UUTUUS PERENNAT
2019

Lehtoakileija 'Alba'

Tähtiputki 'April Love'

Tähtiputki 'Buckland'

Koristekastikka
'Avalanche'

väri

valo

korkeus

Aquilegia vulgaris 'Alba'

valkea

aurinko,
puolivarjo

75 cm

Astrantia 'April Love

valkea,
pinkki

aurinko,
puolivarjo

70 cm

kuvaus
vyöhyke
Kestävä, helppohoitoinen ryhmäperenna. Puhtaanvalkeat kukat
alkukesällä. Kukkavarret noin 75 cm. Aurinkoinen – puolivarjoisa
kasvupaikka. Tuore - kostea, keskiravinteinen, vettä läpäisevä multa.
Leviää siemenistä.
Jo alkukesällä alkava, erittäin pitkään kestävä kukinta. Suuret valkopinkit kukat. Pystyt, noin 70 cm korkeat kukkavarret. Kukka- tai
ruusutarhaan, myös leikko- ja kuivakukka. Aurinkoinen puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore tai kostea, vettä läpäisevä maa.
Taimiväli 40 cm.

Astrantia 'Buckland'

valkea,vaal
eanpunain aurinko,
en
puolivarjo

Calamagrostis x acutiflora
'Avalanche'
muu väri

Sininata 'Uchte'

Festuca glauca 'Uchte'

muu väri

Jalokurjenpolvi 'Tiny
Monster'

Geranium (risteymät) 'Tiny
Monster'
pinkki

aurinko,
puolivarjo

hinta

1 lk

4,40

1 lk

7,40

70-90 cm

Suuret kukinnot. Hennon vaaleanpunaisia kukkia ympäröivät
valkoiset, vihreäkärkiset suojuslehdet. Kukkavarsien korkeus 70-90
cm. Ei tee siemeniä. Kukka- tai ruusutarhaan, myös leikko- ja
kuivakukka. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore tai
kostea, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 40 cm.

1 lk

7,40

80-120 cm

Pystykasvuinen, paikallaan pysyvä koristeheinä. Korkeus 80-120 cm.
Vihertyy aikaisin keväällä. Kukinto purppuraan vivahtava. Keltainen
syysväri. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore tai kostea
maa, viihtyy myös savimullassa.

1 lk

5,50

1 lk

4,40

1 lk

5,50

aurinko

10-25 cm

aurinko

15-30 cm

Hieno, voimakkaan sininen, hyvin ohutlehtinen koristeheinä.
Säännöllisen pyöreä lehtimätäs, korkeus 10-25 cm. Kermanvalkeat
kukinnot keskikesällä. Kaunis kivikossa, sopii myös
ruukkuistutuksiin. Aurinkoinen, jopa paahteinen kasvupaikka.
Kuivahko, kalkkipitoinen ja niukkaravinteinen maa.
Veri- ja armeniankurjenpolven risteymä. Nopeasti leviävä, tuuhea
kasvusto on kaunis koko kasvukauden ajan. Hyvä syysväri. Korkeus
15-30 cm. Kukkii koko kesän syksyyn asti. Aurinkoinen kasvupaikka.
Keskikostea - kosteahko, keskiravinteinen, kalkittu ja hiekkapitoinen
multa.

Hemerocallis (HybridaTarhapäivänlilja 'Siloam ryhmä) 'Siloam Ribbon
Ribbon Candy'
Candy'

vaaleanpun aurinko,
ainen
puolivarjo

50-70 cm

Tarhakeijunkukka
'Marmalade'

Heuchera (risteymät)
'Marmalade'

valkoinen

aurinko, puolivarjo
25-40 cm

Tarhakeijunkukka
'Northern Exposure
Amber'

Heuchera (risteymät)
'Northern Exposure
Amber

muu väri

aurinko, puolivarjo
30-45 cm

Hurmesilkkiheinä 'Red
Baron'

Imperata cylindrica 'Red
Baron'

valkoinen

aurinko

30 cm

Tarhakurjenmiekka
'Edward of Windsor'

Iris (Germanica- ryhmä)
'Edward of Windsor'

keltainen,
pinkki

aurinko

80-90 cm

Tarhakurjenmiekka
'Joanna'

Iris (Germanica- ryhmä)
'Joanna'

lila

aurinko

80-90 cm

Kaunislehtinen. Lehdistön korkeus 50 cm. Kukat Ø 8 cm,
vaaleanpunaiset, pinkkisilmäiset, vihreänieluiset ja tuoksuttomat.
Kukkavarsien korkeus 60-70 cm. Kukkii pitkään loppukesällä.
Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Tuore, melko ravinteikas ja
multava kasvualusta.
Upea, moni-ilmeinen lehtiperenna. Runsas lehdistö vaihtaa
jatkuvasti väriään kasvukauden kuluessa meripihkan ja pinkin
sävyissä. Pienet valkeat kukat. Lehdistön korkeus 25 cm, kukkavarret
40 cm. Valoisa kasvupaikka. Melko ravinteikas, läpäisevä,
mieluummin kuiva kuin märkä kasvualusta.
Upea lehtiperenna. Pyöreät meripihkanväriset, hieman limeen
vivahtavat lehdet muodostavat tuuhean mättään. Pienet kellertävät
kukat. Lehdistön korkeus 30 cm, kukkavarret 45 cm. Valoisa
kasvupaikka. Melko ravinteikas, läpäisevä, mieluummin kuiva kuin
märkä kasvualusta.
Monivuotinen, punalehtinen, talvenarahko koristeheinä. Pystyt, 30
cm korkeat, punavihreät lehdet saavat vielä kuparisen syysvärin.
Loppukesällä hopeanvalkoiset röyhykukinnot. Aurinkoinen,
kosteahko kasvupaikka. Vettä läpäisevä, melko ravinteikas
hiekansekainen multa.
Suurikukkainen ryhmäperenna. Leveät ja pystyt lehdet. Hennosti
persikkaan ja pinkkiin vivahtavat, tuoksuvat kukat keskikesällä.
Korkeus 80-90 cm. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore,
vettä läpäisevä ja kalkittu multa. Taimiväli 30 cm. Juurakko jaetaan 34 vuoden välein.
Suurikukkainen, helppohoitoinen ryhmäperenna. Leveät pystyt
lehdet. Purppuranvioletit kukat kesä-heinäkuussa. Korkeus 80-90
cm. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Kuivahko - tuore,
keskiravinteinen, kalkittu multa. Juurakko jaetaan 3-4 vuoden
välein.

1 lk

6,40

1 lk

6,40

1 lk

6,40

XL

11,50

1 lk

5,80

1 lk

5,80

Itoh-pensaspioni 'Old
Rose Dandy'

vaaleanpun
Paeonia (Itoh-ryhmä) 'Old ainen,
Rose Dandy'
pinkki
aurinko

Itoh-pensaspioni 'Scarlet Paeonia (Itoh-ryhmä)
Heaven'
'Scarlet Heaven'

punainen

aurinko

70-80 cm

Puuvartisen ja ruohovartisen pionin risteytys. Muistuttaa
ulkonäöltään enemmän puuvartista, mutta käyttäytyy ruohovartisen
pionin tavoin. Valtavan suuret, tuoksuvat, yksinkertaiset, roosan ja
pinkin sävyiset kukat keskikesällä. Korkeus 70-80 cm. Aurinkoinen,
syvämultainen kasvupaikka. Tuore, hyvin vettä läpäisevä maa.
Taimiväli 100-150 cm.

