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Oma papu,
paras papu!
Meiltä kaikki
kasvimaallesi ja
puutarhaan!

36. vuosi
paikallista
pihastelua!

Silja ja Mika Lassilalla on menossa 36. vuosi Viherlassilan puu tarhamyymälän ohjaksissa. Myös perheen tytär Johanna Lassila
työskentelee yrityksessä.

Toivotamme mahtavaa puutarhakautta koko Viherlassilan puolesta!

Huom! Kauden uutuuskasvit löydät hinnastosta harmaalta pohjalta .
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HAVUKASVIT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Saksanpihta
‘Pyramidalis’

Abies alba
‘Pyramidalis’

aurinko,
puolivarjo

I-(II)

Kapean kartiomainen, tuuheakasvuinen ja tummanvihreä havupuu.
Ei liian suuri eikä kovin pieni, vaan juuri sopivan kokoinen monelle pihalle. Aurinkoinen (ei paahteinen) tai mieluummin kevyesti varjoisa, tuorepohjainen kasvupaikka.

100-125 cm

119,00 €

Kääpiöpalsamipihta
‘Nana’

Abies balsamea ‘Nana’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Tuuhea pesämäinen kasvutapa, korkeus noin 0,5m. Kaunis ja kestävä
pikkuhavu erilaisiin ryhmiin ja ruukkuistutuksiin. Aurinkoinen tai
puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, kuohkea maa.

30-35 cm

49,00 €

Harmaapihta

Abies concolor

aurinko

I-III(IV)

Kookas ja leveä puu avoimille paikoille. Pitkät, kaarevat, siniharmaat
neulaset. Kestää kuivuutta ja kuumuutta muita pihtoja paremmin.

80-100 cm

65,00 €

Harmaapihta

Abies concolor

aurinko

I-III(IV)

Kookas ja leveä puu avoimille paikoille. Pitkät, kaarevat, siniharmaat
neulaset. Kestää kuivuutta ja kuumuutta muita pihtoja paremmin.

100-125 cm

193,00 €

Harmaapihta

Abies concolor

aurinko

I-III(IV)

Kookas ja leveä puu avoimille paikoille. Pitkät, kaarevat, siniharmaat
neulaset. Kestää kuivuutta ja kuumuutta muita pihtoja paremmin.

125-150 cm

245,00 €

Koreanpihta

Abies koreana

aurinko,
puolivarjo

I-V

Kaunis, säännöllisen muotoinen, leveähkö havupuu. Pitkät ja pehmeät,
harmaanvihreät neulaset. Suuret ja koristeelliset, pystyt kävyt. Parhaimmillaan avoimella kasvupaikalla, tuoreessa ja melko ravinteikkaassa, multavassa maassa.

80-100 cm

119,00 €

Kääpiökoreanpihta
‘Blue Emperor’

Abies koreana
‘Blue Emperor’

aurinko,
puolivarjo

I-

Kaunis sinertävänvihreä pienikokoinen ja hidaskasvuinen havu. Kasvutapa yleensä kauniin kartiomainen, halutessaan kasvua voi ohjailla leikkaamalla. Pystyt, koristeelliset kävyt. Parhaimmillaan
avoimella kasvupaikalla, tuoreessa
ja melko ravinteikkaassa, multavassa maassa.

30-40 cm

46,00 €

Kääpiökoreanpihta
‘Green Carpet’

Abies koreana
‘Green Carpet’

aurinko,
puolivarjo

I-

Matala- ja leveäkasvuinen havupensas, jolla on raikkaan vihreät neulaset ja koristeelliset, pystyt
kävyt. Korkeuttaan leveämpi maanpeitehavu avoimelle paikalle, tuoreeseen ja multavaan maahan.

Ø 50-60 cm

137,00 €

Siperianpihta

Abies sibirica

aurinko,
puolivarjo

I-VI(VII)

Hyvin korkea ja kauniisti kapean kartiomainen havupuu erottuu hienosti maisemassa. Pehmeät ja
tummanvihreät, oksanmyötäiset neulaset. Tuorepohjainen ja ravinteikas kasvupaikka.

100-125 cm

79,00 €

Siperianpihta

Abies sibirica

aurinko,
puolivarjo

I-VI(VII)

Hyvin korkea ja kauniisti kapean kartiomainen havupuu erottuu hienosti maisemassa. Pehmeät ja
tummanvihreät, oksanmyötäiset neulaset. Tuorepohjainen ja ravinteikas kasvupaikka.

200 cm

159,00 €

Himalajansetri
‘Pendula’

Cedrus deodara
‘Pendula’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Persoonallisen näköinen havupuu. Riippuvat versot tekevät puusta epäsäännöllisen leveän, latvaa
tukemalla taimeen voi kasvattaa lisää korkeutta. Kokeilunarvoinen erikoisuus ja katseenvangitsija
erittäin suojaisalle kasvupaikalle.

200-250 cm

289,00 €

Libanoninsetri
‘Blue Fountain’

Cedrus libani ‘Blue
Fountain’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Riippuvaoksainen ja kapea havupuu aurinkoiselle ja suojaisalle paikalle läpäisevään maahan.
Korkeus 2-3m ja leveys n. 0,5 m. Teräksenharmaat neulaset. Kasvi kannattaa tukea, ettei lähde
kasvamaan maanmyötäisesti. Katseenvangitsija esim. japanilaiseen puutarhaan. Keräilykasvi!

80-100 cm

59,00 €

Lawsoninsypressi
‘Columnaris’

Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris’

puolivarjo,
varjo

I

Hieno siniharmaan sävyinen ikivihreä pikkupuu. Talvenarka laji suojaisille paikoille. Kaunis lisä erilaisiin ryhmiin sekä mm. ruukkuistutuksiin parvekkeella ja patiolla. Tuore ja hyvin vettä läpäisevä maa.

80-100 cm

24,90 €

Lawsoninsypressi
‘Ivonne’

Chamaecyparis
lawsoniana ‘Ivonne’

puolivarjo,
varjo

(I)

Hieno kellanvihreän sävyinen havukasvi. Talvenarka laji suojaisille paikoille. Kaunis lisä erilaisiin
ryhmiin sekä mm. ruukkuistutuksiin parvekkeella ja patiolla. Tuore ja hyvin vettä läpäisevä maa.

40-50 cm

19,90 €

Lawsoninsypressi
‘Ivonne’

Chamaecyparis
lawsoniana ‘Ivonne’

puolivarjo,
varjo

(I)

Hieno kellanvihreän sävyinen havukasvi. Talvenarka laji suojaisille paikoille. Kaunis lisä erilaisiin
ryhmiin sekä mm. ruukkuistutuksiin parvekkeella ja patiolla. Tuore ja hyvin vettä läpäisevä maa.

120-140 cm

59,00 €

Lawsoninsypressi
‘Wisselii’

Chamaecyparis lawsoniana ‘Wisselii’

puolivarjo,
varjo

(I)

Kapean kartiomainen havupuu, lyhyet harmaanvihreät neulaset. Vanha hollantilainen lajike 1800-l.
lopulta, kokeilunarvoinen meilläkin hyvin suojaisalla kasvupaikalla.

150-175 cm

149,00 €

Japaninsypressi
‘Fernspray Gold’

Chamaecyparis obtusa
‘Fernspray Gold’

puolivarjo

(I-)

Erikoisen näköinen havupensas. Saniaismaisesti “litistyneiden” versojen sitruunankeltainen sävy
vihertyy kesän mittaan. Hidaskasvuinen ja raikkaan värinen havukasvi sopii hyvin erilaisten istutusryhmien mausteeksi, etenkin tummanvihreiden kasvien joukkoon. Kokeilunarvoinen! Tuore, hyvin
vettä läpäisevä kasvupaikka.

20-25 cm

26,00 €

Japaninsypressi
‘Nana Gracilis’

Chamaecyparis
obtusa ‘Nana Gracilis’

puolivarjo

I-

Pyöreähkö tai epäsäännöllisen kartiomainen, tummanvihreä havukasvi. Sympaattisen näköinen,
hidaskasvuinen kääpiömuoto, joka sopii mm. kivikkotarhaan tai rinteeseen. Menestyy parhaiten
Etelä-Suomessa.

25-30 cm

49,00 €

Hernesypressi
‘Blue Moon’,
rungollinen

Chamaecyparis pisifera
‘Blue Moon’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Tuuheakasvuinen ja luontaisesti pallomainen pieni havukasvi rungolliseksi kasvatettuna. Kauniin
sininen pallero sopii matalien kasvien seuraan, kivikkoon tai vaikkapa ruukkuistutuksiin. Suojaisa
kasvupaikka ja/tai talvisuojaus ovat hyödyksi.

runko 90 cm

86,00 €

Hernesypressi
‘Filifera Aurea’

Chamaecyparis
pisifera ‘Filifera Aurea’

puolivarjo

(I)

Kullankeltainen, rentoversoinen ja hyvin kevytrakenteinen havupensas. Hidaskasvuinen havu, joka
sopii mainiosti esim. tummanvihreiden kasviryhmien mausteeksi. Suojaisa kasvupaikka, tuore ja
hyvin vettä läpäisevä maa.

25-30 cm

22,90 €

Hernesypressi
‘Sungold’, rungollinen

Chamaecyparis
pisifera ‘Sungold’

puolivarjo

(I)

Kevään kullankeltainen väri muuttuu kesän kuluessa raikkaan limen sävyiseksi. Rentoversoinen ja
hyvin kevytrakenteinen pieni havukasvi matalalle rungolle kasvatettuna söpöläisenä. Hauskan näköinen lisä esim. istutusaltaisiin, suuriin ruukkuihin tai muihin kasviryhmiin suojaisalle kasvupaikalle.

runko 60 cm

79,00 €

Hernesypressi
‘Sungold’, rungollinen

Chamaecyparis
pisifera ‘Sungold’

puolivarjo

(I)

Kevään kullankeltainen väri muuttuu kesän kuluessa raikkaan limen sävyiseksi. Rentoversoinen ja
hyvin kevytrakenteinen pieni havukasvi matalalle rungolle kasvatettuna söpöläisenä. Hauskan näköinen lisä esim. istutusaltaisiin, suuriin ruukkuihin tai muihin kasviryhmiin suojaisalle kasvupaikalle.

runko 90 cm

86,00 €

Riippanutkansypressi
‘Pendula’

Cupressus
nootkatensis ‘Pendula’

puolivarjo

I(II)

Kaunis riippaoksainen havupuu suojaisalle paikalle. Oksien haarat ovat voimakkaasti riippuvia
ja melko pitkiä, mikä antaa koko puulle omaleimaisen muodon. Kasvukorkeus noin 5m. Tuore ja
ravinteikas, multava maa.

80-100 cm

89,00 €

Riippanutkansypressi
‘Pendula’

Cupressus
nootkatensis ‘Pendula’

puolivarjo

I(II)

Kaunis riippaoksainen havupuu suojaisalle paikalle. Oksien haarat ovat voimakkaasti riippuvia ja
melko pitkiä, mikä antaa koko puulle omaleimaisen muodon. Kasvukorkeus noin 5m.
Tuore ja ravinteikas, multava maa.

100-125 cm

159,00 €

Neidonhiuspuu

Ginkgo biloba

puolivarjo

I

1000-vuotiaaksi kasvava puu. Neidonhiuspuuta on pidetty Kaukoidän maissa pyhänä puuna monien
parantavien ominaisuuksiensa ansiosta. Nykyäänkin suosittu rohdos- ja koristekasvi. Erikoisuus
suojaisalle paikalle.

80-100 cm

29,00 €

Kiinankataja
‘Blaauw’

Juniperus chinensis
‘Blaauw’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Alhaalta kapea, ylöspäin levenevä suppilonmuotoinen kasvutapa. Lyhyet, sinivihreät neulaset. Hieno
esim. matalampien kasvien seurassa. Kasvunopeus 8-12cm/vuosi.

20-25 cm

27,00 €

Kiinankataja
‘Blue Alps’

Juniperus chinensis
‘Blue Alps’

aurinko,
puolivarjo

I(-III)

Sinihavuinen pensas, joka kasvaa 10 vuodessa 1,5 m korkeaksi ja leveäksi. Melko pystyjen oksien
kärjet kaartuvat alaspäin. Sopivin kasvupaikka on aurinkoinen tai kevyesti varjoisa, kuivahko tai tuore
hiekkamulta.

40-50 cm

34,90 €

Kiinankataja
‘Blue Alps’, S-bonsai

Juniperus chinensis
‘Blue Alps’

aurinko,
puolivarjo

I(-III)

Sinihavuinen pensas, joka kasvaa 10 vuodessa 1,5 m korkeaksi ja leveäksi. Melko pystyjen oksien
kärjet kaartuvat alaspäin. Sopivin kasvupaikka on aurinkoinen tai kevyesti varjoisa, kuivahko tai tuore
hiekkamulta.

80+ cm

247,00 €

3

HAVUKASVIT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Kiinankataja ‘
Kaizuka’ Bonsai

Juniperus chinensis
‘Kaizuka’

aurinko,
puolivarjo

I(-II)

Bonsaimuotoon leikattu kataja. Alunperin Japanista kotoisin oleva lajike. Kasvutapa pysty ja epäsäännöllinen. Tummanvihreät neulaset, vaaleansiniset marjat. Melko vaatimaton maan happamuuden
suhteen, sietää myös kalkkia ja ajoittaista kuivuuttakin. Suosii läpäisevää maata. Upea yksittäiskasvi
sekä katseenvangitsija ryhmässä. Pakkasenkesto jopa -30°C.

100-125 cm

525,00 €

Kiinankataja
‘Kaizuka’ Bonsai

Juniperus chinensis
‘Kaizuka’

aurinko,
puolivarjo

I(-II)

Bonsaimuotoon leikattu kataja. Alunperin Japanista kotoisin oleva lajike. Kasvutapa pysty ja epäsäännöllinen. Tummanvihreät neulaset, vaaleansiniset marjat. Melko vaatimaton maan happamuuden
suhteen, sietää myös kalkkia ja ajoittaista kuivuuttakin. Suosii läpäisevää maata. Upea yksittäiskasvi
sekä katseenvangitsija ryhmässä. Pakkasenkesto jopa -30°C.

100-125 cm

790,00 €

Kiinankataja ‘Stricta’

Juniperus chinensis
‘Stricta’

aurinko,
puolivarjo

I(II)

Tiheän kartiomainen havukasvi. Tuoksuvat siniharmaat neulaset. Aurinkoinen tai kevyesti varjoisa
kasvupaikka. Paras kasvualusta on kuivahko, läpäisevä hiekkamulta. Aurinkoisella paikalla kevätsuojaus suositeltavaa.

40-50 cm

24,90 €

Kiinankataja ‘Stricta’

Juniperus chinensis
‘Stricta’

aurinko,
puolivarjo

I(II)

Tiheän kartiomainen havukasvi. Tuoksuvat siniharmaat neulaset. Aurinkoinen tai kevyesti varjoisa
kasvupaikka. Paras kasvualusta on kuivahko, läpäisevä hiekkamulta. Aurinkoisella paikalla kevätsuojaus suositeltavaa.

80-100 cm

59,00 €

Pilarikataja ‘Arnold’

Juniperus communis
‘Arnold’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Erittäin kapea ja tuuheakasvuinen lajike. Menestyy niukkaravinteisessa, vettä läpäisevässä maassa.
Kaunis ja kestävä. Sopii yksittäin ja ryhmiin.

50-60 cm

69,00 €

Pilarikataja ‘Arnold’

Juniperus communis
‘Arnold’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Erittäin kapea ja tuuheakasvuinen lajike. Menestyy niukkaravinteisessa, vettä läpäisevässä maassa.
Kaunis ja kestävä. Sopii yksittäin ja ryhmiin.

60-80 cm

79,00 €

Pikkupilarikataja
‘Compressa’

Juniperus communis
‘Compressa’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Kapean pilarimainen, erittäin hidaskasvuinen kääpiömuoto, jonka kasvukorkeus jää alle 1m. Viihtyy
niukkaravinteisessa ja hapahkossa, vettä läpäisevässä maassa.

40-50 cm

24,90 €

Kääpiökataja
‘Green Carpet’

Juniperus communis
‘Green Carpet’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Hyvin kestävä ja aivan maanmyötäisesti kasvava tummanvihreä maanpeittohavu mm. kivikkoryhmään. Niukkaravinteinen ja hapahko, vettä läpäisevä kasvualusta.

Ø 30-40 cm

19,90 €

Kääpiökataja
‘Greenmantle’,
rungollinen

Juniperus communis
‘Greenmantle’

aurinko,
puolivarjo

I-(V)

Rungollinen havu, jolla on tiheäkasvuinen ja kauniisti riippuvaversoinen latvus. Rungolliseksi muotoillun havupensaan alle sopii mm. maanpeitokasvi-istutus ja/tai luonnonkiviä.

runko 90 cm

119,00 €

Riippakataja
‘Horstman’

Juniperus communis
‘Horstman’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Hieno pystykasvuinen ja rento-oksainen erikoismuoto. Kasvattaa myös roikkuvahaaraisia vaakasuoria oksia. Niukkaravinteinen ja hapahko, vettä läpäisevä maa. Sopii japanilaistyyliseen ja moderniin
puutarhaan. Keräilykasvi .

90-100 cm

112,00 €

Pilarikataja ‘Norrback’

Juniperus communis
‘Norrback’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Hieno Etelä-Pohjanmaalta löydetty ja lisäykseen otettu pilarikataja. Pystyt oksat, joiden kärjet
nuokkuvat hiukan.

80-100 cm

49,00 €

Pilarikataja ‘Norrback’

Juniperus communis
‘Norrback’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Hieno Etelä-Pohjanmaalta löydetty ja lisäykseen otettu pilarikataja. Pystyt oksat, joiden kärjet
nuokkuvat hiukan.

100-125 cm

69,00 €

Kääpiökataja
‘Repanda’, tarjouserä!

Juniperus communis
‘Repanda’

aurinko

I-VI

Tarjouserä! Tummanvihreä, erittäin tuuhea ja matalakasvuinen maanpeitehavu. Niukkaravinteinen ja
hapahko, vettä läpäisevä maa. Hyvin kestävä ja helppohoitoinen. Peittää jopa 1m² alan. Voi leikata
tarvittaessa.

Ø 20-25 cm

9,90 €

Kääpiökataja
‘Repanda’

Juniperus communis
‘Repanda’

aurinko

I-VI

Tarjouserä! Tummanvihreä, erittäin tuuhea ja matalakasvuinen maanpeitehavu. Niukkaravinteinen ja
hapahko, vettä läpäisevä maa. Hyvin kestävä ja helppohoitoinen. Peittää jopa 1m² alan. Voi leikata
tarvittaessa.

Ø 25-30 cm

22,90 €

Pilarikataja
‘Sentinel’

Juniperus communis
‘Sentinel’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Kapea ja tuuheakasvuinen pilarikataja. Pystyt oksien kärjet. Viihtyy aurinkoisella, kuivahkolla kasvupaikalla hiekkamullassa.
Aurinkoisella paikalla kannattaa suojata kevätauringolta.

80-100 cm

59,00 €

Pilarikataja
‘Suecica’

Juniperus communis
‘Suecica’

aurinko,
puolivarjo

I-V(VI)

Tiiviskasvuinen, pilarimaisesti kasvava kataja. Sopii erilaisiin ryhmäistutuksiin muiden havujen ja
pensaiden kanssa. Korkeus 3-5 m, leveys n. 1m. Kuivahko, hyvin vettä läpäisevä maa. Vyöhykkeille
I-IV. Aurinkoisella paikalla varjostus kevätauringolta suositeltavaa maan sulamiseen asti. Isot taimet
tuettava istutettaessa.

80-100 cm

39,00 €

Pilarikataja
‘Suecica’

Juniperus communis
‘Suecica’

aurinko,
puolivarjo

I-V(VI)

Tiiviskasvuinen, pilarimaisesti kasvava kataja. Sopii erilaisiin ryhmäistutuksiin muiden havujen ja
pensaiden kanssa. Korkeus 3-5 m, leveys n. 1m. Kuivahko, hyvin vettä läpäisevä maa. Vyöhykkeille
I-IV. Aurinkoisella paikalla varjostus kevätauringolta suositeltavaa maan sulamiseen asti. Isot taimet
tuettava istutettaessa.

100-120 cm

49,00 €

Pilarikataja
‘Suecica’

Juniperus communis
‘Suecica’

aurinko,
puolivarjo

I-V(VI)

Tiiviskasvuinen, pilarimaisesti kasvava kataja. Sopii erilaisiin ryhmäistutuksiin muiden havujen ja
pensaiden kanssa. Korkeus 3-5 m, leveys n. 1m. Kuivahko, hyvin vettä läpäisevä maa. Vyöhykkeille
I-IV. Aurinkoisella paikalla varjostus kevätauringolta suositeltavaa maan sulamiseen asti. Isot taimet
tuettava istutettaessa.

125-150 cm

69,00 €

Pilarikataja
‘Suecica’

Juniperus communis
‘Suecica’

aurinko,
puolivarjo

I-V(VI)

Tiiviskasvuinen, pilarimaisesti kasvava kataja. Sopii erilaisiin ryhmäistutuksiin muiden havujen ja
pensaiden kanssa. Korkeus 3-5 m, leveys n. 1m. Kuivahko, hyvin vettä läpäisevä maa. Vyöhykkeille
I-IV. Aurinkoisella paikalla varjostus kevätauringolta suositeltavaa maan sulamiseen asti. Isot taimet
tuettava istutettaessa.

160 cm

89,00 €

Laakakataja
‘Blue Chip’

Juniperus horizontalis
‘Blue Chip’

aurinko

I-V

Kaunis, hyvin matala sinivihreä maanpeittohavu, jonka korkeus 20 cm, leveyttä hiljalleen jopa 1,5-2
metriä. Maanmyötäinen kasvutapa, oksien kärjet kohenevat. Neulaset talvellakin teräksen siniset.
Viihtyy monenlaisilla kasvupaikoilla.

