teha? Andrese sõnul saab määravaks see,
milline iiris parasjagu just meeldib. Kuna kõik on ilusad, pole
otsuse tegemine aga sugugi lihtne. „Lilli tuleb armastada, kogu
südamest. Kui tahad rohket õiteilu, mine nende juurde, vaata
neid, silita, räägi, suhtle nendega. Saada positiivset energiat.
Siis on nemad ka ilusamad, suuremad ja võimsamad. Vahet teha
neil ei tohi. Kui ühte teisele eelistad, siis nad sõna otseses
mõttes solvuvad. Taimed on mõnes mõttes täpselt samasugused
hingelised olendid nagu meie. Ja vajavad samamoodi
tähelepanu,“ puistab ta elutarkuseid.
Eriline ja jõuline värvikombinatsioon – sordis ‘Tuscan summer’
kohtub kohvipruun koos intensiivse kollasega.
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(erakogu)
Eesti iiriste maailmakaardile
Andres räägib õhinal sellest, kuidas iirised armastavad päikest,
mõõdukat kastmist ja väetamist. Kui istutada, siis ikka nii, et
risoom oleks väga õrnalt toitainerikkas mullas. Nad peavad õhku
saama ja savine muld kindlasti ei sobi. Arvestama peab ka
sellega, mida ilusam ja suurem on õis, seda rohkem taim selle
peale energiat kulutab. See tähendab aga, et kui ühel aastal
uhkeldab lill väga võimsalt, ei pruugi järgmisel aastal nii olla.
Mida uuem, suurem ja võimsam õis, seda suurema pausi nad
teevad, eriti just uuemad sordid. Andres toob välja ka ühe
levinuma vea. „Kindlasti ei tohi iiriseid peale õitsemist ära
lõigata. Mida vähem lehti, seda vähem asendusvõrseid
kasvatab. Ja seetõttu napib tulevasi õisi.“
Sel aastal õitses esmakordselt ‘When angels sings’.
(erakogu)
Ta näitab õhinaga erinevaid sorte, pikki ja madalamaid,
kollaseid, lillasid, siniseid, roosasid, pruune – ja lisab kahetsevalt
juurde, et kuna eelmine suvi oli kuiv, ei ole sel aastal väga
rikkalikku õitsemist oodata. „Põlluke õitses nädalaga ära,“ ei
jagunud silmailu tookord kauaks. Siiski ei lase ta tujul langeda.
Mees unistab sellestki, et viie aasta pärast võiks lilli olla …
vähemalt kaks korda rohkem! Kui aastas registreeritakse
keskmiselt üle viiesaja uue sordi, täiendaksid uued külalised
kindlasti ka tema kollektsiooni. Veelgi enam – osa neist võiks olla
tema aretatud! Kümmekond seemnekupart on tegelikult juba
valmis. „Oleks väga hea, kui saaks kunagi Eestit esindada
millegi vaimustava ja kauniga, mitte poliitika ja skandaalidega,“
mõtiskleb ta.
Andrese esimene seemik 2020. aasta seemnetest hakkas just
õitsema.
(erakogu)
Hobist saab sõltuvus
Iirisehuvilistel soovitab ta algust teha kindlasti, aga hoiatab
naerdes, et sellest võib saada krooniline sõltuvus, mida pole
võimalik ravida. Tema sõnul on lilledega tegelemine miski, mida
ei saagi sõnadesse panna. Ka väike aiatoolike peenramaa
kõrval on märgiks, kui väga mees oma taimedest hoolib. „See
kõik kokku pakub nii mu silmale kui ka hingele niivõrd palju.
Hommikul joon kohvi, istungi siin. Või peale rohimist ja
kõpitsemist. Nende imetlemine on väga teraapiline. Võiksin nii
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lõputult olla.“
Esimene Andrese soetatud sort ‘Starway To Heaven’
(erakogu) 
 