1 lk

69,00

60-80 cm

Hienokukkainen pioni. Suuret ja yksinkertaiset, hehkuvanpunaiset
kukat tuoksuvat miedosti. Tuuhea ja pensasmainen, korkeus 60-80
cm. Kaunis yksittäin tai ryhmissä, myös ruusutarhassa. Aurinkoinen puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä
maa.

1 lk

76,00

1 lk

69,00

1 lk

27,00

1 lk

27,00

1 lk

27,00

Itoh-pensaspioni
Paeonia (Itoh-ryhmä)
'Sonoma Kaleidoscope' 'Sonoma Kaleidoscope'

keltainen,
punainen

aurinko

90 cm

Kiinanpioni 'Louis van
Houtte'

Paeonia lactiflora 'Louis
van Houtte'

punainen

aurinko

90-100 cm

Kiinanpioni 'Madame de Paeonia lactiflora
Verneville'
'Madame de Verneville'

valkoinen

aurinko

75 cm

Puuvartisen ja ruohovartisen pionin risteytys. Muistuttaa
ulkonäöltään enemmän puuvartista, mutta käyttäytyy ruohovartisen
pionin tavoin. Valtavan suuret, yksinkertaiset, vaaleankeltaisen ja
kirsikanpunaisen sävyiset kukat keskikesällä. Korkeus 90 cm.
Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, hyvin vettä
läpäisevä maa. Taimiväli 100-150 cm.
Punaiset, kerrotut, miedosti tuoksuvat, Ø 12 cm kukat kesäheinäkuussa. Paljon sivunuppuja. Korkeus 90-100 cm. Myös
erinomainen leikkokukka. Kaunis yksittäin tai ryhmissä, myös
ruusutarhassa. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja
ravinteikas, vettä läpäisevä maa.
Valkoisissa, kerrotuissa kukissa hieman punaisia laikkuja tai viiruja.
Voimakas ruusun tuoksu. Melko aikainen kukinta. Korkeus 75 cm.
Kaunis yksittäin tai ryhmissä, myös ruusutarhassa. Aurinkoinen,
syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä
maa.

80-100 cm

Punaiset, yksinkertaiset kukat. Korkeus 80-100 cm. Tuoksun
voimakkuudesta ei valitettavasti ole vielä tietoa. Kaunis yksittäin tai
ryhmissä, myös ruusutarhassa. Aurinkoinen, syvämultainen
kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa.

Kiinanpioni
'Niemcewicz'

Paeonia lactiflora
'Niemcewicz'

punainen

aurinko

Sitruuna-ajuruoho
'Lemon Variegata'

Thymus x citriodorus
'Lemon Variegata'

lila

aurinko

Kangasajuruoho 'Magic Thymus serpyllum 'Magic vaaleanpun
Carpet'
Carpet'
ainen
aurinko

Pikkutervakko 'Rosea'

Lychnis alpina 'Rosea'

pinkki

aurinko

5-10 cm

Aurinkoisten paikkojen maanpeiteperenna ja maustekasvi. Korkeus
5-10 cm. Pienet, vaaleankeltareunaiset, tuoksuvat lehdet.
Ruusunpunaiset kukat loppukesällä. Perhosten ja kimalaisten
suosima mesikasvi. Sopii hyvin erilaisiin ruukkuistutuksiin.
Aurinkoinen kasvupaikka. Kalkkipitoinen ja melko
niukkaravinteinen, tuoreena pysyvä hiekkamulta.

1 lk

3,90

5-10 cm

Aurinkoisten paikkojen maanpeiteperenna. Aivan maanmyötäinen
kasvusto. Pienet, tuoksuvat lehdet. Purppuranroosat kukat kesäheinäkuussa. Korkeus 5 -10 cm. Hyvä perhosten ja kimalaisten
suosima mesikasvi. Sopii istutettavaksi laattojen väleihin.
Aurinkoinen, kuivahko kasvupaikka. Läpäisevä, niukkaravinteinen
hiekkamulta.

1 lk

3,90

20 cm

Alkukesällä kukkiva kivikkokasvi. Matala ja tuuhea, ainavihanta
lehtimätäs. Pystyt kukkavarret, korkeus 20 cm. Runsas
ruusunpunainen kukinta. Aurinkoinen kasvupaikka. Kuiva, hyvin
vettä läpäisevä, niukkaravinteinen hiekkamaa. Sietää hyvin
paahdetta. Melko lyhytikäinen, mutta yleensä säilyy kylväytymällä.

1 lk

3,90

250 g

4,95

250 g

7,95

250 g

6,45

UUTUUS VIHANNEKSET
& PERUNAT

Keltasipuli 'Boga'

Allium cepa 'Boga'

aurinko

Roosasipuli 'Keravel'

Allium cepa 'Keravel'

aurinko

Banaanisalottisipuli
'Longor'

Allium cepa 'Longor'

aurinko

Täydellinen keltasipuli, joka onnistuu lähes kaikissa maanlaaduissa.
Hyvin kehittyvä juuristo takaa runsaan sadon ja kookkaat sipulit.
Pyöreä sipuli. Pronssinvivahteinen kuori. Maukas!
1800- luvulta peräisin olevan roosan keltasipulin "Roscoff Pink"
tyyppinen uutuuslajike. C-vitamiinipitoinen, maukas , raakana
makeahko ja kypsennettynä hedelmäinen maku. Säilyy hyvin myös
varastossa.
Herkkujen herkku sipuli! Pitkät, kauniit ja hyvänmakuiset sipulit.
Sopii raakana mm. sallaateihin. Grillattuna mieto ja mehukas maku
pääsee ehkä parhaiten oikeuksiinsa.

Salottisipuli 'Yellow
Moon'

Allium cepa 'Yellow Moon'

aurinko

Chili 'Jamaican Bell'

Capsicum baccatum
'Jamaican Bell'

aurinko

Maukas, muodoltaan pyöreä, keltainen salottisipuli. Satoisa ja terve
lajike. Helppo kasvattaa.
Kasvihuoneeseen ja etelänpuoleiselle terassille ja parvekkeelle.
Voimakas kasvutapa. Korkea pensas. Satoisa lajike, jonka kauniit,
punaiset, miedohkot hedelmät muistuttavat piispanmyssyä.
Vahvuus 3.