30-40 cm

22,90 €

Laakakataja
‘Icee Blue’

Juniperus horizontalis
‘Icee Blue’

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Tuuhea, hopeanharmaa maanpeittohavu. Korkeus 15-20 cm, leveyttä ajan mittaan yli 1,5 m. Varsin
talvenkestävä ja helppohoitoinen peittohavu erilaisiin istutusryhmiin.

Ø 25-30 cm

26,00 €

Laakakataja
‘Icee Blue’

Juniperus horizontalis
‘Icee Blue’

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Tuuhea, hopeanharmaa maanpeittohavu. Korkeus 15-20 cm, leveyttä ajan mittaan yli 1,5 m. Varsin
talvenkestävä ja helppohoitoinen peittohavu erilaisiin istutusryhmiin.

Ø 30-40 cm

39,00 €

Laakakataja
‘Lime Glow’

Juniperus horizontalis
‘Lime Glow’

aurinko

I-III

Leveä ja maljamainen kasvusto, jolle tulee leveyttä ajan myötä yli metrin verran. Hehkuva keltavihreä
värisävy. Asetuttuaan sietää hyvin kuivuutta ja kuumuutta. Mainio katseenvangitsija ja väripilkku
erilaisiin istutusryhmiin.

Ø 20-25 cm

26,00 €

Laakakataja ‘Prince of
Wales’, tarjouserä!

Juniperus horizontalis
‘Prince of Wales’

aurinko,
puolivarjo

I-(IV)

Tarjouserä! Maanmyötäinen, hidas- ja tiheäkasvuinen havukasvi. Neulaset ovat kirkkaan sinivihreät,
talvella punertavat. Kestävä kanadalainen lajike. Sopii kivikkoryhmiin, muureille ja rinteisiin.

C2, 25 cm

9,90 €

Laakakataja
‘Prince of Wales’

Juniperus horizontalis
‘Prince of Wales’

aurinko,
puolivarjo

I-(IV)

Tarjouserä! Maanmyötäinen, hidas- ja tiheäkasvuinen havukasvi. Neulaset ovat kirkkaan sinivihreät,
talvella punertavat. Kestävä kanadalainen lajike. Sopii kivikkoryhmiin, muureille ja rinteisiin.

Ø 30-35 cm

22,90 €

Laakakataja
‘Wiltonii’

Juniperus horizontalis
‘Wiltonii’

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Tiiviskasvuinen, epäsäännöllisesti levenevä kasvusto, kauniin siniset neulaset. Korkeus noin 20 cm,
leveyttä ajan mittaan yli 1,5 m. Tarvittaessa versoja voi lyhentää. Erittäin talvenkestävä ja helppohoitoinen. Sopii ryhmiin ja muureille.

Ø 25-30 cm

22,90 €

Tarhakataja
‘King of Spring’

Juniperus x pfitzeriana
‘King of Spring’

aurinko,
puolivarjo

I-

Matala, lamoavakasvuinen havukasvi. Kullankeltainen värisävy on voimakkain keväällä. Maltillinen
kasvuvauhti, voidaan käyttää maanpeitehavun tavoin tai yksittäisenä mausteena tummempien
kasvien seurassa.

20-25 cm

19,90 €

4

HAVUKASVIT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Tarhakataja ‘Mint
Julep’, tarjouserä!

Juniperus x pfitzeriana
‘Mint Julep’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Tarjouserä! Leveäkasvuinen, syvän sinivihreä, erittäin suosittu lajike. Leveys noin 1,5 m. Viihtyy sekä
happamassa että kalkitussa mullassa.

Ø 20-25 cm

9,90 €

Tarhakataja
‘Mint Julep’

Juniperus x pfitzeriana
‘Mint Julep’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Tarjouserä! Leveäkasvuinen, syvän sinivihreä, erittäin suosittu lajike. Leveys noin 1,5 m. Viihtyy sekä
happamassa että kalkitussa mullassa.

Ø 25-30 cm

19,00 €

Tarhakataja
‘Mint Julep’

Juniperus x pfitzeriana
‘Mint Julep’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Tarjouserä! Leveäkasvuinen, syvän sinivihreä, erittäin suosittu lajike. Leveys noin 1,5 m. Viihtyy sekä
happamassa että kalkitussa mullassa.

Ø 30-40 cm

22,90 €

Tarhakataja
‘Old Gold’

Juniperus x pfitzeriana
‘Old Gold’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Hidaskasvuinen, matala ja leveä havupensas; ’Pfitzeriana Aurean’ tiiviimpikasvuinen muunnos.
Korkeus noin 50 cm, leveys yli metrin. Neulaset talvella kirkkaanvihreät, kevään uusi kasvu kullankeltaista. Melko vaatimaton kasvualustan suhteen. Sietää kuivuuttakin hyvin juurruttuaan. Kasvua
voidaan muotoilla oksankärkiä typistämällä.

Ø 30-40 cm

29,90 €

Tarhakataja ‘Pfitzeriana Aurea’, pyramidi

Juniperus x pfitzeriana
‘Pfitzeriana Aurea’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Kestävän, keltaneulaksisen maanpeittohavun erikoismuoto. Tämä pystyyn kasvatettu muoto sopii
mm. japanilaistyyliseen ja moderniin puutarhaan sekä erilaisiin ryhmiin.

100-110 cm

89,00 €

Tarhakataja ‘Pfitzeriana Glauca’, bonsai

Juniperus x pfitzeriana
‘Pfitzeriana Glauca’

aurinko

I-II

Bonsaimuotoon kasvatettu kataja, jonka neulaset ovat teräksisen sinertävät. Muoto ylläpidetään
vuotuisin leikkauksin. Hieno katseenvangitsija!

Harokataja ‘Nana’

Juniperus procumbens
‘Nana’

aurinko

I-III

Erityisen kaunis maanmyötäinen kasvutapa ja upea vihreä värisävy. Niukkaravinteinen ja hapahko,
vettä läpäisevä maa. Hieno peittohavu erilaisiin ryhmiin, kivikkoon tai ruukkuistutuksiin.

Ø 25-30 cm

22,90 €

Harokataja ‘Nana’

Juniperus procumbens
‘Nana’

aurinko

I-III

Erityisen kaunis maanmyötäinen kasvutapa ja upea vihreä värisävy. Niukkaravinteinen ja hapahko,
vettä läpäisevä maa. Hieno peittohavu erilaisiin ryhmiin, kivikkoon tai ruukkuistutuksiin.

Ø 30-35 cm

24,90 €

Lamotemppelikataja
‘Schlager’

Juniperus rigida ssp.
conferta ‘Schlager’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Tummanvihreä matala ja tiivis maanpeittohavu. Tuoksuvat neulaset. Kestää ilmansaasteita, eroosiota
ja kuivuuttakin. Sopii muureille sekä kivikkopuutarhaan.

30-35 cm

22,90 €

Rohtokataja

Juniperus sabina

aurinko,
puolivarjo

I-III

Tuuhea ja tummanvihreä havupensas, jolla on leveähkö maljamainen kasvutapa. Korkeus noin
0,6m. Aurinkoinen tai puolivarjoinen kasvupaikka. Kuivahko tai tuore, hapahko vettä läpäisevä maa.
Kestävä ja helppohoitoinen havupensas erilaisiin istutuksiin.

Ø 20-25 cm

19,90 €

Rohtokataja

Juniperus sabina

aurinko,
puolivarjo

I-III

Tuuhea ja tummanvihreä havupensas, jolla on leveähkö maljamainen kasvutapa. Korkeus noin
0,6m. Aurinkoinen tai puolivarjoinen kasvupaikka. Kuivahko tai tuore, hapahko vettä läpäisevä maa.
Kestävä ja helppohoitoinen havupensas erilaisiin istutuksiin.

Ø 30-40 cm

39,00 €

Rohtokataja
‘Tamariscifolia’

Juniperus sabina
‘Tamariscifolia’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Kauniin sinivihreä, matala ja tuuhea maanpeittohavu. Leveys ajan mittaan pari metriä (10 vuodessa).
Sietää oksien kärkien leikkaamista. Melko vaatimaton kasvualustan suhteen, mutta paras on läpäisevä hiekkamulta. Sietää hyvin kuivuuttakin ensin hyvin juurruttuaan. Tuoksuvat versot.

Ø 25-30 cm

22,90 €

Kalliovuortenkataja
‘Blue Arrow’

Juniperus scopulorum
‘Blue Arrow’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Erittäin kapea, melko hidaskasvuinen lajike. Kasvukorkeus max 3 metriä, leveys noin 50 cm. Suomumaiset siniharmaat neulaset. Upea ryhmissä ja sopii myös ruukkuistutuksiin. Suuret taimet kannattaa
tukea istutettaessa.

60-80 cm

29,00 €

Kalliovuortenkataja
‘Blue Arrow’

Juniperus scopulorum
‘Blue Arrow’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Erittäin kapea, melko hidaskasvuinen lajike. Kasvukorkeus max 3 metriä, leveys noin 50 cm. Suomumaiset siniharmaat neulaset. Upea ryhmissä ja sopii myös ruukkuistutuksiin. Suuret taimet kannattaa
tukea istutettaessa.

80-100 cm

39,00 €

Sinikataja
‘Blue Carpet’

Juniperus squamata
‘Blue Carpet’

aurinko

I-III

Kaunis sinihavuinen, maanmyötäisesti ryömivä kataja. Kasvaa noin 1,5 m leveäksi. Versojen kärkiä
voi leikata.

Ø 25-30 cm

19,90 €

Sinikataja
‘Blue Carpet’

Juniperus squamata
‘Blue Carpet’

aurinko

I-III

Kaunis sinihavuinen, maanmyötäisesti ryömivä kataja. Kasvaa noin 1,5 m leveäksi. Versojen kärkiä
voi leikata.

C4, Ø 25-30
cm

22,90 €

Sinikataja ‘Blue Star’

Juniperus squamata
‘Blue Star’

aurinko

I-III

Tiivis pallomainen kasvutapa ja kauniin sinivihreät neulaset. Sopii erilaisiin ryhmäistutuksiin muiden
havujen ja perennojen kanssa, myös puolivarjon kivikkoryhmään. Vettä läpäisevä kasvualusta.

Ø 25-30 cm

39,00 €

Sinikataja ‘Blue Star’

Juniperus squamata
‘Blue Star’

aurinko

I-III

Tiivis pallomainen kasvutapa ja kauniin sinivihreät neulaset. Sopii erilaisiin ryhmäistutuksiin muiden
havujen ja perennojen kanssa, myös puolivarjon kivikkoryhmään. Vettä läpäisevä kasvualusta.

Ø 30-40 cm

49,00 €

Sinikataja
‘Blue Swede’

Juniperus squamata
‘Blue Swede’

aurinko

I-II(III)

Matalahko ja sirokasvuinen, sinisävyinen havupensas. Muodoltaan epäsäännöllinen, laakean suppilon mallinen. Ei kovin vaatelias kasvualustan suhteen, mutta paras kuivahko ja niukkaravinteinen
hiekkamulta.

Ø 30-40 cm

22,90 €

Sinikataja ‘Holger’

Juniperus squamata
‘Holger’

aurinko

I-III

Tuuhea ja leveä, hidaskasvuinen matalahko havupensas, jolla vanhat neulaset sinisiä, uusi kasvusto
vaaleankeltainen. Korkeus ajan myötä 40-50 cm, leveys yli 1 metri. Helppohoitoinen väripilkku
erilaisiin ryhmiin.

Ø 25-30 cm

22,90 €

Sinikataja ‘Meyeri’

Juniperus squamata
‘Meyeri’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Suppilomainen kasvutapa, korkeus lopulta noin 1,5 m. Hieno hopeansininen neulasisto, talvella
liilansävyinen. Aurinkoinen tai puolivarjoinen kasvupaikka. Niukkaravinteinen ja tuore, hapan vettä
läpäisevä maa. Sopii erilaisiin ryhmäistutuksiin.

Ø 40-50 cm

39,00 €

Kynäkataja
‘Grey Owl’

Juniperus virginiana
‘Grey Owl’

aurinko

I-

Hienon hopeanhohtoinen katajapensas aurinkoiselle paikalle. Korkeus n. 0,5m, leveys täysikasvuisena yli 1m. Oksia voi typistää leikkaamalla. Aurinkoinen kasvupaikka. Viihtyy myös tuulisilla paikoilla.
Tuore, vettä läpäisevä maa.

Ø 25-30 cm

22,90 €

Euroopanlehtikuusi

Larix decidua

aurinko

I-V

Komea ja kookas, leveän keilamainen, hyvin kestävä ja ilmeikäs havupuu. Uudet neulaset puhkeavat
keväällä raikkaan vaaleanvihreinä, syksyn kaunis ruska alkaa hiukan myöhemmin kuin siperianlehtikuusella. Aurinkoinen, tuorepohjainen kasvupaikka. Vaatimaton kasvualustan suhteen, menestyy
myös savimaalla.

80-100 cm

45,00 €

Euroopanlehtikuusi
‘Compacta’,
rungollinen

Larix decidua ‘Compacta’

aurinko

I-(III)

Hauskan näköinen rungolliseksi kasvatettu pikkuinen lehtikuusi. Latvus kasvaa pyöreähköksi, ja sitä
voi tarvittaessa muotoilla leikkaamalla. Uudet neulaset puhkeavat raikkaan vaaleanvihreinä, syksyllä
niissä on kaunis ruskaväri. Aurinkoinen kasvupaikka, sopii myös esim. ruukkuistutuksiin.

runko 90 cm

114,00 €

Riippalehtikuusi
‘Puli’

Larix decidua ‘Puli’

aurinko,
puolivarjo

Euroopanlehtikuusen koristeellinen erikoismuoto. Ohuet ja sirot, riippuvat oksat sekä kauniit kävyt.
Sopii myös pieniin pihoihin tai ruukkuistutuksiin.
Uudet neulaset keväällä raikkaan vihreät, keltainen syysväri.

runko 90 cm

114,00 €

Riippalehtikuusi
‘Puli’

Larix decidua ‘Puli’

aurinko,
puolivarjo

Euroopanlehtikuusen koristeellinen erikoismuoto. Ohuet ja sirot, riippuvat oksat sekä kauniit kävyt.
Sopii myös pieniin pihoihin tai ruukkuistutuksiin.
Uudet neulaset keväällä raikkaan vihreät, keltainen syysväri.

runko 150 cm

129,00 €

Japaninlehtikuusi,
bonsai

Larix kaempferi

aurinko

I-III

Muotoonleikattu erikoisuus! Nopeakasvuinen havupuu, joka syksyllä pudottaa neulaset. Keväällä
puhkeavat, vaaleanvihreät neulaset, saavat keltaisen syysvärin. Menestyy parhaiten hiekkamultamaassa, mutta sietää myös savimaata. Bonsai -puun muoto ylläpidetään vuotuisin leikkauksin.

150-175 cm

129,00 €

Japaninlehtikuusi,
S- shape bonsai

Larix kaempferi

aurinko

I-III

Muotoonleikattu erikoisuus! Nopeakasvuinen havupuu, joka syksyllä pudottaa neulaset. Keväällä
puhkeavat, vaaleanvihreät neulaset, saavat keltaisen syysvärin. Menestyy parhaiten hiekkamultamaassa, mutta sietää myös savimaata. Bonsai -puun muoto ylläpidetään vuotuisin leikkauksin.

80 + cm

195,00 €
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HAVUKASVIT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Japaninlehtikuusi,
pyramidi

Larix kaempferi

aurinko

I-III

Muotoonleikattu erikoisuus! Nopeakasvuinen havupuu, joka syksyllä pudottaa neulaset. Keväällä
puhkeavat, vaaleanvihreät neulaset, saavat keltaisen syysvärin. Menestyy parhaiten hiekkamultamaassa, mutta sietää myös savimaata. Bonsai -puun muoto ylläpidetään vuotuisin leikkauksin.

175-200 cm

790,00 €

Japaninlehtikuusi
‘Diana’

Larix kaempferi ‘Diana’

aurinko

I-III

Pikkupuu, jolla on koristeelliset, korkkiruuvimaisesti kiertyvät oksat. Pehmeät neulaset ovat kesällä
sinivihreät, syksyllä kullankeltaiset ja putoavat talveksi. Parhaimmillaan avoimella paikalla, kosteahkossa, läpäisevässä kalkkipitoisessa maassa.

50-60 cm

49,00 €

Japaninlehtikuusi
‘Diana’

Larix kaempferi ‘Diana’

aurinko

I-III

Pikkupuu, jolla on koristeelliset, korkkiruuvimaisesti kiertyvät oksat. Pehmeät neulaset ovat kesällä
sinivihreät, syksyllä kullankeltaiset ja putoavat talveksi. Parhaimmillaan avoimella paikalla, kosteahkossa, läpäisevässä kalkkipitoisessa maassa.

100-120 cm

114,00 €

Japaninlehtikuusi
‘Jakobsen’s Pyramid’

Larix kaempferi ‘
Jakobsen’s Pyramid’

aurinko

I-

Kapean kartiomainen, miltei pilarimaisen kapeakasvuinen japaninlehtikuusen lajike. Raikkaan vihreät
neulaset saavat kullanruskean syysvärin ennen varisemistaan. Aurinkoinen ja avoin, tuorepohjainen
kasvupaikka.

100-120 cm

145,00 €

Japaninlehtikuusi
‘Stiff Weeper’

Larix kaempferi
‘Stiff Weeper’

aurinko

I-III

Melko hidaskasvuinen, kapeana pysyvä riippuvaoksainen lajike. Keväällä puhkeavat neulaset kesällä
sinivihreät, syksyllä keltaiset, putoavat talveksi. 2-3 cm, pyöreähköt kävyt.

runko 90 cm

114,00 €

Japaninlehtikuusi
‘Stiff Weeper’

Larix kaempferi ‘Stiff
Weeper’

aurinko

I-III

Melko hidaskasvuinen, kapeana pysyvä riippuvaoksainen lajike. Keväällä puhkeavat neulaset kesällä
sinivihreät, syksyllä keltaiset, putoavat talveksi. 2-3 cm, pyöreähköt kävyt.

runko 150 cm

145,00 €

Siperianlehtikuusi

Larix sibirica

aurinko

I-VII

Nopeakasvuinen havupuu, joka syksyllä pudottaa neulaset. Keväällä puhkeavat, vaaleanvihreät
neulaset saavat keltaisen syysvärin. Menestyy parhaiten hiekkamultamaassa, mutta sietää myös
savimaata.

150-175 cm

114,00 €

Kiinanpunapuu

Metasequoia
glyptostroboides

aurinko,
puolivarjo

I-?

‘Elävä fossiili’. Kesävihanta havukasvi. Latvus nuorena kapean kartiomainen ja vanhempana leveän
kartiomainen tai pyöristynyt. Keräilykasvi joka elää suotuisalla paikalla hyvinkin 100 vuotiaaksi.

125-150 cm

69,00 €

Tuivio,
tarjouserä!

Microbiota decussata

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-VI

Tarjouserä! Maanmyötäinen, nopeakasvuinen ja peittävä laji, joka asetuttuaan sietää jonkin verran
kuivuuttakin. Talvella väri lilanruskea, vihreä väri palautuu keväällä. Sopii erilaisiin istutusryhmiin,
rinteisiin sekä reunakasviksi.

C2

14,95 €

Tuivio

Microbiota decussata

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-VI

Tarjouserä! Maanmyötäinen, nopeakasvuinen ja peittävä laji, joka asetuttuaan sietää jonkin verran
kuivuuttakin. Talvella väri lilanruskea, vihreä väri palautuu keväällä. Sopii erilaisiin istutusryhmiin,
rinteisiin sekä reunakasviksi.

Ø 30-40 cm

19,90 €

Käpykuusi ‘Acrocona’

Picea abies ‘Acrocona’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Metsäkuusen tuuhea ja tiiviskasvuinen lajike. Leveän kartiomainen muoto, jää metsäkuusta
pienemmäksi. Tekee jo nuorena runsaasti käpyjä. Aurinkoinen tai puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore
tai kostea, hapahko maa.

40-50 cm

89,00 €

Pilarikuusi ‘Cupressina’

Picea abies
‘Cupressina’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Kaunis, pilarimainen ja tuuhea kasvutapa. Korkeus noin 5 m (10 vuodessa), nuorena melko nopeakasvuinen. Pysyy alaosastaan tuuheana myös vanhempana. Kaunis havupuu moderniin puutarhaan
tai metsäpuutarhaan muiden havujen seuraan. Keräilykasvi.

60-80 cm

89,00 €

Riippakuusi
‘Formanek’

Picea abies
‘Formanek’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Jännittävä kuusilajike, jolla on rento ja riippuva kasvutapa. Oiva lisä puutarhaan ryömimään kivien
tai muurien yli, tai ylös tuettuna kasvamaan peikkomaiseksi muodoksi. Aurinkoinen - puolivarjoinen
kasvupaikka. Tuore tai kostea, vettä läpäisevä maa. Keräilykasvi.

60-80 cm

79,00 €

Riippakuusi ‘Inversa’

Picea abies
‘Inversa’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Metsäkuusen tuuheakasvuinen, riippuvaoksainen muoto. Hidaskasvuinen, korkeus noin 5 m.
Keräilykasvi, joka sopii metsä- tai muotopuutarhaan ja erilaisiin havuryhmiin. Aurinkoinen - varjoinen
kasvupaikka. Tuore tai kostea, vettä läpäisevä maa.

40-50 cm

79,00 €

Kääpiökuusi
‘Little Gem’

Picea abies
‘Little Gem’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Malliltaan kumpumainen pikkuhavu. Tuuhea kasvusto, jossa on pesämäisiä syvennyksiä. Korkeus
noin 30 cm/ leveys Leveys 60-90 cm. Erittäin hidaskasvuinen erikoisuus havupuutarhaan.