Chili 'Biquinho'

Capsicum chinense
'Biquinho'

aurinko

Chili 'Carolina Reaper'

Capsicum chinense
'Carolina Reaper'

aurinko

Chili 'Limon'

Capsicum chinense
'Limon'

Kasvihuoneessa ja lämpimällä seinustalla tai parvekkeella
kasvatettava. Pieni, pensasmainen kasvusto. Kaunis, punainen,
pisaranmuotoinen, 1-2 cm pituinen hedelmä. Mieto, maukas maku.
Voidaan käyttää raakana ja kypsennettynä. Ehkä parasta
viinietikkaan säilöttynä. Vahvuus 0-1.
Maailman tulisin chili vuonna 2013. Hedelmä punainen, ryppyinen,
teräväkärkinen. Hedelmäiseen makuun yhdistyy äärimmäinen
tulisuus. Scoville: 2 200 000.
Pieni, pensasmainen kasvusto. Sopii hyvin myös ikkunalaudalla
kasvatettavaksi. Hedelmät pieniä, keltaisia, hieman sitruunalle
maistuvia. Vahvuus 8.

Capsicum chinense
'Numex Suave Orange'
Capsicum chinense
'Trinidad Moruga Scorpion
Red'

Vahva, pysty, suurilehtinen kasvusto. Kasvihuoneeseen ja
etelänpuoleiselle terassille ja parvekkeelle. Mieto, hyvänmakuinen,
sitruunalle ja aprikoosille maistuva, noin 6 cm pitkä, ryppyinen,
oranssinkeltainen hedelmä. Vahvuus 1-2. Satoisa.
Yksi maailman tulisimmista chililajikkeista. Vahvuus 14. Punaiset,
pyöreähköt, ryppyiset hedelmät. Kasvihuoneeseen ja lämpimälle
seinustalle.

Paprika 'Numex Suave
Orange'
Chili 'Trinidad Moruga
Scorpion Red'

90 cm

aurinko

aurinko

50-60 cm

Hunajameloni 'Honning' Cucumis melo 'Honning'

aurinko

Keltainen kuori. Maku mieto, mutta makea. Sopii hyvin esim.
jälkiruokiin. Hedelmät tuetaan, kun ne ovat tennispallon kokoisia ja
sidotaan esimerkiksi verkolla. Kasvihuoneeseen tai etelänpuoleiselle
150-200 cm terassille/parvekkeelle.

Kasvihuonekurkku 'Tajo' Cucumis sativus 'Tajo'

aurinko

150 cm

Kurpitsa 'Atlas'

aurinko

1-5 m

Cucurbita 'Atlas'

Satoisa ja satoa saa jo aikaisin. Hedelmät silepintaisia ja keskipitkiä,
noin 400 g painavia. Vaatii runsaasti vettä ja ravinteita. Tuettava.
Talvikurpitsa, jolla vaaleat, pitkulaiset hedelmät. Malto
kirkkaanoranssi ja todella makea. Satoisa. Hyvä säilyvyys.

500 g

4,95

1 lk

4,95

1 lk

4,95

1 lk

4,95

1 lk

4,95

1 lk

4,95

1 lk

4,95

1 lk

4,95

1 lk

5,90

1 lk

3,90

Kesäkurpitsa 'Partenon' Cucurbita pepo 'Partenon'

aurinko

1-5 m

Suosittu lajike! Hedelmät kiiltävät, tummanvihreät ja
sylinterimäiset. Partenokarppinen lajike. Sopii myös
kasvihuoneviljelyyn!

1 lk

3,90

1 kg

7,95

1 kg

7,95

1 kg

8,95

Peruna 'Accent'

Solanum 'Accent'

aurinko,
puolivarjo

40 cm

Peruna 'Andrea'

Solanum 'Andrea'

aurinko,
puolivarjo

40 cm

Solanum 'Campina'

aurinko,
puolivarjo

40 cm

Erittäin maukas ja runsassatoinen varhaisperunalajike joka sopii niin
alotteleville kuin kokeneillekin perunatarhureille. Lajike on erittäin
nopeakasvuinen. Maku parhaimmillaan sesongin alussa.
Aikainen perunalajike, joka tekee kotikokin ja ravintolaammattilaisen onnelliseksi! Lajike tekee tasakokoisia, ohutkuorisia
herkkuperunoita. Saadaksesi suurimman mahdollisen sadon, pitää
muistaa kastella.
Moderni perunalajike, jolla hienoarominen maku. Hyvin
taudinkestävä lajike. Sopii niille jotka pitävät satoisasta,
helppohoitoisesta ja aikaisesta perunasta.

40 cm

Aikainen ja nopeakasvuinen yleisperuna, joka säilyttää korkean
laatunsa ja makunsa varastoinnissa. Keittotyypiltään se on melko
kiinteä lajike. Carrera kasvaa hyvin niin hietamailla kuin
raskaammillakin mailla. Lajikemuodostaa mukulapesänsä
siemenperunan yläpuolelle, minkä vuoksi siemen on
istutettava syvälle ja kookkaaseen penkkiin. Satoisa lajike.

2,5kg

7,95

40 cm

Aikainen ja nopeakasvuinen yleisperuna, joka säilyttää korkean
laatunsa ja makunsa varastoinnissa. Keittotyypiltään se on melko
kiinteä lajike. Carrera kasvaa hyvin niin hietamailla kuin
raskaammillakin mailla. Lajikemuodostaa mukulapesänsä
siemenperunan yläpuolelle, minkä vuoksi siemen on
istutettava syvälle ja kookkaaseen penkkiin. Satoisa lajike.

5 kg

13,95

40 cm

Aikainen ja nopeakasvuinen yleisperuna, joka säilyttää korkean
laatunsa ja makunsa varastoinnissa. Keittotyypiltään se on melko
kiinteä lajike. Carrera kasvaa hyvin niin hietamailla kuin
raskaammillakin mailla. Lajikemuodostaa mukulapesänsä
siemenperunan yläpuolelle, minkä vuoksi siemen on
istutettava syvälle ja kookkaaseen penkkiin. Satoisa lajike.

10 kg

23,95

Peruna 'Campina'
LUOMU

Peruna 'Carrera'

Peruna 'Carrera'

Peruna 'Carrera'

Solanum 'Carrera'

Solanum 'Carrera'

Solanum 'Carrera'

aurinko,
puolivarjo

aurinko,
puolivarjo

aurinko,
puolivarjo

Peruna 'Charlotte'
LUOMU

Solanum 'Charlotte'

aurinko,
puolivarjo

40 cm

Peruna 'Inca Bella', villiperuna
Solanum 'Inca Bella'

aurinko,
puolivarjo

40 cm

Koti- ja ammattikokkien suosikki. Pitkulaiset, vaaleamaltoiset kauniit
perunat. Herkullinen kesäperunalajike! Sopii myös ruukkuviljelyyn.
Villiperunalajike. Herkullinen pähkinäinen aromi. Yleispereruna,
mutta fantastinen pyreenä ja muusina. Kypsyy nopeasti
keitettäessä.

40 cm

Palkittu herkkulajike mm. RHS Garden Award (Royal Horticultural
Society). Pienimukulainen, fantastisen makuinen ja runsassatoinen.
Sopii myös ruukkuviljelyyn. Kesäperunalajike.

aurinko,
puolivarjo

Peruna 'Jazzy'

Solanum 'Jazzy'

Peruna 'Kestrel'

Solanum 'Kestrel'

Peruna 'Laperla'

Solanum 'Laperla'

aurinko,
puolivarjo
aurinko,
puolivarjo

Peruna 'Marabel'
LUOMU

Solanum 'Marabel'

aurinko,
puolivarjo

40 cm

Peruna 'Mary's Rose'
LUOMU

Solanum Mary's Rose

aurinko,
puolivarjo

40 cm

Peruna 'Ratte'

Solanum 'Ratte'

Peruna 'Red Emmalie'

Solanum 'Red Emmalie'

Peruna 'Sarpo Axona'
LUOMU

Solanum 'Sarpo Axona'

Peruna 'Twister'

Solanum 'Twister'

aurinko,
puolivarjo
aurinko,
puolivarjo

aurinko,
puolivarjo
aurinko,
puolivarjo

40 cm
40 cm

40 cm
40 cm

40 cm
40 cm

1 kg

8,95

1 kg

8,95

1 kg

7,95

1 kg

8,95

1 kg

8,95

1 kg

5,95

1 kg

8,95

Herkullinen kesäperuna, jolla persoonallinen pähkinäinen aromi.
Pikulaisia, pieniä ja herkullisia perunoita. Kunnon multaaminen
kasvukaudella tarpeen, koska tekee mukulat melko pintaan.
Punakuorinen ja -maltoinen syysperuna. Herkullinen ja kaunis!
Upea, kokeilunarvoinen yleisperuna.

1 kg

8,95

1 kg

8,95

Satoisa ja maukas syysperuna, joka sopii myös aloitteleville
perunatarhureille. Lajike on helppo viljellä, se on taudinkestävä,
taimettuu nopeasti ja lehdistö voittaa rikkaruohot!
Kestävä ja hyvät viljelyominaisuudet omaava kesälajike.
Runsassatoinen, ja erittäin hyvänmakuinen yleisperuna.

1 kg

8,95

1 kg

7,95

Lilakirjavakuorinen herkkuperuna. Nopeakasvuinen, satoisa, maukas
ja terve sekä kestävä kesälajike. Voiko perunalta enempää toivoa?
Laperla on oikea pikkuhelmi! Varhaisperuna, joka tuotta lukuisia
pieniä, hyvänmakuisia perunoita.
Aikainen kesälajike. Marabelin malto on kermaisen pehmeä ja se
maistuu erityisen hyvälle. Se on melko aikainen erittäin suosittu
yleisperuna, joka soveltuu hyvin luomuviljelyyn.
Muistuttaa ulkonäöltään vanhoja 'isoisän aikaisia' perunalajikkeita.
Roosa kuori, vaalea maltoinen ja ihastuttavan makuinen. Sopii
kaikenlaiseen ruuanlaittoon; keitettäväksi, friteerattavaksi, uuniin,
jne.

Peruna 'Venezia'

Solanum Venezia

aurinko,
puolivarjo

Pihvitomaatti 'Belle'

Solanum lycopersicum
'Belle'

aurinko

Mansikkatomaatti
'Berry Garden'

40 cm

Kestävä ja herkullinen kesäperuna. Valittu Ruotsissa 2019 vuoden
perunalajikkeeksi! Ravintolakokkien suosikki erinomaisen makunsa
ja ohutkuorisuutensa vuoksi. Lajike sietää hyvin varastointia.
Tuettava runkotomaatti. Varkaat poistettava. Suuri, hyvänmakuinen
ja kiinteälihainen hedelmä. Kausihuoneeseen ja lämpimälle
seinustalle.

7,95

1 lk

4,95

1 lk

4,95

1 lk

4,95

1 lk

4,95

1 lk

4,95

1 lk

4,95

Coctailtomaatti 'Runa'

Solanum lycopersicum
'Berry Garden'
Solanum lycopersicum
'Runa'

Amppelitomaatti
'Romello'

Solanum lycopersicum
'Romello'

aurinko

San Marzano -tomaatti
'Elna''

Solanum lycopersicum
'San Marzano Elna'

aurinko

San Marzano -tomaatti
'Isa'

Solanum lycopersicum
'San Marzano Isa'

aurinko

Pitkäsatoinen, tuettava runkotomaatti. Makeat, punaiset, Ø 3 cm
hedelmät. Kausihuoneeseen tai lämpimälle seinustalle.
Satoisa ja pitkäsatoinen, tuettava runkotomaatti. Makeahkot,
hyvänmakuiset, keltaoranssit, Ø 3 cm hedelmät. Kausihuoneeseen
tai lämpimälle seinustalle.

aurinko,
puolivarjo

2-4 m

Talviomena tai myöhäinen syysomena. Suurehkot, tummanpunaiset
ja vahapeitteiset hedelmät. Kapea, pilarimainen kasvutapa. Erittäin
satoisa ja ruvenkestävä lajike.
I-III

1 lk

44,00

2-4 m

Kapealatvuksinen, pilarimainen kasvutapa. Korkeus 2-3 m, leveys
noin 50 cm. Ruvenkestävyys hyvä. Hedelmät suurehkoja, erittäin
herkullisia. Pohjaväri vihreä, peiteväri voimakkaanpunainen.
Aikainen syysomena. Menestymisvyöhykkeet I-II(III).

1 lk

44,00

aurinko

1,5-2 m

aurinko

40-50 cm

Kausihuoneeseen tai lämpimälle seinustalle. Tomaatti on punainen,
kiinteälihainen ja mansikan mallinen. Loistava karkin korvike!
Kauniit, pienet tummanruskeat hedelmät. Tuettava runkotomaatti.
Varkaat poistettava.

1 kg

Erittäin hyvä lajike amppeleihin ja ruukkuihin. Rippuvaoksainen.
Runsassatoinen ja erittäin makea, vitamiinipitoinen.

UUTUUS
HEDELMÄPUUT

Pilariomenapuu
Malus (Ballerina-ryhmä)
'Punainen Helminauha' 'Punainen Helminauha'

Pilariomenapuu
'Senator'

Malus (Ballerina-ryhmä)
'Senator'

valkoinen

valkoinen

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

valkoinen

aurinko,
puolivarjo

3-5 m

Malus domestica 'Lepaan
Meloni'
valkoinen

aurinko,
puolivarjo

3-5 m

Suomalainen maatiaislajike, 'Grenmanin' siemenjälkeläinen.
Hedelmä melko kookas. Malto puolikovaa, rapeaa ja mehukasta.
Maku ryytimäisen arominen, makea, lievähappoinen. Säilyy jouluun
asti. Terve, myös luomuviljelyyn sopiva lajike.
Menestymisvyöhykkeet I-IV.
I-IV
Vanha, harvoin saatavilla oleva herkkulajike. Pienehköt,
kellanvihreät omenat ovat huomattavan C-vitamiinipitoiset, makeat
ja lähes hapottomat. Erinomainen syöntiomena, lapsillekin
mieluinen. Mainio talvenkestävyys. Hyvä pölyttäjä monille
omenalajikkeille.
I-V

3-5 m

Taas saatavilla! Kanadalainen kauppalajike. Voimakaskasvuinen,
satoisa ja yleensä terve puu. Maukas ja mehukas herkkuomena.
Hedelmä lieriömäinen, loistavan tummanpunainen. Maku raikkaan
happoinen. Sato kypsyy syyskuun puolivälissä.