30-40 cm

39,00 €

Pesäkuusi
‘Nidiformis’

Picea abies
‘Nidiformis’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Matala, pyöreän pesämäinen ja tiivis kasvutapa. Hidaskasvuinen, korkeus noin 0,7m. Kaunis havupensas erilaisiin istutusryhmiin. Aurinkoinen tai varjoinen kasvupaikka. Tuore tai kostea, hapahko
maa.

Ø 50-60 cm

59,00 €

Kääpiökuusi
‘Will’s Zwerg’

Picea abies ‘Will’s
Zwerg’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Metsäkuusen hidaskasvuinen kääpiömuoto, korkeus noin 2m. Kaunis ja tiheä, epäsäännöllisen
kartiomainen kasvutapa, oksat yläviistot. Tummanvihreät neulaset. Aurinkoinen tai puolivarjoinen
kasvupaikka. Tuore tai kostea, hapahko maa. Sopii myös pikkupihan kuuseksi.

40-60 cm

59,00 €

Kartioalbertankuusi
‘Conica’

Picea x albertiana
‘Conica’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Tiivis- ja hidaskasvuinen kuusi, kasvaa leikkaamatta leveän kartiomaiseksi. Syystäkin suosittu havukasvi erilaisiin istutusryhmiin, altaisiin sekä ruukkuistutuksiin. Varsinkin nuorena kannattaa suojata
kevätahavalta. Aurinkoinen tai puolivarjoinen, tuorepohjainen kasvupaikka.

60-70 cm

24,90 €

Kartioalbertankuusi
‘Conica’

Picea x albertiana
‘Conica’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Tiivis- ja hidaskasvuinen kuusi, kasvaa leikkaamatta leveän kartiomaiseksi. Syystäkin suosittu havukasvi erilaisiin istutusryhmiin, altaisiin sekä ruukkuistutuksiin. Varsinkin nuorena kannattaa suojata
kevätahavalta. Aurinkoinen tai puolivarjoinen, tuorepohjainen kasvupaikka.

70-90 cm

39,00 €

Kartioalbertankuusi
‘Conica’

Picea x albertiana
‘Conica’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Tiivis- ja hidaskasvuinen kuusi, kasvaa leikkaamatta leveän kartiomaiseksi. Syystäkin suosittu havukasvi erilaisiin istutusryhmiin, altaisiin sekä ruukkuistutuksiin. Varsinkin nuorena kannattaa suojata
kevätahavalta. Aurinkoinen tai puolivarjoinen, tuorepohjainen kasvupaikka.

C12,
80-100 cm

54,00 €

Kartioalbertankuusi
‘Conica’

Picea x albertiana
‘Conica’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Tiivis- ja hidaskasvuinen kuusi, kasvaa leikkaamatta leveän kartiomaiseksi. Syystäkin suosittu havukasvi erilaisiin istutusryhmiin, altaisiin sekä ruukkuistutuksiin. Varsinkin nuorena kannattaa suojata
kevätahavalta. Aurinkoinen tai puolivarjoinen, tuorepohjainen kasvupaikka.

100-120 cm

69,00 €

Kartioalbertankuusi
‘Conica’

Picea x albertiana
‘Conica’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Tiivis- ja hidaskasvuinen kuusi, kasvaa leikkaamatta leveän kartiomaiseksi. Syystäkin suosittu havukasvi erilaisiin istutusryhmiin, altaisiin sekä ruukkuistutuksiin. Varsinkin nuorena kannattaa suojata
kevätahavalta. Aurinkoinen tai puolivarjoinen, tuorepohjainen kasvupaikka.

140-160 cm

119,00 €

Kartioalbertankuusi
PERFECTA

Picea x albertiana
PERFECTA ‘Hb07’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Tiivis- ja hidaskasvuinen kuusi, kasvaa leikkaamatta kauniin kartiomaiseksi. Erittäin suositun ‘Conica’
-lajikkeen kaltainen mutta kapeampi, säännöllisempi ja napakampi kasvutavaltaan. Mainio valinta
erilaisiin istutusryhmiin, altaisiin sekä ruukkuistutuksiin. Etenkin nuorena kannattaa suojata kevätahavalta. Aurinkoinen tai puolivarjoinen, tuorepohjainen kasvupaikka.

60-70 cm

39,00 €

Kartioalbertankuusi
PERFECTA

Picea x albertiana
PERFECTA ‘Hb07’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Tiivis- ja hidaskasvuinen kuusi, kasvaa leikkaamatta kauniin kartiomaiseksi. Erittäin suositun ‘Conica’
-lajikkeen kaltainen mutta kapeampi, säännöllisempi ja napakampi kasvutavaltaan. Mainio valinta
erilaisiin istutusryhmiin, altaisiin sekä ruukkuistutuksiin. Etenkin nuorena kannattaa suojata kevätahavalta. Aurinkoinen tai puolivarjoinen, tuorepohjainen kasvupaikka.

80-100 cm

69,00 €

Kartioalbertankuusi
‘Piccolo’

Picea x albertiana
‘Piccolo’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Erittäin hitaasti, vain n. 2 cm vuodessa kasvava napakan kokoinen kartiokuusi. Sopii pikkupuutarhaan, puolivarjon kivikkoon, havuryhmiin sekä ruukkuistutuksiin.

30-40 cm

54,00 €

Kartioalbertankuusi
‘Sanders Blue’

Picea x albertiana
‘Sander’s Blue’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Tiheä- ja tiiviskasvuinen kuusi, joka kasvaa leikkaamatta kartion muotoiseksi. Nuorimmat neulaset
ovat huomattavan sinisävyisiä, varttuneemmalla kasvilla siniset ja sinivihreät neulaset vuorottelevat kauniisti. Etenkin nuorena kannattaa suojata kevätahavalta. Aurinkoinen tai kevyesti varjoisa,
tuorepohjainen kasvupaikka.

60-70 cm

69,00 €

Siilivalkokuusi
‘Echiniformis’

Picea glauca
‘Echiniformis’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Litteänpyöreä, hyvin tiivis kääpiökuusi. Hieno sinivihreä värisävy. Erittäin hidaskasvuinen, korkeus
noin 0,5m, leveyttä vähän enemmän. Puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore tai kostea, hapahko maa.

Ø 20-25 cm

32,00 €
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Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko
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Siilivalkokuusi
‘Echiniformis’

Picea glauca ‘Echiniformis’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Litteänpyöreä, hyvin tiivis kääpiökuusi. Hieno sinivihreä värisävy. Erittäin hidaskasvuinen, korkeus
noin 0,5m, leveyttä vähän enemmän. Puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore tai kostea, hapahko maa.

Ø 30-35 cm

56,00 €

Kääpiömustakuusi
‘Nana’

Picea mariana ‘Nana’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Tuuhea, leveän pallomainen pikkuhavu. Korkeutta alle metrin verran, leveyttä enemmän. Tumman
sinivihreä väri. Puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore tai kostea, hapahko maa. Erilaisiin ryhmiin, havutai muotopuutarhaan.

30-40 cm

69,00 €

Kääpiömustakuusi
‘Nana’

Picea mariana ‘Nana’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Tuuhea, leveän pallomainen pikkuhavu. Korkeutta alle metrin verran, leveyttä enemmän. Tumman
sinivihreä väri. Puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore tai kostea, hapahko maa. Erilaisiin ryhmiin, havutai muotopuutarhaan.

50-60 cm

114,00 €

Serbiankuusi

Picea omorika

aurinko

I-V

Kapea ja säännöllinen kasvutapa. Neulaset päältä vihreät, alta hopeanhohtoiset. Käpyjä tulee jo nuoreen puuhun, kävyt kiiltävän sinimustia, pieniä 4-6 cm pitkiä. Sietää hyvin kaupunkipölyä ja -savua.
Nopeaksvuinen kuusi ryhmiin, aitaan ja yksittäin.

100-125 cm

59,00 €

Serbiankuusi

Picea omorika

aurinko

I-V

Kapea ja säännöllinen kasvutapa. Neulaset päältä vihreät, alta hopeanhohtoiset. Käpyjä tulee jo nuoreen puuhun, kävyt kiiltävän sinimustia, pieniä 4-6 cm pitkiä. Sietää hyvin kaupunkipölyä ja -savua.
Nopeaksvuinen kuusi ryhmiin, aitaan ja yksittäin.

150-175 cm

98,00 €

Serbiankuusi

Picea omorika

aurinko

I-V

Kapea ja säännöllinen kasvutapa. Neulaset päältä vihreät, alta hopeanhohtoiset. Käpyjä tulee jo nuoreen puuhun, kävyt kiiltävän sinimustia, pieniä 4-6 cm pitkiä. Sietää hyvin kaupunkipölyä ja -savua.
Nopeaksvuinen kuusi ryhmiin, aitaan ja yksittäin.

175-200 cm

155,00 €

Serbiankuusi ‘Karel’

Picea omorika ‘Karel’

aurinko

I-IV

Epäsäännöllisen pyöreähkö kasvutapa. Siniharmaat neulaset. Kaunis, hidaskasvuinen lajike, korkeus
lopulta noin 1m. Aurinkoinen tai puolivarjoinen kasvupaikka.

20-30 cm

22,00 €

Serbiankuusi ‘Karel’

Picea omorika ‘Karel’

aurinko

I-IV

Epäsäännöllisen pyöreähkö kasvutapa. Siniharmaat neulaset. Kaunis, hidaskasvuinen lajike, korkeus
lopulta noin 1m. Aurinkoinen tai puolivarjoinen kasvupaikka.

40-50 cm

59,00 €

Kääpiöserbiankuusi
‘Nana’

Picea omorika ‘Nana’

aurinko

I-IV

Tiheä, muhkuraisen kartiomainen kääpiölajike. Neulaset kauniin tummanvihreät, pienet ja koristeelliset kävyt. Hidaskasvuinen, korkeus lopulta noin 3m. Aurinkoinen tai puolivarjoinen kasvupaikka.

50-60 cm

114,00 €

Sinikuusi
‘Edith’

Picea pungens ‘Edith’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Topakka, epäsäännöllisen kartiomainen ja leveähkö pikkukuusi. Erityisen hieno sininen ja hopeanhohtoinen väri, vahvat neulaset. Sopii yksittäin tai muiden kasvien kanssa ryhmiin.

60-80 cm

119,00 €

Sinikuusi
‘Fat Albert’

Picea pungens ‘Fat
Albert’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Tiheäkasvuinen ja tuhti hopeansininen kuusi. Leveän kartiomainen kasvutapa. Parhaimmillaan
avoimella ja valoisalla paikalla, mainio sekä yksittäin että muiden kasvien kanssa.

40-50 cm

98,00 €

Pallohopeakuusi
‘Glauca Globosa’

Picea pungens ‘Glauca
Globosa’

aurinko

I-IV

Kaunis, hopeanhohtoinen pikkuhavu. Aluksi pallomainen, saattaa myöhemmin kasvattaa latvan.
Hidaskasvuinen, korkeus ajan myötä n. 1 m. Aurinkoinen tai kevyesti varjostettu kasvupaikka.

Ø 25-30 cm

79,00 €

Pallohopeakuusi
‘Glauca Globosa’

Picea pungens ‘Glauca
Globosa’

aurinko

I-IV

Kaunis, hopeanhohtoinen pikkuhavu. Aluksi pallomainen, saattaa myöhemmin kasvattaa latvan.
Hidaskasvuinen, korkeus ajan myötä n. 1 m. Aurinkoinen tai kevyesti varjostettu kasvupaikka.

Ø 30-40 cm

79,00 €

Hopeakuusi
‘Hoopsii’

Picea pungens f.
glauca ‘Hoopsii’

aurinko

I-IV

Tiheäkasvuinen, kauniin kartiomaisena kasvava hopeakuusi on näyttävä pihapuu. Neulasten
sinertävä hopea on voimakkainta nuorimmissa versoissa. Parhaimmillaan avoimella ja valoisalla
kasvupaikalla, asetuttuaan sietää myös kuivuutta sekä kaupunki-ilman epäpuhtauksia.

40-50 cm

89,00 €

Pilarisinikuusi ‘Iseli
Fastigiate’

Picea pungens ‘Iseli
Fastigiate’

aurinko

I-III

Pysty- ja kapeakasvuinen sinikuusi, korkeus noin 5m. Hieno teräksensininen värisävy. Sopii yksittäin
sekä muiden kasvien kanssa ryhmiin. Katseenvangitsija.

150-175 cm

245,00 €

Sembramänty

Pinus cembra

aurinko

I-VII

Komea ja kookas puu avoimelle paikalle. Multava, suhteellisen ravinteikas ja tuore kasvualusta. Ei
pidä seisovasta vedestä. Neulaset pitkät ja pehmeät. Koristeelliset lyhyet kävyt, joissa on maukkaat
syötävät siemenet.

60-80 cm

79,00 €

Sembramänty

Pinus cembra

aurinko

I-VII

Komea ja kookas puu avoimelle paikalle. Multava, suhteellisen ravinteikas ja tuore kasvualusta. Ei
pidä seisovasta vedestä. Neulaset pitkät ja pehmeät. Koristeelliset lyhyet kävyt, joissa on maukkaat
syötävät siemenet.

80-100 cm

96,00 €

Sembramänty

Pinus cembra

aurinko

I-VII

Komea ja kookas puu avoimelle paikalle. Multava, suhteellisen ravinteikas ja tuore kasvualusta. Ei
pidä seisovasta vedestä. Neulaset pitkät ja pehmeät. Koristeelliset lyhyet kävyt, joissa on maukkaat
syötävät siemenet.

100-125 cm

129,00 €

Kontortamänty, bonsai

Pinus contorta

aurinko

I-VIII

Kaunis, bonsaimuotoon kasvatettu kontortamänty. Neulaset tummanvihreitä, runko harmaanruskea.
Muotoa pidetään yllä säännöllisin leikkauksin.

125 + cm

1 350,00 €

Japaninpunamänty
‘Low Glow’

Pinus densiflora
‘Low Glow’

aurinko,
puolivarjo

I-

Kauniit, kiiltävän sinivihreät neulaset ja litteänpyöreä muoto tekevät tästä männystä vastustamattoman hauskan näköisen. Luontaisesti leveänpyöreänä kasvava lajike matalalle rungolle vartettuna
erikoismuotona. Mainio valinta aurinkoiselle paikalle istutusaltaisiin, suuriin ruukkuihin tai maahan
matalien kasvien tai esim. kivien ja koristekatteiden kanssa.

runko 60 cm

98,00 €

Kääpiövuorimänty
‘Benjamin’, rungollinen

Pinus mugo ‘Benjamin’

aurinko

I-II

Tiiviskasvuinen kääpiövuorimänty matalalle rungolle vartettuna. Hauskan näköinen havukasvi
erilaisiin istutusryhmiin ja ruukkuihin aurinkoiselle kasvupaikalle.

runko 40 cm

129,00 €

Kääpiövuorimänty
‘Gnom’

Pinus mugo ‘Gnom’

aurinko

I-III

Kauniit, tummanvihreät neulaset. Tiiviskasvuinen kääpiömuoto. Yhtä leveä kuin korkeakin, vuosikasvaimia voi tarvittaessa typistää alkukesällä. Kestävä ja helppohoitoinen havukasvi aurinkoiselle
kasvupaikalle.

30-35 cm

69,00 €

Kääpiövuorimänty
‘Limerick’

Pinus mugo ‘Limerick’

aurinko

I-III

Tiivis- ja pystykasvuinen kääpiövuorimänty. Tummanvihreät neulaset. Aurinkoinen kasvupaikka,
kuivahko maa.

Ø 15-20 cm

59,00 €

Kääpiövuorimänty
‘Mops’

Pinus mugo ‘Mops’

aurinko

I-V

Erittäin tuuheakasvuinen, kuivuutta kestävä kääpiömuoto. Kauniin vihreä lajike. Korkeus täysikasvuisena n. 0,8m/leveys n. 1,2 m. Alkukesällä voi typistää vuosikasvua. Aurinkoinen kasvupaikka,
kuivahko maa. Kestävä ja monikäyttöinen.

35-40 cm

59,00 €

Kääpiövuorimänty
‘Mops’, bonsai

Pinus mugo ‘Mops’

aurinko

I-V

Erittäin tuuheakasvuinen, kuivuutta kestävä kääpiömuoto. Kauniin vihreä lajike. Korkeus täysikasvuisena n. 0,8m/leveys n. 1,2 m. Alkukesällä voi typistää vuosikasvua. Aurinkoinen kasvupaikka,
kuivahko maa. Kestävä ja monikäyttöinen.

50-60 cm

259,00 €

Vuorimänty

Pinus mugo ssp. mugo

aurinko

I-VIII

Kookas ja tuuhea havupensas, korkeus 1-3- m. Kasvua voidaan ohjailla lyhentämällä vuosiversoja
alkukesällä. Kaunis raikkaan vihreä värisävy. Aurinkoinen kasvupaikka, kuivahko ja vettä läpäisevä
maa. Kestävä ja helppohoitoinen.

Ø 40-45 cm

25,90 €

Vuorimänty

Pinus mugo ssp. mugo

aurinko

I-VIII

Kookas ja tuuhea havupensas, korkeus 1-3- m. Kasvua voidaan ohjailla lyhentämällä vuosiversoja
alkukesällä. Kaunis raikkaan vihreä värisävy. Aurinkoinen kasvupaikka, kuivahko ja vettä läpäisevä
maa. Kestävä ja helppohoitoinen.

Ø 45-50 cm

35,90 €

Kääpiövuorimänty
(‘Pumilio’)

Pinus mugo ssp.
pumilio

aurinko

I-VII

Tuuhea ja matalahko, kauniin vihreä lajike. Korkeus 0,5-1m, leveyttä enemmän. Kasvua voi ohjailla
lyhentämällä vuosikasvaimia alkukesällä. Aurinkoinen kasvupaikka, kuivahko maa. Kestävä ja
monikäyttöinen.

Ø 35-40 cm

25,50 €

Kääpiövuorimänty
(‘Pumilio’)

Pinus mugo ssp.
pumilio

aurinko

I-VII

Tuuhea ja matalahko, kauniin vihreä lajike. Korkeus 0,5-1m, leveyttä enemmän. Kasvua voi ohjailla
lyhentämällä vuosikasvaimia alkukesällä. Aurinkoinen kasvupaikka, kuivahko maa. Kestävä ja
monikäyttöinen.

Ø 40-50 cm

35,90 €
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Kääpiövuorimänty
(‘Pumilio’)

Pinus mugo ssp.
pumilio

aurinko

I-VII

Tuuhea ja matalahko, kauniin vihreä lajike. Korkeus 0,5-1m, leveyttä enemmän. Kasvua voi ohjailla
lyhentämällä vuosikasvaimia alkukesällä. Aurinkoinen kasvupaikka, kuivahko maa. Kestävä ja
monikäyttöinen.

Ø 50+ cm

59,00 €

Kääpiövuorimänty
‘Varella’

Pinus mugo ‘Varella’

aurinko

I-III

Tuuhea ja tiiviskasvuinen, pienikokoinen havupensas. Luontaisesti pyöreän muotoinen ja pehmeän
näköinen pitkine, hiukan kiharaisine neulasineen. Aurinkoiselle paikalle erilaisiin istutusryhmiin.
Erikoisuus!

20-25 cm

29,00 €

Vuorimänty ‘Winter
Gold’, bonsai

Pinus mugo ‘Winter
Gold’

aurinko

I-III

Bonsai -muotoon kasvatettu hieno kääpiövuorimännyn lajike, jonka neulaset saavat raikkaan
keltaisen talvisävyn. Kesällä vihreät neulaset. Bonsai -puun muoto ylläpidetään vuotuisin leikkauksin.
Aurinkoinen kasvupaikka.

50-60 cm

247,00 €

Euroopanmustamänty,
bonsai

Pinus nigra

aurinko

I-II

Hyvin tummaneulaksinen ja näyttävä bonsai -muotoon kasvatettu mänty. Muoto ylläpidetään leikkaamalla vuosikasvaimia vuosittain. Upea katseenvangitsija!

150-175 cm

2Ê390,00
€

Euroopanmustamänty
‘Fastigiata’

Pinus nigra ‘Fastigiata’

aurinko

I-II

Kapeakasvuinen ja näyttävä, mutta maltillisen kokoinen havupuu. Tummanvihreät neulaset ja
harmaanruskea runko. Parhaimmillaan avoimella ja valoisalla kasvupaikalla.

100-125 cm

189,00 €

Euroopanmustamänty
‘Green Tower’

Pinus nigra ‘Green
Tower’

aurinko

I-II

Euroopanmustamännyn tuuhea ja pysty pilarimuoto. Korkeus noin 6m, leveys alle 2m. Pitkät ja
pehmeät neulaset, harmaanvihreä sävy. Näyttävä erikoisuus erilaisissa ryhmissä ja yksittäin.

60-80 cm

129,00 €

Euroopanmustamänty
‘Green Tower’, Extra!

Pinus nigra ‘Green
Tower’

aurinko

I-II

Euroopanmustamännyn tuuhea ja pysty pilarimuoto. Korkeus noin 6m, leveys alle 2m. Pitkät ja
pehmeät neulaset, harmaanvihreä sävy. Näyttävä erikoisuus erilaisissa ryhmissä ja yksittäin.

100-120 cm

490,00 €

Kääpiömustamänty
‘Nana’

Pinus nigra ‘Nana’

aurinko

I-III

Kauniin pitkäneulasinen, tuuheakasvuinen mänty. Pienikokoinen lajike, joka sopii erilaisiin ryhmiin tai
yksittäispuuksi pieneenkin pihaan.