3-5 m

"Nautinto". Suurehkot hedelmät. Pohjaväri vihertävä,
kirkkaanpunainen peiteväri laikkuina tai viiruina. Herkullinen valkea
malto hienorakeista ja mehukasta. Hieno venäläinen lajike. Puu on
hyvin talvenkestävä, samoin ruvenkestävyys on hyvä. Satoisa, ja
varhain satoikäinen. Hedelmät kestävät hyvin käsittelyä ja säilyvät
pitkään.
I-V

Malus domestica
Talviomena 'Eppulainen' 'Eppulainen'

Kesäomena 'Lepaan
Meloni'

Syysomena 'Summer
Red'

Syysomena 'Uslada'

Aprikoosi 'Bergeron'

Malus domestica 'Summer
red'
valkoinen

Malus domestica 'Uslada' valkoinen

Purnusi armeniaca
'Bergeron'

Valkomarjainen kirsikka Prunus tomentosa
'Lumikki'
'Lumikki'

Luumu 'Parikkalan
Tummaluumu'

aurinko,
puolivarjo

aurinko,
puolivarjo

vaaleanpun
ainen
aurinko

valkoinen

Prunus domestica
'Parikkalan Tummaluumu' valkoinen

aurinko,
puolivarjo

aurinko

2-3 m

Kookkaat oranssinkeltaiset herkkuhedelmät kypsyvät elokuussa.
Baltiassa menestynyt, meilläkin kokeilunarvoinen lajike. Kauniit
vaaleanpunaiset kukat varhain keväällä. Itsepölytteinen, mutta
hyötyy ristipölytyksestä.
Valkomarjainen kirsikka. Marjat makeita ja hyvänmakuisia.
Nukkakirsikan lajike, puumaiseksi kasvatettu tiheäversoinen
erikoisuus. Kaunis koriste- ja hyötykasvi.

2-4 m

Kaakkois-Suomessa pitkään viljelty tummanpunainen punaluumu.
Paksukuoriset ja herkullisen makeat luumut kypsyvät jo elokuussa.
Itsepölytteinen ja hyvä pölyttäjä muille luumuille.

2-4 m

I-II(III)

1 lk

42,00

1 lk

44,00

1 lk

42,00

1 lk

42,00

(I)

1 lk

I-III

1 lk

I-III(IV)

1 lk

42,50

Keltakriikuna 'Voitto'

Prunus domestica subsp.
insititia 'Voitto'

valkoinen

aurinko,
puolivarjo

2-4 m

Keltakriikuna 'Wilma'

Prunus domestica subsp.
insititia 'Wilma'

valkoinen

aurinko,
puolivarjo

2-4 m

Persikka 'Amsden'

Prunus persica 'Amsden'

valkoinen

aurinko

2m

Aromikas ja maukas varhain kypsyvä, hyvin talvenkestävä
kriikunalajike. Kaunis varhainen kukinta. Kullankeltaiset,
voimakkaan luumuaromiset hedelmät. Osittain itsepölytteinen,
hyötyy ristipölytyksestä.

Persikka 'Saturn'

Prunus persica 'Saturn'

vaaleanpun
ainen
aurinko

Päärynä 'Kafedralnaja'

Pyrus communis
'Kafedralnaja'

valkoinen

aurinko

3-6 m

Päärynä 'Lada'

Pyrus communis 'Lada'

valkoinen

aurinko

3-6 m

valkoinen

aurinko

3-6 m

3-6 m

Syyslajike. Kellanvihreät hedelmät punertuvat valon puoleiselta
poskeltaan. Malto makeaa ja mehukasta, imelähappoista.
Erinomainen talvenkestävyys ja hyvä ruven vastustuskyky.

Päärynä 'Vekovaja'

Pyrus communis
'Vekovaja'

valkoinen

aurinko

1 lk

44,50

1 lk

44,50

1 lk

79,00

(I)

1 lk

45,00

I-IV

1 lk

44,50

I-IV

1 lk

44,50

I-IV(V)

1 lk

I-IV(V)

1 lk

Turun seudulta kotoisin oleva harvinainen keltaoranssi kriikuna.
Vahapintaiset, makean luumuaromiset hedelmät kypsyvät elokuulla.
Osittain itsepölytteinen, hyötyy ristipölytyksestä. Vyöh. I-III(IV).
I-III(IV)
Alkujaan Pohjois-Amerikkalainen persikkalajike. Keskikoiset
hedelmät kypsyvät aikaisin. Itsepölytteinen, sopii pölyttäjäksi muille
persikoille ja aprikooseille. Suojaisa kasvupaikka, istutus mieluiten
kohopenkkiin.
(I)
Donitsin muotoiset litteät persikat ovat herkullisen makeita ja
mehukkaita. Itsepölytteinen, sopii pölyttäjäksi muille persikoille ja
aprikooseille. Suojaisa kasvupaikka, istutus mieluiten kohopenkkiin.
Kesälajike. Uusi runsas- ja aikaissatoinen päärynä. Kookkaissa
kellanvihreissä päärynöissä on punaviiruinen peiteväri. Vaalea malto
on tiivistä, erittäin hienorakeista ja mehukasta. Maku on makea,
mietohappoinen ja aromikas. Erinomainen talvenkestävyys ja hyvä
ruven vastustuskyky.
Kesälajike ('Olga' x 'Flemish Beauty'). Vaaleankeltaiset päärynät
punertuvat auringon puolelta. Hienorakeinen ja mehukas malto on
makeahappoista ja aromikasta. Erinomainen talvenkestävyys ja hyvä
ruven vastustuskyky.
Kesä-syyslajike. Makeat ja aromikkaat päärynät punertuvat hiukan
valon puolelta, kypsyvät syyskuun alkupuolella. Hyvä pölyttäjä esim.
'Lada' -päärynälle. Erinomainen talvenkestävyys ja hyvä ruven
vastustuskyky.