40-50 cm

105,00 €

Kääpiömustamänty
‘Nana’

Pinus nigra ‘Nana’

aurinko

I-III

Kauniin pitkäneulasinen, tuuheakasvuinen mänty. Pienikokoinen lajike, joka sopii erilaisiin ryhmiin tai
yksittäispuuksi pieneenkin pihaan.

60-70 cm

149,00 €

Euroopanmustamänty
‘Richard’

Pinus nigra ‘Richard’

aurinko

I-(III)

Kapeakasvuinen ja matalaksi jäävä mänty, sopii hyvin erilaisiin kasviryhmiin tai pikkupuutarhaan.
Aurinkoinen kasvupaikka.

40-50 cm

79,00 €

Neidonmänty
‘Blue Giant’

Pinus parviflora ‘Blue
Giant’

aurinko

I-

Japanilaisen mäntylajin hieno sinertäväneulasinen lajike. Hiukan kiertyneet neulaset kasvavat viisittäin, antaen männylle omaleimaisen ilmeen. Avoin ja valoisa, ei liian märkä kasvupaikka.

125-150 cm

198,00 €

Makedonianmänty

Pinus peuce

aurinko

I-VI

Kookas ja komea havupuu, korkeus 10-18m. Pitkät, pehmeät neulaset. Suuret ja kauniit kävyt.
Avoimelle kasvupaikalle. Kuivahko tai tuore, hapahko maa.

80-100 cm

96,00 €

Makedonianmänty

Pinus peuce

aurinko

I-VI

Kookas ja komea havupuu, korkeus 10-18m. Pitkät, pehmeät neulaset. Suuret ja kauniit kävyt.
Avoimelle kasvupaikalle. Kuivahko tai tuore, hapahko maa.

100-125 cm

129,00 €

Pensassembra
‘Glauca’

Pinus pumila ‘Glauca’

aurinko

I-V(VI)

Leveäkasvuinen havupensas. Harmaansinivihreät, pehmeät neulaset. Kuivahko kasvupaikka.
Erikoisuus ryhmiin ja rinteisiin.

30-40 cm

74,90 €

Schwerininmänty
‘Wiethorst’

Pinus schwerinii
‘Wiethorst’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Pitkäneulaksinen kääpiökasvuinen mänty. Pitkät siniharmaat neulaset tekevät kasvutavasta ilmavan.

30-40 cm

63,00 €

Kääpiöstrobusmänty
‘Radiata’

Pinus strobus ‘Radiata’

aurinko

I-III

Pienehkö, etenkin nuorena pyöreähkö mäntylajike saattaa ajan myötä tulla leveän kartiomaiseksi.
Sinertävän vihreät neulaset.

40-50 cm

79,00 €

Metsämänty

Pinus sylvestris

aurinko

I-VIII

Kaunis pihapuu aurinkoiselle, kuivahkolle kasvupaikalle. Avoimella paikalla kehittyy leveäksi ja
ilmeikkääksi.

100-125 cm

69,00 €

Metsämänty

Pinus sylvestris

aurinko

I-VIII

Kaunis pihapuu aurinkoiselle, kuivahkolle kasvupaikalle. Avoimella paikalla kehittyy leveäksi ja
ilmeikkääksi.

125-150 cm

95,00 €

Metsämänty

Pinus sylvestris

aurinko

I-VIII

Kaunis pihapuu aurinkoiselle, kuivahkolle kasvupaikalle. Avoimella paikalla kehittyy leveäksi ja
ilmeikkääksi.

125-150 cm
Extra

114,00 €

Metsämänty,
rungollinen extra

Pinus sylvestris

aurinko

I-VIII

Kaunis pihapuu aurinkoiselle, kuivahkolle kasvupaikalle. Avoimella paikalla kehittyy leveäksi ja
ilmeikkääksi.

runko 100 cm

269,00 €

Metsämänty ‘Bonsai’

Pinus sylvestris bonsai

aurinko

I-VIII

Yksittäisiä, valikoituja ja uniikkeja kappaleita myymälässämme. Sopii katseenvangitsijaksi mm.
moderniin ja japanilaistyyliseen puutarhaan. Aurinkoiselle paikalle. Istutusmaan oltava hyvin vettä
läpäisevä. Muoto pidetään yllä säännöllisin leikkauksin. Kauden aikana mahdollista saada lisää
bonsaikasveja.

Eri kokoja.

Metsämänty ‘Globosa
Viridis’, bonsai

Pinus sylvestris
‘Globosa Viridis’

aurinko

I-(VII)

Tuuheaneulasinen mänty muotopuuksi kasvatettuna, muoto ylläpidetään vuotuisin leikkauksin.
Katseenvangitsija aurinkoiselle paikalle!

60-80 cm

290,00 €

Kääpiömänty
‘Watereri’,
Pon-Pon bonsai

Pinus sylvestris
‘Watereri’

aurinko

I-III(-?)

Pon-pon muotoon leikattu bonsaimänty. Monirunkoinen pikkupuu, jossa oksien päissä leikatut
havupallot. Aurinkoiselle paikalle, läpäisevään maahan. Muoto ylläpidetään leikkaamalla. Hieno mm.
muotopuutarhoissa ja modernissa ympäristössä.

100-120 cm

930,00 €

Alppimänty
‘Grüne Welle’,
rungollinen

Pinus uncinata ‘Grüne
Welle’

aurinko

Litteänpyöreä, tiheäkasvuinen pikkumänty rungolliseksi vartettuna. Mainio erilaisissa istutusryhmissä,
kookkaissa ruukuissa tai pelkistetymmin erilaisten koristekatteiden kanssa.

runko 60 cm

298,00 €

Douglaskuusi

Pseudotsuga menziesii

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Pohjois-Amerikkalainen havupuu on kuin lempeä jättiläinen - näyttävän kookkaaksi kasvavan
puun neulaset ovat pitkähköt ja pehmeät, myöskin kauniin tummanvihreät. Tuore ja ravinteikas
kasvupaikka.

125-150 cm

49,00 €

Euroopanmarjakuusi,
rungollinen kartio

Taxus baccata

puolivarjo,
varjo

I-II

Matalalla rungolla kartioksi muotoiltu latvus, muotoa ylläpidetään vuotuisin leikkauksin. Näyttävä
muotopuu puolivarjoisalle tai varjoisalle paikalle.

runko 50 cm,
kokonaiskorkeus 180 cm

790,00 €

Kääpiöjapaninmarjakuusi ‘Nana’

Taxus cuspidata ‘Nana’

puolivarjo,
varjo

I-II(III)

Matala ja leveä havupensas. Korkeus 1m, leveys 1-2m. Hieno esim. metsä- tai muotopuutarhassa.
Puolivarjoinen - varjoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, kalkkipitoinen maa. Vyöhykkeet I-II(III).
Sietää voimakastakin leikkausta ja muotoilua.

50 cm

26,00 €

Kartiomarjakuusi
‘Farmen’

Taxus x media
‘Farmen’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-III

Leveäkasvuinen ja tuuhea marjakuusi, joka ei tee marjoja. Aurinkoisilla paikoilla nuoret yksilöt kannattaa suojata kevätauringolta. Paras kasvualusta on runsasmultainen ja läpäisevä, mutta kosteahkona
pysyvä. Suosii kalkkipitoista multaa.

40-50 cm

26,00 €

Kartiomarjakuusi
‘Farmen’

Taxus x media
‘Farmen’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-III

Leveäkasvuinen ja tuuhea marjakuusi, joka ei tee marjoja. Aurinkoisilla paikoilla nuoret yksilöt kannattaa suojata kevätauringolta. Paras kasvualusta on runsasmultainen ja läpäisevä, mutta kosteahkona
pysyvä. Suosii kalkkipitoista multaa.

50 cm

39,00 €

Kartiomarjakuusi
‘Groenland’ PonPon
bonsai

Taxus x media
‘Groenland’

puolivarjo,
varjo

I-II

Pon-pon bonsaimuotoon leikattu monirunkoinen kartiomarjakuusi. Oksien päissä leikatut pallot. Tuore
ja ravinteikas, kalkkipitoinen maa. Muoto pidetään yllä leikkaamalla. Katseenvangitsija!

80-100

590,00 €

Kartiomarjakuusi
‘Hicksii’

Taxus x media ‘Hicksii’

puolivarjo,
varjo

I-III

Tuuhea ja pysty, myöhemmin leveän suppilomainen marjakuusi. Sopii esim. metsä- tai muotopuutarhaan ja aitakasviksi. Punaiset, ei syötävät marjat. Puolivarjoinen - varjoinen paikka. Tuore, ravinteikas
ja kalkkipitoinen maa.

40-50 cm

16,95 €
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HAVUKASVIT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Kartiomarjakuusi
‘Hicksii’

Taxus x media ‘Hicksii’

puolivarjo,
varjo

I-III

Tuuhea ja pysty, myöhemmin leveän suppilomainen marjakuusi. Sopii esim. metsä- tai muotopuutarhaan ja aitakasviksi. Punaiset, ei syötävät marjat. Puolivarjoinen - varjoinen paikka. Tuore, ravinteikas
ja kalkkipitoinen maa.

80-100 cm

59,00 €

Kartiomarjakuusi
‘Hicksii’

Taxus x media ‘Hicksii’

puolivarjo,
varjo

I-III

Tuuhea ja pysty, myöhemmin leveän suppilomainen marjakuusi. Sopii esim. metsä- tai muotopuutarhaan ja aitakasviksi. Punaiset, ei syötävät marjat. Puolivarjoinen - varjoinen paikka. Tuore, ravinteikas
ja kalkkipitoinen maa.

120-140 cm

98,00 €

Kartiomarjakuusi
‘Hillii’

Taxus x media ‘Hillii’

puolivarjo,
varjo

I-III

Tuuhea ja pysty, leveän pylväsmäinen. Korkeus 3-5m. Sopii mm. metsä- tai muotopuutarhaan ja
aitakasviksi. Puolivarjoinen - varjoinen paikka. Tuore ja ravinteikas, kalkkipitoinen maa.

60-80 cm

49,00 €

Kartiomarjakuusi
‘Hillii’

Taxus x media ‘Hillii’

puolivarjo,
varjo

I-III

Tuuhea ja pysty, leveän pylväsmäinen. Korkeus 3-5m. Sopii mm. metsä- tai muotopuutarhaan ja
aitakasviksi. Puolivarjoinen - varjoinen paikka. Tuore ja ravinteikas, kalkkipitoinen maa.

100-120 cm

89,00 €

Kartiomarjakuusi
‘Hillii’

Taxus x media ‘Hillii’

puolivarjo,
varjo

I-III

Tuuhea ja pysty, leveän pylväsmäinen. Korkeus 3-5m. Sopii mm. metsä- tai muotopuutarhaan ja
aitakasviksi. Puolivarjoinen - varjoinen paikka. Tuore ja ravinteikas, kalkkipitoinen maa.

140-160 cm

159,00 €

Kartiomarjakuusi
‘Hillii’, pallo

Taxus x media ‘Hillii’

puolivarjo,
varjo

I-III

Tuuhea ja pysty, leveän pylväsmäinen. Korkeus 3-5m. Sopii mm. metsä- tai muotopuutarhaan ja
aitakasviksi. Puolivarjoinen - varjoinen paikka. Tuore ja ravinteikas, kalkkipitoinen maa.

Ø 25-30 cm

39,00 €

Kartiomarjakuusi
‘Sebian’ bonsai

Taxus x media ‘Sebian’

I-(III)

Upea bonsai -muotoon kasvatettu marjakuusi. Muoto ylläpidetään säännöllisesti leikkaamalla.
Puolivarjoisalle tai varjoisalle paikalle. Katseenvangitsija!

150-175 cm

3Ê990,00
€

Kartiomarjakuusi
‘Viridis’

Taxus x media ‘Viridis’

puolivarjo,
varjo

I-III

Tiivis ja kapeakasvuinen lajike, korkeus 2-3m. Kaunismuotoinen havu yksittäin, muotopuutarhassa tai
pieninä ryhminä. Puolivarjoinen - varjoinen paikka. Tuore ja ravinteikas, kalkkipitoinen maa.

80-100 cm

69,00 €

Kartiomarjakuusi
‘Viridis’

Taxus x media ‘Viridis’

puolivarjo,
varjo

I-III

Tiivis ja kapeakasvuinen lajike, korkeus 2-3m. Kaunismuotoinen havu yksittäin, muotopuutarhassa tai
pieninä ryhminä. Puolivarjoinen - varjoinen paikka. Tuore ja ravinteikas, kalkkipitoinen maa.

100-120 cm

89,00 €

Kartiomarjakuusi
‘Viridis’

Taxus x media ‘Viridis’

puolivarjo,
varjo

I-III

Tiivis ja kapeakasvuinen lajike, korkeus 2-3m. Kaunismuotoinen havu yksittäin, muotopuutarhassa tai
pieninä ryhminä. Puolivarjoinen - varjoinen paikka. Tuore ja ravinteikas, kalkkipitoinen maa.

120-140 cm

98,00 €

Kartiotuija ‘Brabant’,
aitataimi

Thuja occidentalis
‘Brabant’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-V

Kapeakasvuinen havupuu, suosittu aita- ja aidannekasvi. Nopeakasvuinen, leikkaamatta kasvaa yli 5
m korkeaksi. Tuuhea ja kauniin vihreä kasvusto, tekee joskus runsaasti pieniä ruskeita käpyjä. Pysyy
vihreänä myös kevättalven ajan. Sietää leikkaamista erittäin hyvin. Kosteahko ja ravinteikas maa.

20-30 cm

3,90 €

Kartiotuija ‘Brabant’

Thuja occidentalis
‘Brabant’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-V

Kapeakasvuinen havupuu, suosittu aita- ja aidannekasvi. Nopeakasvuinen, leikkaamatta kasvaa yli 5
m korkeaksi. Tuuhea ja kauniin vihreä kasvusto, tekee joskus runsaasti pieniä ruskeita käpyjä. Pysyy
vihreänä myös kevättalven ajan. Sietää leikkaamista erittäin hyvin. Kosteahko ja ravinteikas maa.

C3, 60-80 cm

10,90 €

Kartiotuija ‘Brabant’,
tarjouserä!

Thuja occidentalis
‘Brabant’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-V

Kapeakasvuinen havupuu, suosittu aita- ja aidannekasvi. Nopeakasvuinen, leikkaamatta kasvaa yli 5
m korkeaksi. Tuuhea ja kauniin vihreä kasvusto, tekee joskus runsaasti pieniä ruskeita käpyjä. Pysyy
vihreänä myös kevättalven ajan. Sietää leikkaamista erittäin hyvin. Kosteahko ja ravinteikas maa.

80-100 cm

9,90 €

Kartiotuija ‘Brabant’

Thuja occidentalis
‘Brabant’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-V

Kapeakasvuinen havupuu, suosittu aita- ja aidannekasvi. Nopeakasvuinen, leikkaamatta kasvaa yli 5
m korkeaksi. Tuuhea ja kauniin vihreä kasvusto, tekee joskus runsaasti pieniä ruskeita käpyjä. Pysyy
vihreänä myös kevättalven ajan. Sietää leikkaamista erittäin hyvin. Kosteahko ja ravinteikas maa.

80-100 cm

12,90 €

Kartiotuija ‘Brabant’

Thuja occidentalis
‘Brabant’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-V

Kapeakasvuinen havupuu, suosittu aita- ja aidannekasvi. Nopeakasvuinen, leikkaamatta kasvaa yli 5
m korkeaksi. Tuuhea ja kauniin vihreä kasvusto, tekee joskus runsaasti pieniä ruskeita käpyjä. Pysyy
vihreänä myös kevättalven ajan. Sietää leikkaamista erittäin hyvin. Kosteahko ja ravinteikas maa.

100-120 cm

16,90 €

Kartiotuija ‘Brabant’

Thuja occidentalis
‘Brabant’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-V

Kapeakasvuinen havupuu, suosittu aita- ja aidannekasvi. Nopeakasvuinen, leikkaamatta kasvaa yli 5
m korkeaksi. Tuuhea ja kauniin vihreä kasvusto, tekee joskus runsaasti pieniä ruskeita käpyjä. Pysyy
vihreänä myös kevättalven ajan. Sietää leikkaamista erittäin hyvin. Kosteahko ja ravinteikas maa.

120-140 cm

34,90 €

Kartiotuija ‘Brabant’

Thuja occidentalis
‘Brabant’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-V

Kapeakasvuinen havupuu, suosittu aita- ja aidannekasvi. Nopeakasvuinen, leikkaamatta kasvaa yli 5
m korkeaksi. Tuuhea ja kauniin vihreä kasvusto, tekee joskus runsaasti pieniä ruskeita käpyjä. Pysyy
vihreänä myös kevättalven ajan. Sietää leikkaamista erittäin hyvin. Kosteahko ja ravinteikas maa.

140-160 cm

59,00 €

Kartiotuija ‘Brabant’

Thuja occidentalis
‘Brabant’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-V

Kapeakasvuinen havupuu, suosittu aita- ja aidannekasvi. Nopeakasvuinen, leikkaamatta kasvaa yli 5
m korkeaksi. Tuuhea ja kauniin vihreä kasvusto, tekee joskus runsaasti pieniä ruskeita käpyjä. Pysyy
vihreänä myös kevättalven ajan. Sietää leikkaamista erittäin hyvin. Kosteahko ja ravinteikas maa.

160-180 cm

69,00 €

Pallotuija ‘Danica’

Thuja occidentalis
‘Danica’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Tuuheakasvuinen ja tasaisen pyöreä, raikkaan vihreä pallotuija. Aurinkoinen - varjoinen kasvupaikka.
Kosteahko ja ravinteikas maa. Yksi suosikkilajikkeista ryhmiin, matalaan aitaan ja ruukkuihin.

Ø 20-25 cm

12,90 €

Pallotuija ‘Danica’

Thuja occidentalis
‘Danica’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Tuuheakasvuinen ja tasaisen pyöreä, raikkaan vihreä pallotuija. Aurinkoinen - varjoinen kasvupaikka.
Kosteahko ja ravinteikas maa. Yksi suosikkilajikkeista ryhmiin, matalaan aitaan ja ruukkuihin.

Ø 30-40 cm

29,90 €

Pallotuija
FIRE CHIEF™

Thuja occidentalis
FIRE CHIEF™
‘Congabe’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Täydellisen pyöreä pallotuija! Tiiviskasvuinen ja pienehkö pallo on keväällä limenkeltainen, syksyllä
saa vuoron huikaisevan punainen syysväri. Helppohoitoinen havu kivikkopuutarhaan ja erilaisiin
ryhmiin. Kokeilunarvoinen uutuus!

20-25 cm

24,90 €

Pallotuija ‘Globosa’

Thuja occidentalis
‘Globosa’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-VI

Pallomainen havupensas, joka kasvaa yli 1 m palloksi. Sietää tarvittaessa hyvin leikkaamista. Kauniin
keskivihreä värisävy, talvella harmaanvihreä. Menestyy melko monenlaisilla kasvupaikoilla.

30-40 cm

24,90 €

Kartiotuija GOLDEN
SMARAGD®,
muotoiltu

Thuja occidentalis
GOLDEN SMARAGD®
‘Janed Gold’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-II

Suositun timanttituijan kaltainen kullankeltainen lajike leikattuna muotopuuna. Muoto ylläpidetään
vuotuisin leikkauksin. Voimakkain kullansävy nuorimmissa osissa. Hieno katseenvangitsija!

80-100 cm

186,00 €

Pallotuija ‘Little Giant’

Thuja occidentalis
‘Little Giant’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Pallomainen havupensas, joka kasvaa noin 80 cm korkeaksi ja leveäksi. Neulaset kirkkaanvihreät,
talvella hieman ruskehtavat. Melko vaatimaton kasvualustan suhteen.

30-40 cm

24,90 €

Pallotuija ‘Little Giant’

Thuja occidentalis
‘Little Giant’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Pallomainen havupensas, joka kasvaa noin 80 cm korkeaksi ja leveäksi. Neulaset kirkkaanvihreät,
talvella hieman ruskehtavat. Melko vaatimaton kasvualustan suhteen.

50 cm

56,00 €

Pallotuija ‘Mirjam’

Thuja occidentalis
‘Mirjam’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-III

Värikäs ja tuuhea leveän pyöreä havu. Korkeus ja leveys noin 0,5-0,8m. Keväällä kullankeltainen,
myöhemmin kellanvihreä, talvella pronssinsävyä. Ryhmä- ja ruukkuistutuksiin. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Kosteahko ja ravinteikas maa.

30-40 cm

34,90 €

Kartiotuija ‘Pyramidalis Compacta’

Thuja occidentalis ‘Pyramidalis Compacta’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-III

Kauniin pilarimainen. Korkeus leikkaamatta yli 5 m. Aurinkoinen - varjoisa kasvupaikka. Kosteahko ja
ravinteikas maa. Sopii erilaisiin ryhmiin, aitaan ja yksittäin.

140 cm

59,00 €

Kartiotuija ‘Smaragd’,
rungollinen pallo

Thuja occidentalis
‘Smaragd’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Kaunis ikivihreä pikkupuu pallomaisella latvuksella ryhmiin ja ruukkuun.
Muoto pidetään yllä leikkaamalla.

runko 80 cm

89,00 €

9

HAVUKASVIT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Timanttituija
‘Smaragd’

Thuja occidentalis
‘Smaragd’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Kaunis ikivihreä pikkupuu pallomaisella latvuksella ryhmiin ja ruukkuun.
Muoto pidetään yllä leikkaamalla.

40-50 cm

6,90 €

Timanttituija
‘Smaragd’

Thuja occidentalis
‘Smaragd’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Kaunis ikivihreä pikkupuu pallomaisella latvuksella ryhmiin ja ruukkuun.
Muoto pidetään yllä leikkaamalla.