Pyrus communis
Päärynä 'Tshizhovskaja' 'Tshizhovskaja'

I-III(IV)

44,50

UUTUUS
KORISTEPENSAAT

Japaninvaahtera 'Akane' Acer palmatum 'Akane'

Japaninvaahtera 'BeniMaiko'

Acer palmatum 'BeniMaiko'

aurinko,
ei kukintoa puolivarjo

aurinko,
ei kukintoa puolivarjo

1-3 m

Kaunislehtinen erikoisuus! Matalahko ja tiiviskasvuinen pensas.
Oranssinpunaisena puhkeava lehdistö on kesän ajan raikkaan
kellanvihreä, syysväri hieno oranssinkeltainen. Suojaisa, tuore ja
ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

1-2,5 m

Pyöreähkö, sirorakenteinen ja runsaasti haarova koristepensas.
Kirkkaanpunaisena puhkeava lehdistö vihertyy kesäksi, syysväri
muuttuu keltaisen ja oranssin kautta lopulta tummanpunaiseksi.
Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

Ia

40-50
cm

Ia

40-50
cm

Japaninvaahtera 'Jerre
Schwarz'

Acer palmatum 'Jerre
Schwarz'

ei kukintoa aurinko

1-2 m

Japaninvaahtera
'Orange Dream'

Acer palmatum 'Orange
Dream'

aurinko,
ei kukintoa puolivarjo

1-3 m

Japaninvaahtera
'Osakazuki'

Acer palmatum
'Osakazuki'

aurinko,
ei kukintoa puolivarjo

(1-)3- m

Pieni, sirorakenteinen pensas. Korkeus 1-2 m. Keväällä lehdissä
häivähdys vaaleanpunaista. Lehdet muuttuvat pronssinvihreän
kautta vihreiksi. Syysväri loistavan punainen. Aurinkoinen, mutta ei
paahteinen, lämmin ja tuulilta suojattu kasvupaikka. Läpäisevä,
keskiravinteinen hiekkamulta. Menestymisvyöhykkeet Ia(Ib).
Ia(Ib)
Kauniisti liuskoittunut keltaoranssi lehdistö saa syksyllä kirkkaan
keltaisen syysvärin. Raikkaan värinen katseenvangitsija.
Kasvutavaltaan erittäin elegantti ja sirorakenteinen pensas tai
pikkupuu. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä
kasvupaikka.
IaKaunislehtinen erikoisuus! Pystykasvuisena sopii hienosti erilaisiin
ryhmiin matalampien kasvien kanssa. Melko kookkaat lehdet saavat
punaisena hehkukuvan syysvärin. Suojaisa, tuore ja hyvin vettä
läpäisevä kasvupaikka.
(Ia)

1m

Kapeahko ja pystykasvuinen pensas. Raikkaan keltainen lehdistö saa
pehmeän oranssinsävyisen syysvärin. Aurinkoinen, kuivahko
kasvupaikka. Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta.
I-

20-25
cm

1,2 m

Valkokirjavalehtinen, pyöreäkasvuinen happomarja.
Purppuranpinkki syysväritys. Mainio katseenvangitsija erilaisissa
kasviryhmissä. Kuiva tai tuore, keskiravinteinen ja vettä läpäisevä
kasvupaikka. Happomarjat sietävät tuulta, mutta huonosti tiesuolaa. I-

1 lk

Japaninhappomarja
'Golden Rocket'

Japaninhappomarja
'Kelleriis'

Berberis thunbergii
'Golden Rocket'

Berberis thunbergii
'Kelleriis'

keltainen

keltainen

aurinko

aurinko

50-60
cm

50-60
cm

50-60
cm

14,90

Purppurahappomarja
'Red Pillar'

Syyssyrikkä 'Adonis
Blue'

Berberis thunbergii 'Red
Pillar'

Buddleja davidii 'Adonis
Blue'

Buddleja davidii 'Sugar
Syyssyrikkä 'Sugar Plum' Plum'
Syyssyrikkä 'Summer
Beauty'
Syyssyrikkä 'White
Bouquet'

Keräpensas Bailoptics®
'Fiber'

Valkokletra
'Hummingbird'

keltainen

Clethra alnifolia
'Hummingbird'

90-120 cm

sininen

aurinko

1,5 m

pinkki

aurinko

1,5 m

aurinko

1,5 m

aurinko

1,5 m

Noin 1,5 m korkeaksi kasvava lajike, jolla on hyvin näyttävät
tummansiniset kukat. Kukinta kestää pitkään syyskesällä ja
houkuttelee perhosia. Aurinkoinen, lämmin kasvupaikka. Kuivahko
tai tuore, vettä läpäisevä ja kalkittu maa. Leikataan voimakkaasti
vuosittain. Suojataan hyvin talveksi.
Noin 1,5 m korkeaksi kasvava lajike, jolla on hyvin näyttävät
purppuranpunaiset kukat. Kukinta kestää pitkään syyskesällä ja
houkuttelee perhosia.
Noin 1,5 m korkeaksi kasvava lajike, jolla on hyvin näyttävät
purppuranpunaiset kukat. Kukinta kestää pitkään syyskesällä ja
houkuttelee perhosia.
Pitkät ja kapeat, kauniin valkoiset kukinnot. Kukkii pitkään
syyskesällä ja houkuttelee perhosia puutarhaan.

1,5-2 m

Raikkaan vihreälehtinen pensas. Korkeus 1,5-2 m. Kermanvaaleat,
pallomaiset kukinnot alkukesällä houkuttelevat perhosia ja muita
hyönteisiä. Aurinkoinen – puolivarjoisa, kostea – märkä
kasvupaikka. Sopii hyvin luonnonpuutarhamaiseen ympäristöön. Ei
tarvitse säännöllistä leikkausta, mutta sietää hyvin
alasleikkauksenkin. Menestymisvyöhykkeet I-.

60-120 cm

Kaunis leveänpyöreäpensas. Kiiltävät, tummanvihreät lehdet. Heinäelokuussa valkoiset tuoksuvat kukat, jotka houkuttelevat perhosia.
Lehtien syysväri keltainen – kellanruskea. Aurinkoinen puolivarjoisa, lämmin ja tuulilta suojattu kasvupaikka. Viihtyy
parhaiten kosteassa, hapahkossa, melko ravinteikkaassa
multamaassa. Menestymisvyöhykkeet Ia.
Ia

Buddleja davidii 'Summer
Beauty'
pinkki
Buddleja davidii 'White
Bouquet'
valkoinen

Cephalantha occidentalis
Bailoptics® 'Fiber'

aurinko

Värikäs, kapeahko pensas. Lehdet purppuraiset, syysväri kirkkaampi
punainen. Pysty kasvutapa. Kuiva tai tuore, keskiravinteinen ja vettä
läpäisevä kasvupaikka. Happomarjat sietävät tuulta, mutta huonosti
tiesuolaa.
I

valkoinen

valkoinen

aurinko,
puolivarjo

aurinko,
puolivarjo

1 lk

I

1 lk

15,50

I

1 lk

15,50

I

1 lk

15,50

(I)

1 lk

I-

1 lk

50-60
cm

19,90

Kesävihma 'Cyni'

Pensashanhikki 'Pink
Queen'

Pensashanhikki
'Primrose Beauty'

Pensashanhikki
'Snowflake'

Cytisus nigricans 'Cyni'

Dasiphora fruticosa 'Pink
Queen'

Dasiphora fruticosa
'Primrose Beauty'

Dasiphora fruticosa
'Snowflake'

Tarhanietospensas 'Yuki Deutzia 'Yuki Cherry
Cherry Blossom'
Blossom'

keltainen

aurinko

vaaleanpun aurinko,
ainen
puolivarjo

keltainen

valkoinen

aurinko,
puolivarjo

aurinko,
puolivarjo

vaaleanpun
ainen,
valkoinen aurinko

50-80 cm

Runsaskukkainen pikkupensas. Tuuhea kasvusto. Korkeus 50-80 cm.
Pienet, kapeat, tummanvihreät lehdet. Keltaiset kukat keskikesällä.
Aurinkoinen, kuiva kasvupaikka, mieluiten rinne. Keskiravinteinen
hiekkamulta. Talvella suojattava rusakoilta. Menestymisvyöhykkeet III.
I-II