60-80 cm

10,90 €

Timanttituija
‘Smaragd’

Thuja occidentalis
‘Smaragd’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Kaunis ikivihreä pikkupuu pallomaisella latvuksella ryhmiin ja ruukkuun.
Muoto pidetään yllä leikkaamalla.

80-100 cm

19,90 €

Timanttituija
‘Smaragd’

Thuja occidentalis
‘Smaragd’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Kaunis ikivihreä pikkupuu pallomaisella latvuksella ryhmiin ja ruukkuun.
Muoto pidetään yllä leikkaamalla.

100-120 cm

29,90 €

Timanttituija
‘Smaragd’

Thuja occidentalis
‘Smaragd’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Kaunis ikivihreä pikkupuu pallomaisella latvuksella ryhmiin ja ruukkuun.
Muoto pidetään yllä leikkaamalla.

120-140 cm

49,00 €

Timanttituija
‘Smaragd’

Thuja occidentalis
‘Smaragd’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Kaunis ikivihreä pikkupuu pallomaisella latvuksella ryhmiin ja ruukkuun.
Muoto pidetään yllä leikkaamalla.

140-160 cm

69,00 €

Timanttituija
‘Smaragd’

Thuja occidentalis
‘Smaragd’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Kaunis ikivihreä pikkupuu pallomaisella latvuksella ryhmiin ja ruukkuun.
Muoto pidetään yllä leikkaamalla.

160-180 cm

98,00 €

Timanttituija
‘Smaragd’

Thuja occidentalis
‘Smaragd’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Kaunis ikivihreä pikkupuu pallomaisella latvuksella ryhmiin ja ruukkuun.
Muoto pidetään yllä leikkaamalla.

200-220 cm

149,00 €

Timanttituija
‘Smaragd’ bonsai

Thuja occidentalis
‘Smaragd’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Kaunis ikivihreä pikkupuu pallomaisella latvuksella ryhmiin ja ruukkuun.
Muoto pidetään yllä leikkaamalla.

175-200 cm

950,00 €

Pallotuija
‘Tiny Tim’

Thuja occidentalis
‘Tiny Tim’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-V

Tuuheakasvuinen tasaisen pyöreä, raikkaan vihreä pienikokoinen pallotuija. Aurinkoinen - varjoinen
kasvupaikka. Kosteahko ja ravinteikas maa. Yksi suosikkilajikkeista ryhmiin, matalaan aitaan ja
ruukkuihin.

Ø 30-40 cm

35,00 €

Kartiotuija
‘Totem Smaragd’

Thuja occidentalis
‘Totem Smaragd’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-II(III)

Suosikkilajikkeen uusi versio! Totem sopii pienikokoisena ja alhaaltakin kapeana mainiosti pieniin
pihoihin sekä ruukkuistutuksiin.

C2

14,90 €

Kartiotuija ‘Yellow
Ribbon’ rungollinen
kartio, extra

Thuja occidentalis
‘Yellow Ribbon’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-II(III)

Kaunis ikivihreä, kullankeltainen pikkupuu muotoon leikatulla latvuksella ryhmiin ja ruukkuun. Muoto
pidetään yllä leikkaamalla.

runko 80 cm,
extra

650,00 €

Jättituija ‘Whipcord’

Thuja plicata
‘Whipcord’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I

Hauskan näköinen, siro ja rento-oksainen havupensas rungolliseksi pikkupuuksi vartettuna. Tuore,
keskiravinteinen kasvualusta. Tummanvihreät neulaset saavat pronssinvivahteisen syys/talvivärin.
Kaunis havuryhmissä ja mm. veden äärellä ja japanilaistyylisessä puutarhassa. Pakkasenkesto
-29°C. Keräilykasvi.

runko 60 cm

79,00 €

Jättituija ‘Whipcord’

Thuja plicata
‘Whipcord’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I

Hauskan näköinen, siro ja rento-oksainen havupensas rungolliseksi pikkupuuksi vartettuna. Tuore,
keskiravinteinen kasvualusta. Tummanvihreät neulaset saavat pronssinvivahteisen syys/talvivärin.
Kaunis havuryhmissä ja mm. veden äärellä ja japanilaistyylisessä puutarhassa.. Pakkasenkesto
-29°C. Keräilykasvi.

runko 75 cm

89,00 €

Kanadanhemlokki

Tsuga canadensis

puolivarjo,
varjo

I-III

Kaunis, sirorakenteinen ja ilmava havupuu, nuorena usein monilatvainen. Korkeus 5-10m. Puolivarjoinen - varjoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, hapahko maa.

100-125 cm

89,00 €

Kanadanhemlokki

Tsuga canadensis

puolivarjo,
varjo

I-III

Kaunis, sirorakenteinen ja ilmava havupuu, nuorena usein monilatvainen. Korkeus 5-10m. Puolivarjoinen - varjoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, hapahko maa.

125-150 cm

129,00 €

Kanadanhemlokki

Tsuga canadensis

puolivarjo,
varjo

I-III

Kaunis, sirorakenteinen ja ilmava havupuu, nuorena usein monilatvainen. Korkeus 5-10m. Puolivarjoinen - varjoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, hapahko maa.

125-150 cm
Extra

198,00 €

Kanadanhemlokki
‘Cole’s Prostrate’,
rungollinen

Tsuga canadensis
‘Cole’ / ‘Cole’s
Prostate’

puolivarjo

I-(III)

Lamoavakasvuinen ja sirorakenteinen kanadanhemlokin lajike rungolliseksi kasvatettuna. Hauskan
näköinen erikoisuus! Viihtyy parhaiten puolivarjoisalla, tuorepohjaisella kasvupaikalla.

runko 75 cm

98,00 €

Kanadanatsalea
‘Violetta’, FinE

Rhododendron canadense ‘Violetta’, FinE

aurinko

I-V

Perhosmaiset, sinivioletit kukat. Kehittyy aurinkoisella paikalla kauniin pyöreäksi. Pensas on sirokasvuinen ja erittäin talvenkestävä. Loistava syysväri.

30-40 cm

39,00 €

Kevätatsalea

Rhododendron x
fraserii

aurinko,
puolivarjo

I-V

Ruusunpunavioletit ja tuoksuvat, kanadanatsaleaa suuremmat kukat. Runsashaarainen, siro-oksainen. Kukkii vuosittain erittäin runsaasti. Sopii mm. metsäpuutarhaan ja japanilaiseen puutarhaan.

30-40 cm

39,00 €

Gentinatsalea
‘Aamurusko’

Rhododendron ‘Aamurusko’ (Ghent-ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Suurikukkainen, nuorena hidaskasvuinen, lehtensä talveksi pudottava pensas. Kullankeltaisella
maustetut, oranssinsävyiset kukat tuoksuvat miedosti. Kukkii ennen lehtien puhkeamista. Tuore tai
kostea, hapan, ravinteikas ja kuohkea maa. Upea syysväri.

30-40 cm

39,00 €

Gentinatsalea
‘Kullannuppu’ FinE

Rhododendron ‘Kullannuppu’ (Ghent-ryhmä)
FinE

aurinko,
puolivarjo

I-III

Kotimainen Mustilan kanta. Nuorena hidaskasvuinen pensas. Tuoksuvat keltaiset kukat touko-kesäkuun vaihteessa ennen lehtien puhkeamista. Erittäin runsas kukinta. Kosteahko, hapan ja ravinteikas
turvemulta. Leikataan vain tarvittaessa poistamalla vanhimpia versoja.

30-40 cm

39,00 €

Puistoatsalea
‘Adalmina’ FinE

Rhododendron
‘Adalmina’ (Knap Hill
-ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Pystykasvuinen pensas. Kesällä vihreät lehdet, syysväri viininpunainen. Rubiininpunaiset, keltalaikkuiset kukat kesäkuussa. Kostea mutta läpäisevä, ravinteikas ja hapan turvemulta.

30-40 cm

39,00 €

Puistoatsalea ‘
Cecile’

Rhododendron ‘Cecile’
(Knap Hill -ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-II-

Vahvan lohenpunaisista nupuista avautuu kookkaat kukat, joissa on ripaus keltaista. Pystyversoinen
pensas, raikkaan vihreä lehdistö avautuu kukinnan lopulla.

C5

39,00 €

Puistoatsalea
‘Gibraltar’

Rhododendron
‘Gibraltar’ (Knap Hill
-ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-II

Tuoksuvat, kuparinpunaiset, oranssiin vivahtavat kukat. Syysväri on punainen, lehdet putoavat
talveksi. Tuore, hapan ja ravinteikas turvemulta. Lannoitetaan alppiruusujen lannoitteilla.

C5

39,00 €

Puistoatsalea
‘Illusia’ FinE

Rhododendron ‘Illusia’
FinE

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Valkoiset, keltalaikkuiset kukat kesäkuun keskivaiheilla. Raikkaan vihreä lehdistö saa kauniin syysvärin ennen lehtien varisemista. Kostea, mutta läpäisevä, ravinteikas ja hapan turvemulta. Sopii mm.
metsäpuutarhaan ja japanilaiseen puutarhaan.

30-40 cm

39,00 €
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HAVUKASVIT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Puistoatsalea
‘Klondyke’

Rhododendron
‘Klondyke’ (Knap Hill
-ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-II

Pystykasvuinen ja tuuhea pensas, jolla on tummanvihreä lehdistö. Oransseista nupuista aukeaa
kullankeltaiset, miedosti tuoksuvat kukat. Kukinta alkukesällä. Lehdet putoavat talveksi. Tuore –
kosteahko, hapan ja ravinteikas turvemulta.

C5

39,00 €

Puistoatsalea
‘Onnimanni’, FinE

Rhododendron
‘Onnimanni’ FinE

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Tumman keltaoranssit kukat pitkään alkukesällä. Lehdet ovat nuorina pronssin sävyiset. Pystykasvuinen, kotimainen lajike. Tuore tai kostea, ravinteikas ja kuohkea maa.

30-40cm

39,00 €

Puistoatsalea
‘Schneegold’

Rhododendron
‘Schneegold’ (Knap
Hill -ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-II-

Melko kookas atsalea, jonka raikkaan valkoisten kukkien nielussa on ripaus sitruunankeltaista.
Kiiltävä lehdistö saa punaisen syysvärin ennen lehtien varisemista.

C5

39,00 €

Puistoatsalea
‘Tarleena’ FinE

Rhododendron ‘Tarleena’ FinE

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Upea kotimainen atsalea, muita myöhäisempi kukinta. Punaiset nuput, vaaleanpunaiset keltalaikkuiset kukat. Pysty kasvusto. Tuore tai kostea, ravinteikas ja kuohkea maa. Sopii mm. metsäpuutarhaan
ja japanilaiseen puutarhaan.

30-40cm

39,00 €

Revontuliatsalea
‘Candy Lights’

Rhododendron ‘Candy
Lights’ (Lights-ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Tuoksuvat vaaleanpunaiset kukat ja kaunis viininpunainen syysväri. Runsas kukinta varhain keväällä
- alkukesällä, ensimmäisenä revontuliatsaleoiden joukossa. Tuuhea, pyöreänmallinen pensas.

C3

39,00 €

Revontuliatsalea
Electric Lights™
Double Pink

Rhododendron ElectricLights™ Double
Pink ‘Umnaz493’

aurinko,
puolivarjo

I-(IV)

Hurmaavat vaaleanpunaiset kukat ovat keveästi puolikerrattuja. Varhainen kukinta lehtien puhkeamisen aikoihin. Pohjois-Amerikkalainen lajike, jonka nuput eivät säikähdä hallaa. Lehdistö saa hienon
burgundinpunaisen syysvärin.

C3

39,00 €

Revontuliatsalea
‘Golden Lights’

Rhododendron
‘Golden Lights’
(Lights-ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-III

Suurikukkainen, lehtensä talveksi pudottava pensas. Tuoksuvat, kullankeltaiset kukat alkukesällä.
Lehdistö on kesällä tummanvihreä, syysväri kaunis pronssinpunainen. Kostea, mutta läpäisevä,
ravinteikas ja hapan turvemulta. Sopii mm. metsäpuutarhaan ja japanilaiseen puutarhaan.

C5

39,00 €

Revontuliatsalea
‘Lemon Lights’

Rhododendron ‘Lemon
Lights’ (Lights-ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-III

Suurikukkainen, pysty ja pyöreähkö, hidaskasvuinen, lehtensä talveksi pudottava pensas. Tuoksuvat,
vaaleankeltaiset kukat. Tuore tai kostea, hapan, ravinteikas ja kuohkea maa.

30-40cm

39,00 €

Revontuliatsalea
‘Lilac Lights’

Rhododendron ‘Lilac
Lights’ (Lights-ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Runsaskukkainen atsalea. Vahva lilanpunainen väri säilyy koko kukinnan ajan haalistumatta. Lehdistö saa hienon syysvärin. Tuore tai kostea, hapan, ravinteikas ja kuohkea maa.

C3

39,00 €

Revontuliatsalea
‘Mandarin Lights’

Rhododendron
‘Mandarin Lights
(Lights-ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Suurikukkainen, melko hidaskasvuinen, lehtensä talveksi pudottava pensas. Tuoksuvat, loistavanoranssit kukat. Tuore tai kostea, hapan, ravinteikas ja kuohkea maa. Sopii mm. metsäpuutarhaan ja
japanilaiseen puutarhaan.

C5

39,00 €

Revontuliatsalea
‘Northern Hi-Lights’

Rhododendron
‘Northern Hi-Lights’
(Lights-ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-III

Suurikukkainen, melko hidaskasvuinen pensas. Tuoksuvat, kelta-valkoiset kukat. Lehdistö kesällä
vihreä, punaruskea syysväri. Lehdet putoavat talveksi. Kostea, mutta läpäisevä, ravinteikas ja hapan
turvemulta. Sopii mm. metsäpuutarhaan ja japanilaiseen puutarhaan.

C3

39,00 €

Revontuliatsalea
‘Orchid Lights’

Rhododendron ‘Orchid
Lights’ (Lights-ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Melko suurikukkainen, tuuheakasvuinen, lehtensä talveksi pudottava pensas. Korkeus 60-90 cm.
Kukat tuoksuvat, orkideanpinkit. Tuore tai kostea, hapan, ravinteikas ja kuohkea maa.

C3

39,00 €

Revontuliatsalea
‘Rosy Lights’

Rhododendron ‘Rosy
Lights’ (Lights-ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-III

Suurikukkainen, hidaskasvuinen, lehtensä talveksi pudottava pensas. Tuoksuvat, tummanroosat
kukat. Tuore tai kostea, hapan, ravinteikas ja kuohkea maa. Sopii mm. metsäpuutarhaan ja japanilaiseen puutarhaan.

C5

39,00 €

Revontuliatsalea
‘Tri-Lights’

Rhododendron ‘TriLights’ (Lights-ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Pehmeän vaaleanpunaiset kukat, runsas kukinta keväällä - alkukesällä. Hieman korkeuttaan leveämpi pensas. Lehdistö saa kauniin syysvärin. Tuore tai kostea, hapan, ravinteikas ja kuohkea maa.

C3

39,00 €

Revontuliatsalea
‘White Lights’

Rhododendron ‘White
Lights’ (Lights-ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

I-V

Uusi kestävä atsalea. Hennon vaaleanpunaisista nupuista avautuu puhtaan valkoiset kukat. Tummanvihreä lehdistö saa pronssinpunaisen syysvärin. Tuore tai kostea, hapan, ravinteikas ja kuohkea
maa.

C3

39,00 €

Puistoatsalea
‘Feuerwerk’

Rhododendron
‘Feuerwerk’

aurinko,
puolivarjo

I-II-

Vahvan oranssinpunaiset kukat keväällä - alkukesällä. Ryhdikkään pystykasvuinen pensas sopii
hyvin istutettavaksi matalampien kasvien kanssa samaan ryhmään. Raikkaan vihreä lehdistö. Tuore
tai kostea, hapan ja ravinteikas kasvualusta.

C5

39,00 €

Puistoatsalea
‘Ruususen Uni’ FinE

Rhododendron ‘Ruususen Uni’ (Rustica
Mixture-risteymä) FinE

aurinko,
puolivarjo

I-III

Kauniin vaaleanpunaiset, kerrotut kukat touko-kesäkuussa. Lehdissä upea korallinpunainen syysväri.
Lehdet putoavat talveksi. Tuore, ravinteikas ja hapan turvemulta.

C3

39,00 €
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ALPPIRUUSUT JA ATSALEAT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Puistoalppiruusu
‘Album’

Rhododendron
Catawbiense-ryhmä
‘Album’

puolivarjo

I-II-

Melko kookas, leveänpyöreä alppiruusu. Hennon vaaleanpunaiset nuput, joista avautuvissa valkoisissa kukissa on pienet kellavihreät laikut. Tummanvihreä
lehdistö. Tuore ja ravinteikas, kuohkea ja hapan kasvualusta.

C5

39,00 €

Puistoalppiruusu
‘Alfred’

Rhododendron Catawbiense-ryhmä ‘Alfred’

puolivarjo

I-II

Pyöreähkö, noin 1,5 m korkea, talvellakin vihreä pensas. Tummanvihreät, himmeäpintaiset lehdet.
Suuret, vaaleanvioletit kukat kesäkuussa. Puolivarjoinen, tuulensuojainen kasvupaikka. Tuore –
kostea, ravinteikas, kuohkea ja hapan maa. Vyöhykkeille I.

C5

39,00 €

Puistoalppiruusu
‘Catawbiense
Grandiflorum’

Rhododendron
Catawbiense-ryhmä
‘Catawbiense Grandiflorum’

puolivarjo

I-II(III)

Pyöreähkö, talvellakin vihreä pensas. Suuret liilat kukat kesäkuussa. Tuore, ravinteikas, kuohkea ja
hapan maa. Lannoitetaan alkukesällä rodo-lannoitteella ja elo-syyskuussa syyslannoitteella.

C5

39,00 €

Puistoalppiruusu
‘Nova Zembla’

Rhododendron Catawbiense-ryhmä ‘Nova
Zembla’

puolivarjo

I-

Ilmavarakenteinen, talvivihreä pensas. Suuret kirkkaanpunaiset kukat kesäkuussa. Puolivarjoinen,
tuulensuojainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas, kuohkea ja hapan maa. Lannoitetaan alkukesällä
rodo-lannoitteella ja elo-syyskuussa syyslannoitteella.

C5

39,00 €

Valkoalppiruusu
‘Cunningham’s White’

Rhododendron
Caucasicum-ryhmä
‘Cunningham’s White’

puolivarjo

I-(III)

Tuuhea, noin 1 m korkea, talvellakin vihreä pensas. Tiivis, pensasmainen kasvutapa. Roosat nuput,
joista aukeaa suuret valkeat kukat toukokuussa. Tuore – kostea, ravinteikas, kuohkea ja hapan maa.
Lannoitetaan säännöllisesti alkukesällä rodo-lannoitteella ja elo-syyskuussa syyslannoitteella.

C5

39,00 €

Alppiruusu
‘Flautando’

Rhododendron
‘Flautando’

puolivarjo

I-

Tuuheakasvuinen ja kompakti puolalainen alppiruusulajike. Keltaisen ja vaaleanpunaisen sävyiset
kukat alkukesällä. Suojaisa kasvupaikka, tuorepohjainen ja kuohkea, hapan kasvualusta.

C5

39,00 €

Alppiruusu
‘Azurro’

Rhododendron ‘Azurro’

puolivarjo

I-

Hienot punalilat kukat, joissa on tummemman purppuraiset täplät. Rehevä ja kiiltävä tummanvihreä
lehdistö. Tuore ja kuohkea, hapan kasvualusta.

C5

39,00 €

Alppiruusu
‘Eija’

Rhododendron ‘Eija’

puolivarjo

I-II(III)

Uusi Varsinais-Suomalainen risteymälajike (‘Elviira’ x ‘Blue Bell’). Kompakti kasvutapa, runsas
vaaleanpunainen kukinta. Tuore - kostea, ravinteikas, kuohkea ja hapan maa.

C5

45,00 €

Alppiruusu
‘Eskimo’

Rhododendron
‘Eskimo’

puolivarjo

I-II

Tiiviskasvuinen ja matalahko, talvellakin vihreä pensas. Korkeus ajan myötä noin 1,5 m. Nuput
ovat liilansiniset. Kesäkuussa avautuvat suuret valkeat kukat, joissa on pieni aavistus liilansinistä
jäljellä. Puolivarjoinen, tuulensuojainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas, kuohkea ja hapan maa.
Pakkasenkesto - 24°C.

C4

45,00 €

Alppiruusu
‘Francesca’

Rhododendron
‘Francesca’

puolivarjo

I-IV

Kukan tumma väri on parhaimmillaan puolivarjossa (valoisalla paikalla väri vaalenee kukkien
auetessa). Suosii hapahkoa maata. Lajike sopii erilaisiin ryhmiin ja metsäpuutarhaan. Pakkasenkesto
-30°C.

C5

39,00 €

Alppiruusu
‘Fryderyk’

Rhododendron
‘Fryderyk’

puolivarjo

I-

Uusi matalakasvuinen, korkeuttaan leveämpi risteymälajike (R. ‘Belkanto’ x R. aureum). Kermanvaaleat kukat alkukesällä, kauniin pyöreähköt lehdet. Tuore ja kuohkea, hapan kasvualusta.

C5

39,00 €

Alppiruusu
‘Hachmann’s
Charmant’

Rhododendron
‘Hachmann’s Charmant’

puolivarjo

I-

Erityisen hieno saksalainen alppiruusulajike, jonka erikoisuutena on valkoisen ja pinkin kirjomat kaksiväriset kukinnot. Tuuhea, tummanvihreä lehdistö tekee pensaasta kauniin myös kukinnan jälkeen.
Tuore ja kuohkea, hapan kasvualusta.