1 lk

60 cm

Runsas vaaleanpunainen kukinta keskikesästä syksyyn. Kukkien väri
säilyy parhaiten kevyessä varjossa. Kukat kehittyvät sekä samana
kesänä kasvaneisiin että vanhempiin versoihin. Pari-, kolmevuotiaat
versot kukkivat runsaimmin, joten pensaita nuorennetaan mieluiten
harventaen. Kuivahko tai tuore, keskiravinteinen ja hyvin vettä
läpäisevä kasvupaikka, sietää paahdettakin.
I-III

1 lk

50-70 cm

Pyöreähkö ja tiiviskasvuinen pensas. Runsas, hennon
vaaleankeltainen kukinta keskikesästä syksyyn. Pienet lehdet ovat
hienon himmeänvihreät. Kuivahko tai tuore, keskiravinteinen ja
hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka, sietää paahdettakin.

1 lk

1-1,5 m

Tuuhea, pystykasvuinen pensas. Korkeus 1-1,5 m. Isot,
tummanvihreät lehdet. Valkeat kukat. Erittäin runsas kukinta alkaa
kesäkuussa ja jatkuu pitkälle syksyyn. Aurinkoinen – kevytvarjoinen,
kuiva – tuore kasvupaikka. Keskiravinteinen, kalkittu hiekkamulta.
Leikataan poistamalla kokonaan vanhimpia oksia.
Menestymisvyöhykkeet I-III(IV).
I-III(IV)

1 lk

30-50 cm

Ihastuttava pikkupensas. Hidaskasvuinen, kääpiömäinen, rentooksainen lajike. Korkeus 30-50 cm, leveys 1,5 m. Vaaleanpunavalkoiset kukat kesäkuussa edellisvuotisilla versoilla. Lehdissä
purppuransävyinen syysväri. Aurinkoinen, lämmin ja suojaisa
kasvupaikka. Kosteahko, kalkittu, keskiravinteinen hiekkamultamaa.
Menestymisvyöhykkeet Ia(Ib).
Ia(Ib)

1 lk

I-(III)

Vuohenkuusama
'Kodiak Black'

Vuohenkuusama
'Kodiak Orange'

Diervilla rivularis 'Kodiak
Black'

Diervilla 'Kodiak Orange'

keltainen

aurinko,
puolivarjo,
varjo

0,9-1,2 m

keltainen

aurinko,
puolivarjo,
varjo

0,9-1,2 m

0,9-1,2 m

20 cm

Vuohenkuusama
'Kodiak Red'

Diervilla 'Kodiak Red'

keltainen

aurinko,
puolivarjo,
varjo

Suikerosorvarinpensas
'Variegata'

Euonymus fortunei var.
radicans 'Variegata'

vihreä

puolivarjo

Helmipensas
'Magical Springtime'

Exochorda racemosa
'Magical Springtime'

valkoinen

aurinko

1m

Komeaonnenpensas
'Courtalyn'

Forsythia x intermedia
'Courtalyn'

keltainen

aurinko,
puolivarjo

1,5 m

Rehevä ja tuuhea, tummalehtinen, pyöreämuotoinen verhopensas.
Korkeus 90-120 cm. Uusi kasvu tumman burgundinpunaista, lähes
mustaa. Väri erityisen voimakas keväisin ja syksyisin ja täydessä
valossa. Pienet keltaiset kukat keskikesällä. Aurinkoinen - varjoinen
kasvupaikka. Kuiva tai tuore, keskiravinteinen multa. Vaatimaton ja
helppohoitoinen. Menestymisvyöhykkeet I-.
IRehevä ja tuuhea, pyöreämuotoinen verhopensas. Korkeus 90-120
cm. Uusi kasvu kirkkaanoranssia. Lehdet kesällä vihertävät, syysväri
hehkuvan oranssi. Pienet keltaiset kukat keskikesällä. Aurinkoinen varjoinen kasvupaikka. Kuiva tai tuore, keskiravinteinen multa.
Kasvualustan suhteen vaatimaton. Helppohoitoinen.
Menestymisvyöhykkeet I-II.
I-II
Rehevä ja tuuhea, pyöreämuotoinen verhopensas. Korkeus 90-120
cm. Uusi kasvu täyteläisen punaista. Kesällä vihreät,
punertavareunaiset lehdet. Pienet keltaiset kukat keskikesällä.
Aurinkoinen - varjoinen kasvupaikka. Kuiva tai tuore,
keskiravinteinen multa. Kasvualustan suhteen vaatimaton.
Helppohoitoinen. Menestymisvyöhykkeet I-II.
I-II
Maanmyötäisesti suikerteleva pikkupensas. Vihreät, valkoreunaiset
lehdet. Lehdistö punertuu syksyä kohti. Puolivarjoisa - varjoisa
kasvupaikka. Tuore, melko ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä
kasvupaikka.
IOksat täynnä valkoisia kukkia alkukesällä. Kukinta voi uusiutua
loppukesällä. Pystykasvuinen, siro pensas. Mieluisin kasvupaikka
tuore mutta vettä läpäisevä, hiukan hapahko.
I-II
Näyttävä kevätkukkija. Tuuheakasvuinen pensas. Kukkii toukokuussa
ennen lehtien puhkeamista auringonkeltaisin kukin. Aurinkoinen puolivarjoinen kasvupaikka. Kuivahko tai tuore, vettä läpäisevä
kasvupaikka.
I-

1 lk

1 lk

1 lk

1 lk

1 lk

1 lk

16,90

Japaninhortensia
'Cotton Cream'

Hydrangea paniculata
'Cotton Cream'

Japaninhortensia 'Early Hydrangea paniculata
Harry'
'Early Harry'

Japaninhortensia 'Touch
of Pink'
Japaninhortensia
'Strawberry Blossom'
Japaninhortensia
'Summer Snow'

Hydrangea paniculata
'Touch of Pink'
Hydrangea paniculata
'Strawberry Blossom'
Hydrangea paniculata
'Summer Snow'

Magnolia 'Black Beauty' Magnolia 'Black Beauty'

Mahonia 'Cabaret'

Mahonia nitens 'Cabaret'

valkoinen

valkoinen

valkoinen
valkoinen
valkoinen

punainen

aurinko,
puolivarjo

aurinko,
puolivarjo

aurinko,
puolivarjo
aurinko,
puolivarjo
aurinko,
puolivarjo

aurinko,
puolivarjo

punainen, puolivarjo,
keltainen varjo

1,5-2 m

Upea syyskukkiva pensas pieneenkin pihaan. Korkeus n. 80 cm.
Tavallista syyshortensia 'Grandifloraa muistuttava, mutta
matalampi, tiiviskasvuisempi ja runsaskukkaisempi. Kukinta alkaa
elokuussa ja jatkuu pitkälle syksyyn. Kermanvalkoiset kukinnot
alussa vihertävät ja kukinnon loppuvaiheessa vaaleanpunaiset.
Käytä istutuksen yhteydessä havurodomultaa.