C5

39,00 €

Alppiruusu
‘Karlstejn’

Rhododendron
‘Karlstejn’

puolivarjo

I-

Tsekkiläinen risteymälajike. Vaaleanpunainen kukinta alkukesällä, kukkien reunoilla ja nielussa tummempaa sävyä. Kiiltävä tummanvihreä lehdistö. Noin metrin korkuinen, ryhdikkään pysty kasvusto.
Tuore ja kuohkea, hapan kasvualusta.

C5

39,00 €

Alppiruusu
‘Klenová’

Rhododendron
‘Klenová’

puolivarjo

I-

Pystykasvuinen, melko kookas tsekkiläinen alppiruusuristeymä. Lilansävyiset, vaaleanpunaiset
kukinnot kesäkuulla. Versot ovat punertavat, kapeahkot lehdet ovat kauniin kiiltäviä ja vihreitä. Tuore
ja kuohkea, hapan kasvualusta.

C5

39,00 €

Alppiruusu
‘Kristian’s Cute’

Rhododendron ‘Kristian’s Cute’

puolivarjo

I-

Herttainen pienikokoinen alppiruusu Varsinais-Suomalaiselta jalostajalta! Hennon vaaleanpunaisissa kukissa on kellanruskeat täplät. Kaunis, kiiltävänvihreä lehdistö. Tuore ja kuohkea, hapan
kasvualusta.

C5

45,00 €

Alppiruusu
‘Lumotar’

Rhododendron
‘Lumotar’

puolivarjo

I-II(III)

Kotimainen uusi risteymälajike (‘Helsingin Yliopisto’ x R. fortunei ‘Kew’). Kookas ja pystykasvuinen
pensas. Vaaleanpunaisista nupuista avautuu lähes valkeat, miedosti tuoksuvat ja siromuotoiset
kukat. Tuore - kostea ja ravinteikas, kuohkea ja hapan maa.

C5

45,00 €

Alppiruusu
‘Merja’

Rhododendron ‘Merja’

puolivarjo

I-II(III)

Uusi matalakasvuinen risteymälajike (‘Helsingin Yliopisto’ x ‘Böhmen’). Vaaleissa lilanpunertavissa
kukissa on punaoranssi täplitys. Sileät tummanvihreät lehdet. Tuore - kostea ja ravinteikas, kuohkea
ja hapan maa.

C5

45,00 €

Alppiruusu ‘
Nikodemus’

Rhododendron
‘Nikodemus’

puolivarjo

I (II-III)

Kotimainen lajike. Vaaleanpunaiset nuput, joista avautuvat valkoiset puolikerrotut kukat. Kasvutapa
matala, tuuhea ja lehdistö oliivinvihreä. Pakkasenkesto -26 °C. Hapan, kostea, turvepitoinen kasvualusta. Lannoitetaan säännöllisesti alkukesällä rodo-lannoitteella ja elo-syyskuussa syyslannoitteella.

C5

45,00 €

Alppiruusu
‘Orlik’

Rhododendron ‘Orlik’

puolivarjo

I-

Kaunis, varhain kukkiva alppiruusuristeymä. Miltei valkeissa kukissa on voimakkaan purppurainen
täplitys. Pyöreähkö, kiiltävälehtinen pensas. Tuore ja kuohkea, hapan kasvualusta.

C5

39,00 €

Alppiruusu
‘Pernilla’

Rhododendron
‘Pernilla’

puolivarjo

I-II (III)

Kompaktin kokoinen risteymälajike (‘Helsingin Yliopisto’ x ‘Blue Bell’). Valkeissa kukissa on punaruskea täplitys. Sileät, tummanvihreät lehdet. Tuore - kostea, ravinteikas ja hapan maa.

C5

45,00 €

Alppiruusu
‘Ritva’

Rhododendron ‘Ritva’

puolivarjo

I-

Tuuheakasvuinen Varsinais-Suomalainen alppiruusulajike. Pehmeänsävyiset, hennon vaaleanpunaiset kukat kookkaissa kukinnoissa. Kauniin vihreät ja kiiltävät lehdet. Tuore ja kuohkea sekä hapan
kasvualusta.

C5

45,00 €

Alppiruusu
‘Tomasz Wojciech’

Rhododendron
‘Tomasz Wojciech’

puolivarjo

I-

Uusi puolalainen risteymälajike. Lilan - vaaleanpunaisen sävyiset kukat touko-kesäkuussa, kukissa
kullansävyinen täplitys. Tummanvihreä lehdistö. Tuore ja kuohkea, hapan kasvualusta.

C5

39,00 €

Alppiruusu
‘Torero’

Rhododendron ‘Torero’

puolivarjo

I-

Vahvan purppuranpunaiset kukat alkukesällä. Tuuhea ja kiiltävä lehdistö. Tuore ja kuohkea, hapan
kasvualusta.

C5

39,00 €

Alppiruusu
BLOOMBUX®

Rhododendron
BLOOMBUX®
‘Microhirs3’

puolivarjo

I

Bloombuxissa yhdistyvät suositun buxuksen muoto ja alppiruusujen ihastuttava kukinta. Bloombux
kukkii alkukesällä suloisin vaaleanpunaisin kukin. Bloombux ei vaadi hapanta kasvualustaa. Se
menestyy myös ruukkuistutuksissa. Kokeile vaikka matalaan aitaan tai muiden alppiruusujen eteen.

C2

31,90 €

Lamoalppiruusu
‘Scarlet Wonder’

Rhododendron
Repens-ryhmä ‘Scarlet
Wonder’

puolivarjo,
varjo

I-II

Matala, leveä ja hyvin hidaskasvuinen, talvivihreä lajike. Korkeus noin 50 cm. Suuret, kirkkaanpunaiset kukat toukokuussa. Puolivarjoinen, tuulensuojainen kasvupaikka. Tuore – kostea, ravinteikas,
kuohkea ja hapan maa.

C5

39,00 €

Royal- alppiruusu
‘Royal Butterfly’

Rhododendron ‘Royal
Butterfly’

puolivarjo,
varjo

I-(V)

Royal-alppiruusut on uusi lajikeryhmä, jonka vanhemmista toinen on kestävä suomalainen lajike.
Royal alppiruusut ovat suurikukkaisia, kauniita ja talvenkestäviä. Royal Butterfly lajikkeen pakkasenkesto on -30°C.

C5

39,00 €
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ALPPIRUUSUT JA ATSALEAT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Royal- alppiruusu
‘Royal Lilac’

Rhododendron ‘Royal
Lilac’

puolivarjo,
varjo

I-(V)

Royal-alppiruusut on uusi lajikeryhmä, jonka vanhemmista toinen on kestävä suomalainen lajike.
Royal alppiruusut ovat suurikukkaisia, kauniita ja talvenkestäviä. Royal Lilac lajikkeen pakkasenkesto
on -30°C.

C5

39,00 €

Royal- alppiruusu
‘Royal Scarlet’

Rhododendron ‘Royal
Scarlet’

puolivarjo,
varjo

I-(V)

Royal-alppiruusut on uusi lajikeryhmä, jonka vanhemmista toinen on kestävä suomalainen lajike. Royal alppiruusut ovat suurikukkaisia, kauniita ja talvenkestäviä. Royal Scarlet lajikkeen pakkasenkesto
on -30°C.

C5

39,00 €

Indigoalppiruusu
‘Lauretta’

Rhododendron Russatum-r. ‘Lauretta’

puolivarjo

I

Runsaasti kukkiva, pienilehtinen minialppiruusu. Taivaansiniset kukat peittävät pyöreän pikkupensaan
varhain alkukesällä. Tuorepohjainen kasvupaikka.

C1

24,90 €

Nukka-alppiruusu
‘Pohjolan Tytär’

Rhododendron Smirnowii-ryhmä ‘Pohjolan
Tytär’

puolivarjo,
varjo

I-III

Noin metrin korkuinen ja hyvin leveä kasvusto on lamoava, tuuhea ja talvellakin vihreä. Tummanvihreät, alta vaaleanukkaiset lehdet. Nuput violetinpunaiset, auenneet kukat melkein valkeat. Kostea,
ravinteikas, kuohkea ja hapan maa. Lannoitetaan rodo-lannoitteella ja elokuussa typettömällä
syyslannoitteella.

C5

39,00 €

Marjatanalppiruusu
‘Axel Tigerstedt’ FinE

Rhododendron
Tigerstedtii-ryhmä
‘Axel Tigerstedt’ FinE

puolivarjo

I-IV

Kotimainen alppiruusulajike. Vaaleanpunaisista nupuista avautuu valkoiset kukat kesäkuun alkupuolella. Keskikokoinen, kauniisti haaroittuva leveänpyöreä pensas, hieno vihreä lehdistö. Tuorepohjainen ja kuohkea, hapan kasvualusta.

C4

39,00 €

Marjatanalppiruusu
‘Haaga’

Rhododendron
Tigerstedtii-ryhmä
‘Haaga’ FinE

puolivarjo,
varjo

I-VI

Tuuhea ja leveä, talvellakin vihreä pensas. Suuret ruusunpunaiset kukat touko-kesäkuussa. Puolivarjoinen, tuulensuojainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas, kuohkea ja hapan maa. Lannoitetaan
keväällä ja kesällä rodo-lannoitteella ja elokuussa typettömällä syyslannoitteella.

C5

39,00 €

Marjatanalppiruusu
‘Helsinki University’

Rhododendron Tigerstedtii-ryhmä ‘Helsinki
University’

puolivarjo,
varjo

I-VI

Pyöreähkö, 1,5-2 m korkea, talvellakin vihreä pensas. Suuret vaaleanpunaiset kukat touko-kesäkuussa. Puolivarjoinen, tuulensuojainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas, kuohkea ja hapan maa.
Lannoitetaan keväällä ja kesällä rodo-lannoitteella ja elokuussa typettömällä syyslannoitteella.

C5

39,00 €

Marjatanalppiruusu
‘Pekka’ FinE

Rhododendron
Tigerstedtii-ryhmä
‘Pekka’ FinE

puolivarjo,
varjo

I-VI

Suurikokoinen, nuorena nopeasti kasvava lajike. Lehdet tummanvihreät. Vaaleanpunaiset kukat
touko-kesäkuussa. Kostea, kuohkea, hapan ja ravinteikas turvemulta. Lannoitetaan rodo-lannoitteella
ja elokuussa typettömällä syyslannoitteella.

C4

39,00 €

Kelta-alppiruusu
‘Goldkrone’

Rhododendron Wardii-ryhmä ‘Goldkrone’

puolivarjo

I-

Pyöreäkärkiset tummat, kiiltävät lehdet. Lajike kukkii jo nuorena. Hidaskasvuinen, matalaksi jäävä,
leveäkasvuinen lajike. Viihtyy happamessa maassa. Sopii suojaisille paikoille mm. metsäpuutarhaan.
Pakkasenkesto jopa -24 °C -27°C.

C5

39,00 €

Kelloalppiruusu
‘Tiuku’ FinE

Rhododendron
Williamsianum-ryhmä
‘Tiuku’ FinE

puolivarjo

I-III

Laakeakasvuinen alppiruusuristeymä Elimäeltä. Pensaan kokoon nähden kookkaat vaaleanpunaiset
kellomaiset kukat alkukesällä. Hyvä talvenkestävyys. Tuore ja ravinteikas, kuohkea ja hapan maa.

C2

43,00 €

Yakushimanalppiruusu
‘Kullervo’ FinE

Rhododendron
Yakushimanum-ryhmä
‘Kullervo’ FinE

puolivarjo,
varjo

I-VI

Pienikokoinen, muodoltaan pyöreä pensas. Lehdet tummanvihreät. Nuput voimakkaan vaaleanpunaiset, vaalenevat auetessaan valkoisiksi. Kukinta-aika touko-kesäkuussa. Kostea, kuohkea, hapan ja
ravinteikas turvemulta.

C2

43,00 €

Yakushimanalppiruusu
‘Schneekrone’

Rhododendron
Yakushimanum-ryhmä
‘Schneekrone’

puolivarjo

I-II

Tuuhea ja matala, vanhemmiten leveänpyöreä kasvusto. Korkeus 70 cm. Kukkii touko-kesäkuussa.
Nuput punertavat, kukat puhtaanvalkeat. Puolivarjoinen, tuulensuojainen kasvupaikka. Tuore ja
ravinteikas, kuohkea ja hapan maa. Pakkasenkesto -25°C.

C5

39,00 €
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KORISTEPUUT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Niverävaahtera
‘Nanum’

Acer campestre
‘Nanum’

aurinko,
puolivarjo

I-

Tiheäversoinen, erittäin tiivis ja luontaisesti pallomainen latvus, latvuksen leveys noin 2,5 m.
Rungon korkeus määräytyy vartekorkeuden mukaan. Melko pienilehtistä ja tuuheaa vaahteraa voi
halutessaan helposti muotoilla, mikä tekee tästä mainion puun mm. pieneen muotopuutarhaan. Aurinkoisella kasvupaikalla lehdistö saa kullankeltaisena hehkuvan syysvärin. Tuore ja melko ravinteikas
kasvualusta, sietää jonkin verran myös varjostusta sekä kuivuutta. Vyöhyke I-.

Runko
120 cm

89,00 €

Metsävaahtera

Acer platanoides

aurinko,
puolivarjo

I-V(VI)

Puistojen ja suurten pihojen peruspuu. Hunajalle tuoksuvat vihreänkeltaiset kukat toukokuussa. Suuret, syksyllä värikkäät lehdet. Nuorena nopeakasvuinen. Aurinkoinen - varjoisa kasvupaikka. Tuore,
läpäisevä hiekkamulta. Mahdolliset leikkaukset loppukesällä. Vyöhykkeille I-V(VI).

150-250 cm

62,00 €

Vaahtera ‘
Crimson Sentry’

Acer platanoides
‘Crimson Sentry’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Värikäslehtinen, pienehkö ja melko hidaskasvuinen vaahtera. Kasvutapa pysty, vahvat oksat. Lehdet
puhjetessaan kirkkaanpurppurat, kesällä tummanpunaiset, syksyllä hunajankeltaiset – kuparinruskeat. Vaaleankeltaiset kukinnot tuoksuvat hunajalle. Aurinkoinen kasvupaikka. Kalkittu, keskiravinteinen, tuore ja läpäisevä hiekkamulta. Vyöhykkeille I-III.

runko 100120 cm

59,00 €

Kirjovaahtera
‘Drummondii’

Acer platanoides
‘Drummondii’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Metsävaahteran valkokirjavalehtinen lajike. Suurissa lehdissä kermanvalkea reuna, joka muuttuu
syksyllä punertavaksi. Kukat ja siemenkodat kuten metsävaahteralla. Aurinkoinen, suojainen, syvämultainen kasvupaikka. Kalkittu, melko ravinteikas hiekansekainen multa. Vyöhykkeille I-III.

runko 80 cm

56,00 €

Pallovaahtera
‘Globosum’

Acer platanoides
‘Globosum’

aurinko

I-II(III)

Pienehkö puu, jonka runkokorkeus määräytyy vartekorkeuden mukaan. Kasvattaa leikkaamatta
tiheän ja säännöllisen muotoisen, nuorena kartiomaisen, vanhemmiten litteänpyöreän latvuksen. Aurinkoinen - varjoisa kasvupaikka. Tuore, läpäisevä hiekkamulta. Mahdolliset leikkaukset loppukesällä.

runko 100120 cm

59,00 €

Vaahtera ‘Golden
Globe’

Acer platanoides
‘Golden Globe’

aurinko

I

Pienehkö puu, jonka runkokorkeus määräytyy vartekorkeuden mukaan. Kasvattaa leikkaamatta
tiheän ja säännöllisen muotoisen, nuorena kartiomaisen, vanhemmiten litteänpyöreän latvuksen.
Lehdistö puhkeaa pronssinsävyissä, muuttuu kullankeltaiseksi ja kesän mittaan kauniin vihreän kautta uudelleen syksyllä kultaisena hehkuvaksi. Aurinkoinen - varjoisa kasvupaikka. Tuore, läpäisevä
hiekkamulta. Mahdolliset leikkaukset loppukesällä.

runko 120 cm

96,00 €

Vuorivaahtera
‘Brilliantissimum’

Acer pseudoplatanus
‘Brilliantissimum’

puolivarjo

(I)

Väreiltään hieno vaahtera esim. tummanvihreiden havukasvien seuraan. Vaaleanpunainen sävy lehtien auetessa vaihtuu pian hienon oranssinkeltaiseksi ja tasaantuu kesän ajaksi raikkaan vaaleanvihreäksi. Värit ovat kauneimmillaan kevyesti varjostetussa kasvupaikassa. Kokeilunarvoinen pikkupuu!

runko 100 cm

59,00 €

Hopeavaahtera

Acer saccharinum

aurinko,
puolivarjo

I-III-

Kookas ja näyttävä puu, jonka latvus on rakenteeltaan ilmava. Siro lehdistö on raikkaan vaaleanvihreä, lehtien alapinnat ovat kauniin hopeanhohtoiset. Kaunein avoimella kasvupaikalla, jossa pääsee
kehittymään parhaiten. Tuorepohjainen kasvualusta.

150-200 cm

65,00 €

Sokerivaahtera

Acer saccharum

aurinko,
puolivarjo

I-III

Pohjoisamerikkalainen laji, jonka erittäin sokeripitoisesta mahlasta valmistetaan perinteistä vaahterasiirappia. Pitkäikäinen ja näyttävä puu, korkeus 8-16 m. Loistelias syysväritys hehkuu punaisen
ja keltaisen sävyissä ja kestää pitkään. Aurinkoinen kasvupaikka. Läpäisevä, kosteahko, melko
ravinteikas, hapahko hiekkamulta. I-III.

150-200 cm

78,00 €

Mongolianvaahtera

Acer tataricum subsp.
ginnala

aurinko,
puolivarjo

I-V

Yksirunkoiseksi puuksi kasvatettu pensas. Kevytrakenteinen, leveä latvus. Korkeus 3-6 m. Vaatimattomat kellertävät kukinnot. Lehdissä erityisen kaunis oranssinpunainen syysväri. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Kalkittu, melko ravinteikas, tuore ja läpäisevä hiekkamulta. Vyöhykkeille I-V.

150-200 cm

79,00 €

Balkaninhevoskastanja

Aesculus hippocastanum

aurinko

I-III(IV)

Kookas, tanakka, leveä ja suurilehtinen puu. Korkeus 7-15 m. Hunajalle tuoksuvat, suuret kukinnot
kesäkuussa. Keltainen syysväri. Aurinkoinen ja syvämultainen kasvupaikka, tuoreena pysyvä ja
ravinteikas kasvualusta. Ei kevätleikkausta. Vyöhykkeille I-III(IV).

125-150 cm

65,00 €

Tervaleppä

Alnus glutinosa

aurinko,
puolivarjo

I-V(VI)

Isohko ja melko nopeakasvuinen tervaleppä suosii kosteita maita. Sen lehtikarike ja typpeä sitova
juuristo parantavat maaperää. Vanha tervaleppä on hyvin koristeellinen mutkaisine oksineen. Se sopii
yksittäispuuksi, tuulensuojaksi, leikattavaksi pensasaidaksi ja jopa katupuuksi. Lepät kestävät hyvin
myös tiesuolaa ja ilmansaasteita. Vyöhykkeille I-V(VI).

200-300 cm

69,00 €

Pilaritervaleppä
‘Sakari’

Alnus glutinosa ‘Sakari’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Pilarimainen tervalepän lajike Kotkasta. Pystyt oksat, latvuksen leveys 2-4 m. Kauniin kiiltävät,
tummanvihreät lehdet. Nopeakasvuinen. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Tuore tai märkä,
multava kasvupaikka, menestyy myös savimailla. Vyöhykkeille I-V.

150-250 cm

79,00 €

Sirotuomipihlaja

Amelanchier laevis

aurinko

I-(IV)

Yksirunkoiseksi kasvatettuna aikaa myöten kookas ja leveälatvuksinen, mutta ilmava ja kevytrakenteinen puu. Ohuet, kaarevat oksat. Lehdet puhjetessaan ruskeanpunaisia, kesällä vihreitä ja
syksyllä upean oranssinpunaisia. Valkoiset kukat toukokuussa. Syötävät mustikan kokoiset marjat.
Aurinkoinen – puolivarjoisa, kuiva – tuorepohjainen hiekkamulta. Vyöhykkeille I-II(III).

150-200 cm

62,00 €

Rusotuomipihlaja

Amelanchier lamarckii

aurinko

I-(V)

Leveälatvuksinen, kevytrakenteinen, 4-6 m korkea puu. Ohuet, kaarevat oksat. Lehdet puhjetessaan
karvaisia, kuparinruskeita, kesällä vihreitä ja syksyllä loistavanpunaisia. Valkoiset kukat toukokuussa.
Hyvänmakuiset, mustikan kokoiset ja väriset marjat. Aurinkoinen – puolivarjoisa kasvupaikka. Melko
ravinteikas hiekkamulta. Vähäinen leikkaustarve. Menestymisvyöhykkeet I-III.

150-200 cm

68,00 €

Musta-aronia

Aronia melanocarpa

aurinko,
puolivarjo

I-V

Matalaan runkoon vartettu, 1-1,5 m korkea pensas. Kauniit, kiiltävät lehdet. Valkoiset kukat
kesäkuussa, syksyllä mustat marjat. Upea, punainen syysväri. Syötävät mustat marjat. Aurinkoinen,
keskikostea, runsasmultainen paikka. Vyöhykkeille I-V.

runko 90-100
cm

49,00 €

Rauduskoivu

Betula pendula

aurinko

I-VIII

Metsäpuu, myös suosittu piha- ja puistopuu. Nopeakasvuinen, korkeus 15-25 m. Kaarna valkoinen,
vanhoissa puissa mustia pitkittäisuurteita. Lehdet toistamiseen sahalaitaisia. Keltaiset norkot keväällä. Aurinkoinen, tuore - kuiva kasvupaikka. Vyöhykkeille I-VIII.

200-300 cm

62,00 €

Loimaankoivu

Betula pendula f.
crispa

aurinko

I-V

Siroilmeinen ja liuskalehtinen rauduskoivun muoto, saanut nimensä Loimaalla kasvavasta yksilöstä.
Valkea runko, kauniisti riippuvat oksien kärjet. Aurinkoinen, tuore - kuiva kasvupaikka. Vyöhykkeille
I-V.

150-200 cm

72,00 €

Koivu ‘Royal Frost’

Betula ‘Royal Frost’

aurinko

I-III

Kiiltävän purppuranpunalehtinen risteymälajike. Lehdet ovat keväällä ja kesällä viininpunaiset,
syksyllä kullankeltaiset. Aurinkoinen – puolivarjoisa, tuore - kosteahko kasvupaikka. Vaatimaton
kasvualustan suhteen.

150-250 cm

59,00 €

Kyynelkoivu ‘Youngii’

Betula pendula
‘Youngii’

aurinko

I-V

Kaunis, riippuvaoksainen ja hyvin leveäksi kasvava puu. Norkkokukinnot toukokuussa. Aurinkoinen puolivarjoisa kasvupaikka. Vaatimaton kasvualustan suhteen. Viihtyy sekä kuivalla että kosteahkolla
paikalla.

150-200 cm

69,00 €

Hieskoivu
f. columnaris

Betula pubescens f.
columnaris

aurinko,
puolivarjo

I-V

Erittäin kapeakasvuinen koivu, jonka versot kasvavat tiheästi yläviistoon. Kaunis pilarimainen puu on
löytölajike Oulun seudulta. Aurinkoinen - kevyesti varjostettu kasvupaikka, menestyy rauduskoivua
paremmin myös kosteammilla kasvupaikoilla.

150-200 cm

69,00 €

Punakoivu

Betula pubescens
f. rubra

aurinko

I-VII

Kotimainen löytö Ylikiimingistä. Erittäin talvenkestävä hieskoivun muoto. Lehdet tummanpunaiset
koko kesän. Norkkokukinnot touko-kuussa. Aurinkoinen – puolivarjoisa, tuore - kosteahko kasvupaikka. Vaatimaton kasvualustan suhteen. Vyöhykkeille I-VII.

150-200 cm

65,00 €

Himalajankoivu
‘Doorenbos’

Betula utilis var. jacquemontii ‘Doorenbos’

aurinko

I-II(-?)

Keskikokoinen monirunkoinen puu. Nuoret versot ovat ruskeat, rungon tuohi puhtaanvalkea jo hyvin
nuorena. Melko kookkaat sydämenmuotoiset lehdet saavat kauniin keltaisen syysvärin. Aurinkoinen,
tuorepohjainen kasvupaikka.

3 -runkoinen,
rym 8-10 cm

490,00 €
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KORISTEPUUT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Himalajankoivu

Betula utilis var.
jacquemontii

aurinko

I-II(-?)

Keskikokoinen puu. Nuoret versot ruskeat. Rungon tuohi puhtaanvalkea. Lehdet sydämenmuotoiset,
5-7 cm pitkät, tummanvihreät. Syysväri vaaleankeltainen. Aurinkoinen, kostea kasvupaikka. Hapahko
hiekkamulta. Leikkaamista vältetään mahlavuodon vuoksi.

150-200 cm

49,00 €

Riippahernepuu
‘Pendula’

Caragana arborescens
‘Pendula’

aurinko

I-VI

Riippuvaoksainen pikkupuu. Kesällä pienet, keltaiset herneen kukat. Helppohoitoinen ja kestävä.
Mahdolliset villiversot poistettava. Aurinkoinen - puolivarjoisa, kuivahko kasvupaikka. Läpäisevä,
keskiravinteinen hiekkamulta. Vyöhykkeille I-VI.

runko 160 cm

66,00 €

Euroopanvalkopyökki

Carpinus betulus

aurinko,
puolivarjo

I-II

Keskikokoinen, rakenteeltaan melko säännöllinen puu. Kaunis, kiiltävä lehdistö saa keltaisen
syysvärin, lehdet saattavat jäädä talveksi puuhun tammien tapaan. Syksyllä koristeelliset pähkinänorkot. Suojaisa, aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Läpäisevä, keskikostea, kalkittu ja melko
ravinteikas multa. Vyöhykkeille I-II.

150-175 cm

58,00 €

Amerikanlakkipuu

Cladrastis kentukea

aurinko,
puolivarjo

I-(II)

Leveälatvuksinen ja komea puu. Valkeat riippuvat kukinnot alkukesällä sekä varsin hieno, lämpimän
keltainen syysväritys loppukesällä. Suojaisa kasvupaikka, tuore ja ravinteikas maa.

80-100 cm

69,00 €

Ruusuorapihlaja
‘Paul’s Scarlet’

Crataegus x media
‘Paul’s Scarlet’

aurinko

I-II

Alkukesällä kukkiva pikkupuu tai suuri pensas. Kiiltävät lehdet ja pienet, ruusumaiset kukat. Syksyllä
tummanpunaiset marjat. Aurinkoinen, kuivahko kasvupaikka. Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta. Vyöhykkeille I-II.
Orapihlajat sietävät erinomaisesti kuivuutta ja auringon paahdetta. Myös tuulenkestävyys ja ilmansaasteiden sietokyky ovat hyvät, mutta tiesuolasta nämä muutoin sitkeät kasvit eivät pidä. Nuorten
orapihlajien rungot suojataan talveksi jyrsijöiden varalta.

150-200 cm

68,00 €

Helmiorapihlaja ‘Toba’

Crataegus x mordenensis ‘Toba’

aurinko

I-III

Alkukesällä kukkiva pikkupuu tai suuri pensas. Pienet, ruusumaiset, aluksi valkoiset, ikääntyessään
punertuvat kukat. Syksyllä tummanpunaiset marjat. Aurinkoinen, kuivahko kasvupaikka. Läpäisevä,
keskiravinteinen hiekkamulta. Mahdolliset villiversot poistetaan. Vyöhykkeille I-III.
Orapihlajat sietävät erinomaisesti kuivuutta ja auringon paahdetta. Myös tuulenkestävyys ja ilmansaasteiden sietokyky ovat hyvät, mutta tiesuolasta nämä muutoin sitkeät kasvit eivät pidä. Nuorten
orapihlajien rungot suojataan talveksi jyrsijöiden varalta.

150-200 cm

68,00 €

Euroopanpyökki

Fagus sylvatica

aurinko,
puolivarjo

I

Komea, Lounais-Suomessa kokeilunarvoinen puu. Jykevä harmaa runko. Tummanvihreät, kiiltävät
lehdet. Kukat pienet ja huomaamattomat. Piikkiset hedelmät. Lämmin, suojaisa, syvämultainen,
aurinkoinen - varjoisa kasvupaikka. Kosteahko, ravinteikas ja kalkittu savensekainen multa.

150-175 cm

65,00 €

Pyökki ‘Dawyck
Purple’

Fagus sylvatica
‘Dawyck Purple’

aurinko,
puolivarjo

Ia(Ib)

Pysty- ja kapeakasvuinen pyökki, jonka oksat ovat hieman kiemurtelevia. Purppuranpunaiset, kiiltävät
lehdet. Lämmin ja suojaisa, syvämultainen, aurinkoinen - varjoisa kasvupaikka. Kosteahko, ravinteikas ja kalkittu savensekainen multa.

125-150 cm

Punapyökki
‘Purple Fountain’

Fagus sylvatica ‘Purple
Fountain’

aurinko

I

Näyttävä punapyökin riippuvaoksainen lajike. Burgundinpunainen lehdistö on parhaimmillaan valoisalla kasvupaikalla. Hidaskasvuinen ja kapeahko puu sopii monenlaisiin puutarhoihin katseenvangitsijaksi. Tuorepohjainen ja ravinteikas kasvualusta.

150-175 cm

96,00 €

Punapyökki
‘Purple Fountain’

Fagus sylvatica ‘Purple
Fountain’

aurinko

I

Näyttävä punapyökin riippuvaoksainen lajike. Burgundinpunainen lehdistö on parhaimmillaan valoisalla kasvupaikalla. Hidaskasvuinen ja kapeahko puu sopii monenlaisiin puutarhoihin katseenvangitsijaksi. Tuorepohjainen ja ravinteikas kasvualusta.

175-200 cm

129,00 €

Valkosaarni

Fraxinus americana

aurinko,
puolivarjo

I-(II-)

Nuorena soikealatvuksinen, myöhemmin pyöreämpi Pohjois-Amerikkalainen puulaji. Raikkaan vihreä
lehdistö saa erittäin hienon lilanpunaisen syysvärin. Aurinkoinen - puolivarjoinen, tuorepohjainen ja
multava kasvupaikka.

150-200 cm

78,00 €

Lehtosaarni

Fraxinus excelsior

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-III

Nopeakasvuinen, avoimella paikalla leveäksi kasvava puu. Heleänvihreä lehdistö saa kauniin keltaisen syysvärin. Saarni puhkeaa lehteen lehtipuistamme viimeisenä ja pudottaa lehtensä ensimmäisten
hallaöiden aikaan. Ravinteikas, tuore tai kostea kasvupaikka.

150-200 cm

78,00 €

Punasaarni

Fraxinus pennsylvanica

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV(V)

Lehtosaarnea talvenkestävämpi amerikkalainen laji. Saanut suomalaisen nimen runkonsa ja
silmujensa punaruskeasta väristä. Pienet kukat ennen lehtien puhkeamista. Kaksikotinen = hede- ja
emikukat eri puissa. Ilmava, kesällä vihreä, syksyllä vaaleankeltainen lehdistö. Vyöhykkeille I-V(VI).

150-200 m

78,00 €

Japaninhortensia
BOBO® ‘Ilvobo’

Hydrangea paniculata
BOBO® ‘Ilvobo’

aurinko,
puolivarjo

I-III-

Loppukesällä ja syksyllä pitkään ja näyttävästi kukkiva “syyshortensia” rungolliseksi vartettuna pikkupuuna. Pienikokoinen lajike tekee napakan ja kompaktin latvuksen. Vuosittainen leikkaus keväällä
tekee kukinnasta runsaan. Kukat avautuvat valkeina ja punertuvat pehmeästi kukinnan edetessä.
Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Kosteahko, ravinteikas ja hapan multa.

runko 80 cm

79,00 €

Japaninhortensia
CANDLELIGHT®
‘HPOPR013’

Hydrangea paniculata
CANDLELIGHT®
‘HPOPR013’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Loppukesällä ja syksyllä pitkään ja komeasti kukkiva “syyshortensia” rungolliseksi pikkupuuksi
kasvatettuna. Kookkaat, napakan kartiomaiset kukinnot punertuvat pehmeästi kukinnan edetessä.
Vuosittainen leikkaus keväällä tekee kukinnasta runsaan ja kukinnoista suuria. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Tuoreena pysyvä, ravinteikas ja hapan multa.

runko 70 cm

59,00 €

Syyshortensia ‘Grandiflora’

Hydrangea paniculata
‘Grandiflora’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV(V)

Loppukesällä ja syksyllä pitkään ja komeasti kukkiva pensas rungolliseksi kasvatettuna. Kukinta on
runsasta jopa varjossa, mutta myöhäisempää kuin aurinkoisella kasvupaikalla. Tuore ja ravinteikas,
hapan ja hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka. Vuosittainen leikkaus keväällä tekee kukinnasta runsaan
ja kukinnoista suuria.

runko 100 cm

98,00 €

Japaninhortensia
‘Limelight’

Hydrangea paniculata
‘Limelight’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Upeasti kukkiva, yksirunkoiseksi kasvatettu pikkupuu. Puhkeaa lehteen aika myöhään keväällä.
Suuret, aluksi limenvihreät, myöhemmin punaisen ja vihreän sävyjä saavat kukinnot elokuusta
alkaen. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Kosteahko, ravinteikas ja hapan multa. Voimakas
hoitoleikkaus vuosittain pitää kukinnot suurina.

runko
55-60 cm

45,00 €

Japaninhortensia
‘Limelight’

Hydrangea paniculata
‘Limelight’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Upeasti kukkiva, yksirunkoiseksi kasvatettu pikkupuu. Puhkeaa lehteen aika myöhään keväällä.
Suuret, aluksi limenvihreät, myöhemmin punaisen ja vihreän sävyjä saavat kukinnot elokuusta
alkaen. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Kosteahko, ravinteikas ja hapan multa. Voimakas
hoitoleikkaus vuosittain pitää kukinnot suurina.

runko 90 cm

69,00 €

Japaninhortensia
‘Limelight’

Hydrangea paniculata
‘Limelight’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Upeasti kukkiva, yksirunkoiseksi kasvatettu pikkupuu. Puhkeaa lehteen aika myöhään keväällä.
Suuret, aluksi limenvihreät, myöhemmin punaisen ja vihreän sävyjä saavat kukinnot elokuusta
alkaen. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Kosteahko, ravinteikas ja hapan multa. Voimakas
hoitoleikkaus vuosittain pitää kukinnot suurina.

runko 120 cm

79,00 €

Japaninhortensia
‘Wim’s Red’

Hydrangea paniculata
‘Wim’s Red’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Loppukesällä pitkään ja komeasti kukkiva japaninhortensia. Yksi aikaisimmin kukintansa aloittavista
lajikkeista, joka myöskin punertuu voimakkaammin kuin useimmat muut japaninhortensiat. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Tuorepohjainen, ravinteikas ja hapan multa.

runko 100 cm

79,00 €

Japaninjalopähkinä

Juglans ailanthifolia

aurinko

I-III(IV)

Leveälatvuksinen ja varsin näyttävä puu eksoottisen kookkaine lehtineen. Hieno yksittäispuu valoisalle paikalle, jossa täytyy olla tuore ja ravinteikas sekä multava kasvualusta. Vaatimaton kukinta,
syötävät pähkinät. Kokeilunarvoinen laji, jota on harvoin saatavilla!

100-125 cm

79,00 €

Amerikanjalopähkinä

Juglans cinerea

aurinko

I-III

Kookas, usein monirunkoinen puu, jolla on harmaa runko ja leveä latvus. Tuore ja ravinteikas,
multava kasvupaikka. Hieno yksittäispuu valoisalle paikalle.

150-200 cm

79,00 €

Mustajalopähkinä

Juglans nigra

aurinko

I(-III)

Ulkomuodoltaan koristeellinen, suorarunkoinen puu, jolla on kupumainen latvus. Tuore ja ravinteikas,
multava kasvupaikka. Hieno yksittäispuu valoisalle paikalle.

150 cm

49,00 €
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KORISTEPUUT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Riippakultasade
‘Pendulum’

Laburnum alpinum
‘Pendulum’

aurinko

I-II

Vartettu, riippuvaoksainen ja leveälatvainen pikkupuu. Tummanvihreät, kiiltävät lehdet. Kukat
keltaiset, tuoksuvat, pitkissä riippuvissa tertuissa. Kukkii kesä-heinäkuussa. Koko kasvi myrkyllinen.
Aurinkoinen, lämmin kasvupaikka. Kalkkipitoinen, ravinteikas hiekkamulta. Vyöhykkeet I-II.

runko 110 cm

98,00 €

Japaninmagnolia
‘Vanha Rouva’ FinE

Magnolia kobus ‘Vanha
Rouva’ FinE

aurinko,
puolivarjo

I-II

Kestävimpiä Suomessa kasvatettavia magnolioita, kotimainen kanta Elimäeltä. Kukkii ennen lehtien
puhkeamista suurin kermanvalkoisin, miedosti tuoksuvin kukin. Pronssinen syysväri. Aurinkoinen
tai kevyesti varjostettu, tuulensuojainen kasvupaikka. Ravinteikas ja ilmava, koko kesän tuore
kasvualusta. Vyöhykkeille I-II.

100-150 cm

79,00 €

Pajunlehtimagnolia
FinE

Magnolia salicifolia
FinE

aurinko,
puolivarjo

I-II

Pieni ja sirokasvuinen puu tai monirunkoisena suuri pensas. Suuret, valkeat kukat ennen lehtien
puhkeamista, kukkii jo melko nuorella iällä. Sirolehtinen. Kestävimpiä magnolioitamme. Puolivarjoinen
ja suojaisa kasvupaikka. Tuore, multava ja kuohkea, hapahko maa. Vyöhykkeille I-II.

100-125 cm

68,00 €

Marjaomenapuu

Malus baccata

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Hyvin talvenkestävä, runsaasti touko-kesäkuussa kukkiva puu. Korkeus 5-8 m. Puhtaanvalkeat kukat,
syksyllä marjamaisen pienet punaiset hedelmät. Aurinkoinen, tuore ja syvämultainen kasvupaikka.
Kalkittu, melko ravinteikas multa. Annetaan kasvaa vapaasti nuoruusvaiheen ohjaavia leikkauksia
lukuun ottamatta. Vanhaa puuta harvennetaan tarvittaessa. Vyöhykkeille I-VII.

150-200 cm

59,00 €

Marjaomenapuu
‘Pendula’

Malus baccata
‘Pendula’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Kaunis riippuvaoksainen koristeomenapuu. Vaaleanpunaisista nupuista avautuu runsas valkea
kukinta. Pikkuruiset, miltei marjamaiset omenat koristavat latvusta loppukesällä. Aurinkoinen ja
tuorepohjainen kasvupaikka. Vyöhykkeille I-VI.

180-200 cm

84,00 €

Koristeomenapuu
‘Aamurusko’

Malus ‘Aamurusko’

aurinko

I-III(IV)

Kaunis, sirolatvuksinen koristepuu. Punertavat nuput, vaaleanpunaiset, puolikerrotut kukat toukokuussa. Muutama oranssi hedelmä. Aurinkoinen, tuore ja syvämultainen kasvupaikka. Kalkittu, melko
ravinteikas multa. Annetaan kasvaa vapaasti nuoruusvaiheen ohjaavia leikkauksia lukuun ottamatta.
Vanhaa puuta harvennetaan tarvittaessa. Vyöhykkeille I-III(IV).

150-200cm

65,00 €

Koristeomenapuu
‘Hopa’

Malus ‘Hopa’

aurinko

I-II(III)

Aluksi pystykasvuinen, myöhemmin levenevä latvus. Lehdet tummanvihreät, hieman punertavat.
Kukat lilahtavanvaaleanpunaiset. Hedelmät punaiset, Ø 1-2 cm. Aurinkoinen, tuore ja syvämultainen
kasvupaikka. Kalkittu, melko ravinteikas multa. Annetaan kasvaa vapaasti nuoruusvaiheen ohjaavia
leikkauksia lukuun ottamatta. Vanhaa puuta harvennetaan tarvittaessa.Vyöhykkeille I-VI.

150-200 cm

59,00 €

Rautatienomenapuu
‘Hyvingiensis’

Malus ‘Hyvingiensis’

aurinko

I-VI

Kotimainen lajike, kotoisin VR:n taimistolta Hyvinkäältä. Riippaoksainen, erittäin leveäksi kasvava
pikkupuu. Valkoiset kukat alkukesällä. Pienehköt, hyvänmakuiset omenat. Aurinkoinen, tuore ja syvämultainen kasvupaikka. Kalkittu, melko ravinteikas multa. Annetaan kasvaa vapaasti nuoruusvaiheen
ohjaavia leikkauksia lukuunottamatta. Vanhaa puuta harvennetaan tarvittaessa.

runko 180 cm

84,00 €

Koristeomenapuu
‘Kanteletar’

Malus ‘Kanteletar’

aurinko

I-III(IV)

Uusi hurmaavakukkainen kaunotar! Etenkin alkukesällä punertava, siro lehdistö, tummat versot. Pienet marjamaiset hedelmät koristavat puuta loppukesällä. Aurinkoinen ja tuorepohjainen kasvupaikka.

150-200 cm

59,00 €

Koristeomenapuu
‘Linnanmäki’

Malus ‘Linnanmäki’

aurinko

I-III

Matala, miltei pensasmainen pikkupuu. Lehdet punertavat. Kukat purppuranpunaisia. Marjamaiset,
viininpunaiset hedelmät. Aurinkoinen, tuore ja syvämultainen kasvupaikka. Kalkittu, melko ravinteikas
multa. Annetaan kasvaa vapaasti nuoruusvaiheen ohjaavia leikkauksia lukuun ottamatta. Vanhaa
puuta harvennetaan tarvittaessa. Vyöhykkeille I-III.

150-200 cm

59,00 €

Koristeomenapuu
‘Makamik’

Malus ‘Makamik’

aurinko

I-V

Erittäin runsaskukkainen. Lehdet puhjetessaan punertavat, kesällä pronssinpunaiset. Tummanpunaiset nuput, kukat Ø 5 cm, purppuranpunaiset. Hedelmät Ø 2 cm, punaisia. Aurinkoinen, tuore ja syvämultainen kasvupaikka. Kalkittu, melko ravinteikas multa. Annetaan kasvaa vapaasti nuoruusvaiheen
ohjaavia leikkauksia lukuun ottamatta. Vanhaa puuta harvennetaan tarvittaessa. Vyöhykkeille I-V.

150-200 cm

59,00 €

Koristeomenapuu
‘Musta Rudolf’

Malus ‘Musta Rudolf’

aurinko

I-II

Sirokasvuinen puu. Avoimet oksakulmat. Lehdet punaiset, liuskoittuneet. Keväällä punaiset kukat.
Hedelmät pieniä, tummanpunaisia, Ø 1,5 cm. Aurinkoinen, tuore ja syvämultainen kasvupaikka.
Kalkittu, melko ravinteikas multa. Vyöhykkeille I-IV.