I-

1 lk

1,5-1 m

Kauniskukkainen uusi "syyshortensia", joka aloittaa kukintansa
muita lajikkeita aiemmin. Kookkaat, siron pitsimäiset kukinnot
punertuvat vanhetessaan. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka. Käytä
istutuksen yhteydessä havurodomultaa.

I-

1 lk

60-80 cm

Pitkään kukkiva, tiivis ja matalakasvuinen uutuuslajike. Kauniin
kartiomaiset kermanvalkoiset kukinnot punertuvat kukinnan
edetessä. Käytä istutuksen yhteydessä hortensiamultaa.

I-

1 lk

Käytä istutuksen yhteydessä hortensiamultaa.

I-IV

1 lk

Käytä istutuksen yhteydessä hortensiamultaa.

I- IV

1 lk

2-3 m

Keväällä ennen lehtien puhkeamista kukkiva kaunotar. Korkeus 2-3
m. Suuret, tummanpunaiset kukat. Aurinkoinen – puolivarjoisa,
lämmin ja suojaisa, syvämultainen kasvupaikka. Vettä läpäisevä,
lievästi hapan, keskikostea, runsaasti eloperäistä ainesta sisältävä
multa. Juuristoalue on hyvä pitää katettuna. Menestymisvyöhykkeet
(I).
(I)

1 lk

32,00

0,5-1 m

Jäykkäoksainen, 50-100 cm korkea pensas. Kiiltävät, piikkireunaiset,
tummanvihreät, puhjetessaan punertavat lehdet. Suuret, punakeltaiset kukinnot loppukesällä - syksyllä. Puolivarjoisa – varjoisa,
tuulensuojainen kasvupaikka. Hapan, keskiravinteinen, keskikostea,
läpäisevä hiekkamulta. Talvenkestävyys – 23° C.
Ia

1 lk

42,00

Pikkujasmike 'Manteau Philadelphus x lemoinei
d'Hermine'
'Manteau d'Hermine'

valkoinen

aurinko,
puolivarjo

1-1,2 m

1-1,2 m

2-4 m

Pieni, tuuhea, ohutoksainen pensas. Korkeus 1-1,2 m.
Tummanvihreät lehdet. Voimakkaasti tuoksuvat, kerrotut, valkoiset
kukat keskikesällä. Aurinkoinen – kevytvarjoinen kasvupaikka. Tuore
– kosteahko, kalkittu ja keskiravinteinen multa. Vanhoja pensaita
leikataan poistamalla vanhimpia oksia tyveä myöten.
Menestymisvyöhykkeet I-II.
I-II
Pieni, tuuhea, ohutoksainen pensas. Suuret, mansikalle tuoksuvat,
valkoiset kukat keskikesällä. Aurinkoinen – kevytvarjoinen
kasvupaikka. Tuore – kosteahko, kalkittu ja keskiravinteinen multa.
Vanhoja pensaita leikataan poistamalla vanhimpia oksia tyveä
myöten.
I-II
Pysty- ja kapeakasvuinen uusi mustaseljan lajike, joka on mainio
lisäämään monimuotoisuutta puutarhaan. Kookkaat valkeat
kukinnot ovat kauniit tummanvihreää lehdistöä vasten.
Myöhemmin kypsyvät mustat marjat sopivat mm. mehuksi ja
hilloksi. Suojaisa, tuore ja ravinteikas sekä vettä läpäisevä ja kalkittu
kasvupaikka.
I-II(III)

1m

Lehdet puhjetessaan pinkinpunaisia, muuttuvat kesällä
limenvihreiksi. Ruusunpunaiset kukkatertut. Erittäin koristeellinen.
Houkuttaa pölyttäjiä. Kaunis väripilkku erilaisiin kasviryhmiin. Melko
vaatimaton kasvupaikan suhteen, kestää lumen painoa ja leikkausta.
Kasvualusta kuiva tai tuore.
I-III

1 lk

80-100 cm

Tuuhea ja napakkakasvuinen ruusuangervo. Marjapuuronpunainen
kukinta on kaunis tummanvihreän lehdistön kanssa, syksyllä pensas
saa pronssinpunaisen syysvärityksen.
I-II(III)

1 lk

80 cm

Matala, runsaskukkainen pensas. Korkeus 80 cm, leveys 1,2 m.
Vihreät lehdet. Karmiininpunaiset kukat heinä-elokuussa saman
vuoden versoilla. Aurinkoinen – puolivarjoisa kasvupaikka. Kuivahko
- tuore, keskiravinteinen ja kalkittu multa. Sietää tarvittaessa
voimakasta leikkausta.
I-

1 lk

Pikkujasmike
'Silberregen'

Philadelphus x lemoinei
'Silberregen'

valkoinen

aurinko,
puolivarjo

Mustaselja 'Obelisk'

Sambucus nigra 'Obelisk'

valkoinen

aurinko,
puolivarjo

Japaninangervo
'Sparkling Champagne'

Spiraea japonica 'Sparkling
Champagne'
pinkki

Ruusuangervo
'Superstar'

Spiraea japonica
'Superstar'

Japaninangervo
'Zigeunerblut'

Spiraea japonica
'Zigeunerblut'

aurinko,
puolivarjo

vaaleanpun aurinko,
ainen
puolivarjo

punainen

aurinko,
puolivarjo

1 lk

14,90

1 lk

14,90

1 lk

14,90

14,90

Syringa x hyacinthiflora
Syreeni 'Maiden's Blush' 'Maiden's Blush'

pinkki

aurinko

2-3 m

Komeakotakuusama 'All Weigela 'All Summer
Summer Monet'
Monet'

vaaleanpun
ainen
aurinko

90 cm

Komeakotakuusama
'Bristol Ruby'

pinkki

1,5-2 m

Weigela florida 'Bristol
Ruby'

aurinko

Sinertävät lehdet. Keväällä tuoksuvat, pinkinpunaiset kukat
pystyissä tertuissa. Kanadalainen uutuuslajike, jolla toinen
'vanhemmista' on kestävä pihasyreeni. Aurinkoinen, syvämultainen
paikka. Ravinteikas, kalkittu, keskikostea multa. Leikkaustarve
vähäinen.
I-III
Matalahko, pyöreämuotoinen pensas. Runsas vaaleanpunainen
kukinta alku-keskikesällä, kukintaa jatkuu vielä loppukesän mittaan.
Lehdistö on koko kesän hienosti vaaleanpunaisten ja valkeiden
laikkujen kirjoma, ja saa vielä syksyllä lisää punertavaa syysväriä.
Tuore, vettä läpäisevä kasvupaikka.
I-II
Melko kookas, kauniin kaartuvaoksainen koristepensas. Runsas
kukinta alku-keskikesällä edellisen vuoden versoilla. Suojaisa ja
tuore, vettä läpäisevä kasvupaikka.
I(II)

1 lk

1 lk

1 lk

16,90