150-200 cm

59,00 €

Koristeomenapuu
‘Rixi’

Malus ‘Rixi’

aurinko

I-III(IV)

Erittäin runsaskukkainen koristepuu. Lehdet tummanvihreitä, hieman punertavia. Kukat vaaleanlilanpunaisia. Pienet, punaiset hedelmät. Aurinkoinen, tuore ja syvämultainen kasvupaikka. Kalkittu,
melko ravinteikas multa. Annetaan kasvaa vapaasti nuoruusvaiheen ohjaavia leikkauksia lukuun
ottamatta. Vanhaa puuta harvennetaan tarvittaessa. Vyöhykkeille I-III(IV).

150-200 cm

59,00 €

Koristeomenapuu
‘Royal Beauty’

Malus ‘Royal Beauty’

aurinko

I-III

Pieni, siro, punertavalehtinen riippapuu. Purppuranpunaiset kukat toukokuussa. Syksyllä pienet punaiset hedelmät. Aurinkoinen, tuore ja syvämultainen kasvupaikka. Kalkittu, melko ravinteikas multa.
Annetaan kasvaa vapaasti nuoruusvaiheen ohjaavia leikkauksia lukuun ottamatta. Vanhaa puuta
harvennetaan tarvittaessa. Villiversot poistettava. Menestymisvyöhykkeet I-III.

180-200 cm

84,00 €

Koristeomenapuu
‘Royalty’

Malus ‘Royalty’

aurinko

I-IV

Kukat, lehdet ja hedelmät tummanpunaisia. Kaunis pienikokoinen koristepuu. Tuore ja ravinteikas,
kalkittu ja hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka, istutus mieluiten kohopenkkiin. Annetaan kasvaa vapaasti
nuoruusvaiheen ohjaavia leikkauksia lukuun ottamatta. Vanhaa puuta harvennetaan tarvittaessa.

150-200 cm

59,00 €

Koristeomenapuu
‘Wabiscaw’

Malus ‘Wabiscaw’

aurinko

I-IV(V)

Vanha, alkujaan Pohjois-Amerikkalainen lajike. Runsas tumman ruusunpunainen kukinta hurmaa
alkukesällä, pienet punaiset hedelmät koristavat puuta syksyllä. Rotevaversoinen koristeomenapuu
sopii pihaan kuin pihaan.

150-200 cm

59,00 €

Japaninmarjaomenapuu ‘Brouwer’s
Beauty’

Malus toringo
‘Brouwer’s Beauty’

aurinko

I-

Tiheäversoinen koristeomenapuu peittyy alkukesällä suloisiin, hennon vaaleanpunaisiin kukkiin,
jotka vaalenevat valkeiksi kukinnan edetessä. Loppukesällä ja syksyllä puuta koristavat marjamaisen
pienet, lämpimän oranssinkeltaiset hedelmät. Aurinkoinen kasvupaikka, tuore ja multava maa.

150-200 cm

59,00 €

Marjaomenapensas

Malus toringo var.
sargentii

aurinko

I-(V)

Tiheä- ja jäykkäversoinen marjaomenapensas on pikkupuuksi kasvatettuna varsin hauska ilmestys.
Ylenpalttisen runsas valkea kukinta peittää kasvuston alkukesällä, marjamaisen pienet punaiset
hedelmät koristavat versoja syksyllä. Parhaimmillaan aurinkoisella kasvupaikalla, jossa saa myös
hienon oranssinhehkuisen syysvärin. Sietää kuitenkin myös kevyttä varjostusta.

150-200 cm

59,00 €

Poimuetelänpyökki,
muotopuu

Nothofagus antarctica

aurinko,
puolivarjo

(I-)

Harvoin saatavilla oleva pienilehtinen puu upeaksi muotopuuksi kasvatettuna. Vihreä lehdistö saa
kullankeltaisen syysvärin. Hieno erikoisuus ja katseenvangitsija suojaisaan puutarhaan. Muoto
ylläpidetään säännöllisin leikkauksin.

200-250 cm

690,00 €

Purppuraheisiangervo
LADY IN RED

Physocarpus opulifolius
LADY IN RED ‘Tuilad’

aurinko

I-

Erikoisuus! Värikäslehtinen ja rehevä pensas rungolliseksi pikkupuuksi vartettuna. Koko kesän
raikkaan punainen lehdistö, valkeat kukat alkukesällä.

runko 80 cm

49,00 €

Pylväshaapa ‘Erecta’

Populus tremula
‘Erecta’

aurinko,
puolivarjo

I-VI(VII)

Kapeakasvuinen ja korkea puu. Nopeakasvuinen ja helppohoitoinen. Punertavat norkkokukinot
keväällä. Lehtien syysväri kirkkaankeltainen. Aurinkoinen – puolivarjoisa kasvupaikka. Kosteahko,
ravinteikas hiekkamulta. Muodosta uloskasvavat oksat poistetaan. Vyöhykkeet I-VI(VII).

200-250 cm

86,00 €

Kirsikkaluumu ‘Nigra’

Prunus cerasifera
‘Nigra’

aurinko

I-(III)

Matalaan runkoon vartettu pieni puu tai suuri pensas. Suppilonmuotoinen latvus. Lehdet tummanpurppuranpunaiset ja pinkit kukat. Aurinkoinen, suojaisa ja lämmin kasvupaikka. Tuore - kosteahko,
kalkittu ja melko ravinteikas hiekkamulta. Vyöhykkeille I-III.

runko 90 cm

67,00 €

Schalininkirsikka
‘Rhexii’

Prunus cerasus
‘Rhexii’

aurinko

I-II

Kaunis, leveäkasvuinen kukkapuu. Tummanvihreä, kiiltävä lehdistö. Kukkii toukokuussa puhtaanvalkoisin, kerrotuin kukin. Ei tee marjoja. Aurinkoinen, suojainen, syvämultainen paikka. Tuore, kalkittu,
melko ravinteikas hiekkamulta.

150-200 cm

63,00 €

Pallokirsikka

Prunus x eminens
‘Umraculifera’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Pyöreälatvuksinen pikkupuu. Korkeus 2,5-3 m. Tummanvihreät, kiiltävät lehdet. Keväällä valkeat
kukat, runsas kukinta. Lehdissä punainen syysväri. Aurinkoinen tai kevytvarjoinen, tuoremultainen
kasvupaikka. Melko ravinteikas, kalkittu hiekkamulta. Helppohoitoinen; rungosta mahdollisesti
kasvavat versot poistettava. Vyöhykkeille I-II.

runko 160 cm

69,00 €

16

KORISTEPUUT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Koristekirsikka
‘Okame’

Prunus x incam
‘Okame’

aurinko

Japaninkääpiökirsikka
‘Kojou-no-mai’

Prunus incisa ‘Kojouno-mai’

aurinko

Kuriilienkirsikka
‘Brillant’

Prunus nipponica
‘Brillant’

Kuriilienkirsikka
‘Brillant’

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Hurmaavasti varhain keväällä vaaleanpunaisena kukkiva koristekirsikka. Kokeilunarvoinen erikoisuus
suojaisaan puutarhaan sekä ruukkuistutuksiin.

runko 90 cm

67,00 €

I

Suloinen kirsikkapensas rungolliseksi pikkupuuksi kasvatettuna. Kukkii ennen lehtien puhkeamista
yksinkertaisin hennon vaaleanpunaisin kukin. Koristeelliset, kiemuraiset oksat. Tuore ja suojaisa,
hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka. Sopii hyvin pikkupuutarhaan sekä ruukkuistutuksiin.

runko 90 cm

67,00 €

aurinko

I-II

Matalaan runkoon vartettu pikkupuu. Leveänpyöreä, hento-oksainen latvut peittyy runsaaseen
kukintaan kesäkuussa. Kukat aluksi valkoiset, myöhemmin punertavat. Syysväri oranssinpunainen.
Aurinkoinen, suojaisa ja lämmin kasvupaikka. Tuore - kosteahko, kalkittu ja melko ravinteikas multa.

runko 60 cm

63,00 €

Prunus nipponica
‘Brillant’

aurinko

I-II

Matalaan runkoon vartettu pikkupuu. Leveänpyöreä, hento-oksainen latvut peittyy runsaaseen
kukintaan kesäkuussa. Kukat aluksi valkoiset, myöhemmin punertavat. Syysväri oranssinpunainen.
Aurinkoinen, suojaisa ja lämmin kasvupaikka. Tuore - kosteahko, kalkittu ja melko ravinteikas multa.

runko 90 cm

67,00 €

Kuriilienkirsikka
‘Ruby’

Prunus nipponica
‘Ruby’

aurinko

I-II

Matalaan runkoon vartettu pikkupuu. Leveänpyöreä, hento-oksainen latvus peittyy runsaaseen
kukintaan kesäkuussa. Yksinkertaiset, ruusunpunaiset kukat. Lehtien syysvärityksessä keltaisen,
oranssin ja viininpunaisen sävyjä.
Aurinkoinen, suojaisa ja lämmin kasvupaikka. Tuore - kosteahko, kalkittu ja melko ravinteikas multa.

runko 70 cm

63,00 €

Kuriilienkirsikka
‘Ruby’

Prunus nipponica
‘Ruby’

aurinko

I-II

Matalaan runkoon vartettu pikkupuu. Leveänpyöreä, hento-oksainen latvus peittyy runsaaseen
kukintaan kesäkuussa. Yksinkertaiset, ruusunpunaiset kukat. Lehtien syysvärityksessä keltaisen,
oranssin ja viininpunaisen sävyjä.
Aurinkoinen, suojaisa ja lämmin kasvupaikka. Tuore - kosteahko, kalkittu ja melko ravinteikas multa.

runko 90 cm

67,00 €

Purppuratuomi
‘Colorata’

Prunus padus
‘Colorata’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-VII

Tavallista tuomea muistuttava kauniin värinen, nopeakasvuinen ja erittäin talvenkestävä koristepuu.
Tummat, ohuet ja rennot oksat. Koko kesän hieman punertavat lehdet. Tuoksuvat vaaleanpunaiset
kukat toukokuulla. Pienet, melkein mustat marjat. Aurinkoinen kasvupaikka. Kosteahko – märkä,
ravinteikas kasvualusta. Sietää hyvin saveakin. Vyöhykkeille I-VII.

150-200 cm

79,00 €

Pilvikirsikka

Prunus pensylvanica

aurinko,
puolivarjo

I-VI(VII)

Aluksi kapeahko, myöhemmin pyöreämpi siro-oksainen koristepuu. Kaunis, kiiltävä tummanruskea
runko. Valkoiset kukat alkukesällä. Syksyllä pienet punaiset marjat. Lehdissä kaunis punakeltainen
syysväri. Aurinkoinen, kosteahko kasvupaikka. Ravinteikas, kalkittu kasvualusta.

150-200 cm

69,00 €

Lamohietakirsikka

Prunus pumila var.
depressa

aurinko

I-V

Ihastuttava pikkuruinen riippapuu - kiiltävälehtinen maanpeitepensas matalalle rungolle vartettuna!
Pienet valkeat kukat alkukesällä, tummat versot. Lehdistö saa syksyllä hienon punaisen syysvärin.
Aurinkoinen, kuivahko - tuore kasvupaikka.

runko 60 cm

49,00 €

Rusokirsikka

Prunus sargentii

aurinko

I-II(III)

Monin tavoin hurmaava koristepuu! Runsas ruusunpunainen kukinta varhain keväällä, samoihin
aikoihin lehdet puhkeavat pronssinsävyisinä. Rehevä tummanvihreä lehdistö saa lopulta huikaisevan
punaisen syysvärin. Tumma ja kauniisti kiiltävä suklaanruskea runko. Aurinkoinen ja suojaisa kasvupaikka. Tuore – kosteahko, ravinteikas ja kalkittu kasvualusta.

150-200 cm

89,00 €

Rusokirsikka

Prunus sargentii

aurinko

I-II(III)

Monin tavoin hurmaava koristepuu! Runsas ruusunpunainen kukinta varhain keväällä, samoihin
aikoihin lehdet puhkeavat pronssinsävyisinä. Rehevä tummanvihreä lehdistö saa lopulta huikaisevan
punaisen syysvärin. Tumma ja kauniisti kiiltävä suklaanruskea runko. Aurinkoinen ja suojaisa kasvupaikka. Tuore – kosteahko, ravinteikas ja kalkittu kasvualusta.

150-250 cm

98,00 €

Rusokirsikka

Prunus sargentii

aurinko

I-II(III)

Monin tavoin hurmaava koristepuu! Runsas ruusunpunainen kukinta varhain keväällä, samoihin
aikoihin lehdet puhkeavat pronssinsävyisinä. Rehevä tummanvihreä lehdistö saa lopulta huikaisevan
punaisen syysvärin. Tumma ja kauniisti kiiltävä suklaanruskea runko. Aurinkoinen ja suojaisa kasvupaikka. Tuore – kosteahko, ravinteikas ja kalkittu kasvualusta.

200-250 cm

109,00 €

Koristekirsikka
‘Accolade’

Prunus ‘Accolade’

aurinko

I-II

Matalaan runkoon vartettu pieni puu. Suppilonmuotoinen, siro latvusto. Roosat kukat aikaisin keväällä. Aurinkoinen, suojaisa ja lämmin kasvupaikka. Tuore - kosteahko, kalkittu ja melko ravinteikas
hiekkamulta.

runko 120 cm

79,00 €

Koristekirsikka
‘Accolade’

Prunus ‘Accolade’

aurinko

I-II

Matalaan runkoon vartettu pieni puu. Suppilonmuotoinen, siro latvusto. Roosat kukat aikaisin keväällä.
150-200 cm
Aurinkoinen, suojaisa ja lämmin kasvupaikka. Tuore - kosteahko, kalkittu ja melko ravinteikas hiekkamulta.

79,00 €

Japaninkirsikka
‘Amanogawa’

Prunus (Sato Zakura
-ryhmä) ‘Amanogawa’

aurinko

(I)

Pehmeänroosat ja miedosti tuoksuvat, suurehkot kukat toukokuussa. Kaunis oranssinpunainen
syysväritys. Kapeakasvuinen ja pystyoksainen koristepuu. Suojaisa ja tuore, hyvin vettä läpäisevä
kasvupaikka, istutus mieluiten kohopenkkiin.

125-150 cm

59,00 €

Japaninkirsikka
‘Royal Burgundy’

Prunus serrulata
‘Royal Burgundy’

aurinko

(I)

Kiiltävä purppurainen lehdistö sekä keveästi kerratut vaaleanpunaiset kukat, voiko ihanampaa
ollakaan! Melko pienikokoinen koristekirsikka, jonka latvus on etenkin alkuun vaasimainen. Kokeilun
arvoinen hurmuri suojaisalla ja lämpimällä kasvupaikalla.

runko 120 cm

67,00 €

Ruusumanteli

Prunus triloba

aurinko

Ia

Matalaan runkoon vartettu pikkupuu. Vaaleanpunaiset, kerrotut kukat toukokuussa. Sopii hyvin
ruukkuistutuksiin. Aurinkoinen, suojaisa ja lämmin kasvupaikka. Tuore - kosteahko, kalkittu ja melko
ravinteikas multa.

runko 100120 cm

49,00 €

Virginiantuomi
‘Canada Red’

Prunus virginiana
‘Canada Red’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Värien ilotulitusta! Alkuun kirkkaan vihreinä puhjenneet lehdet muuttuvat muutamassa viikossa
tumman purppuranpunaisiksi. Valkeat kukinta lyhyin kukkatertuin varhain keväällä. Aurinkoinen puolivarjoisa kasvupaikka, tuore ja hyvin vettä läpäisevä maa.

150-200 cm

76,00 €

Riippahopeapäärynä

Pyrus salicifolia
‘Pendula’

aurinko

I

Hopeanharmaa lehdistö pukee tämän riippuvaoksaisen koristepuun versot kauniisti. Valkea kukinta
antaa lisäkoristusta keväällä, pikkuruiset “koristepäärynät” puolestaan loppukesällä. Epäsäännöllisen
riippuvina kasvavat versot muodostavat lopulta puulle leveänpyöreän latvuksen, jota voi halutessaan
leikkaamalla muotoilla. Aurinkoinen kasvupaikka, asetuttuaan sietää jonkin verran myös paahdetta ja
kuivahkoja kasvuoloja.

runko 120 cm

98,00 €

Riippahopeapäärynä

Pyrus salicifolia
‘Pendula’

aurinko

I

Hopeanharmaa lehdistö pukee tämän riippuvaoksaisen koristepuun versot kauniisti. Valkea kukinta
antaa lisäkoristusta keväällä, pikkuruiset “koristepäärynät” puolestaan loppukesällä. Epäsäännöllisen
riippuvina kasvavat versot muodostavat lopulta puulle leveänpyöreän latvuksen, jota voi halutessaan
leikkaamalla muotoilla. Aurinkoinen kasvupaikka, asetuttuaan sietää jonkin verran myös paahdetta ja
kuivahkoja kasvuoloja.

runko 140+
cm

114,00 €

Metsätammi

Quercus robur

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Vankka, komea, leveä ja pitkäikäinen puu. Kiiltävä lehdistö, ruskeankeltainen syysväri. Vaatimattoman näköiset norkkokukinnot keväällä. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka, tuore ja ravinteikas
kasvualusta. Valon tarve lisääntyy iän myötä. Tammi sietää ajoittaista seisovaa vettä ja 1,5–2 metrin
syvyyteen kasvava juuristo hakeutuu pohjaveteen kovan savenkin läpi. Helppohoitoinen.

150-200 cm

76,00 €

Punatammi

Quescus rubra

aurinko,
puolivarjo

I-V

Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva kookas ja leveä puu. Lehdet muistuttavat metsätammen lehtiä,
mutta ovat teräväkärkisiä. Aurinkoinen, lämmin ja suojaisa kasvupaikka. Tuore, ravinteikas, läpäisevä
ja syvämultainen maa.

150-250 cm

82,00 €

Mirripaju
‘Mount Aso’

Salix gracilistyla
‘Mount Aso’

aurinko

I-

Soma paju matalalle rungolle vartettuna, vaaleanpunaiset “kissat” koristavat versoja keväällä.
Sinivihreä lehdistö. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka.

runko 100 cm

59,00 €

Hopeasalava
(“Hopeapaju”)
‘Sibirica’

Salix alba var. sericea
‘Sibirica’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Kookas, mutta ilmavarakenteinen puu. Kaunis hopeanharmaa lehdistö, oksat pitkät ja kärjistään
roikkuvat. Nopeakasvuinen puu, joka suosii kosteahkoa maata ja tarvitsee paljon kasvutilaa. Vahvan
ja laajan, veteen hakeutuvan juuriston vuoksi puuta ei kannata istuttaa lähelle viemäreitä eikä vesijohtoja. Hopeasalava sietää melko hyvin suolaa ja ilmansaasteita. Vyöhykkeet I-IV(V).

150-200 cm

65,00 €

17

KORISTEPUUT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Riipparaita
‘Curly Locks’

Salix caprea ‘Curly
Locks’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Riippuvaoksainen pikkupuu, jonka versot kihartuvat hauskasti. Valkeat pajunkissat koristavat versoja
varhain keväällä, ne tarjoavat keltaisine heteineen myöskin arvokasta ravintoa talvipöpperöstään
heränneille kimalaisille. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka, tuore ja multava maa. Sopii myös
koristeeksi ruukkuistutuksiin.

runko 150 cm

59,00 €

Terijoensalava

Salix fragilis ‘Bullata’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Nopeasti suureksi ja leveäksi kasvava pyöreälatvainen puu. Kiiltävän tummanvihreä lehdistö.
Keväällä pienet keltaiset norkot. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Kostea, runsasravinteinen
maa. Kestävä ja helppohoitoinen.

150-200 cm

63,00 €

Alppipaju

Salix helvetica

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Soma pikkupuu hopeanharmaine, pehmeän nukkapintaisine lehtineen. Aurinkoinen kasvupaikka,
kuivahko tai tuore kasvualusta.

runko 80 cm

59,00 €

Riippapunapaju

Salix purpurea
‘Pendula’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Riippapunapaju on kuin minikokoinen itkupaju. Runsaat, kauniin punaruskeat ja notkeat versot
peittyvät kesäksi kapeiden harmaanvihreiden lehtien alle. Viihtyy monenlaisilla kasvupaikoilla, sopii
myös ruukkuistutuksiin.

runko 120 cm

59,00 €

Amerikanpihlaja

Sorbus americana

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Kooltaan kotipihlajaa pienempi, mutta muuten kaikin puolin vantterampi puu. Suuret valkoiset kukinnot kesäkuussa, loppukesällä valtavat marjatertut. Aurinkoinen, tuoremultainen kasvupaikka. Melko
runsasravinteinen hiekansekainen multa. Helppohoitoinen.

150-200 cm

68,00 €

Arnoldinpihlaja
‘Kirsten Pink’

Sorbus x arnoldiana
‘Kirsten Pink’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Kestävä, kaunismarjainen pihlaja. Lehdet ja kukinnot muistuttavat kotipihlajaa. Valkeat, voimakkaasti
tuoksuvat kukinnot alkukesällä, vaaleanpunaiset marjat syksyllä. Syysvärissä keltaista, oranssia ja
punaista. Paras kasvupaikka aurinkoinen, multava, keskiravinteinen ja kosteahko.

150-200 cm

79,00 €

Kotipihlaja

Sorbus aucuparia

aurinko,
puolivarjo

I-VIII

Koko Suomessa talvenkestävä, monenlaisiin kasvu-paikkoihin sopeutuva luonnonlaji. Valkoiset kukat
kesäkuussa. Oransseista, kirpeistä marjoista voi tehdä esimerkiksi sosetta ja marmeladia. Paras
kasvupaikka aurinkoinen ja tuoremultainen. Helppohoitoinen.

150-200 cm

65,00 €

Pylväspihlaja
AUTUMN SPIRE®

Sorbus aucuparia
AUTUMN SPIRE®
‘Flanrock’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Kapeakasvuinen ja pystyoksainen pihlaja sopii pieneenkin tilaan tai paikkaan, jonne halutaan ryhdikästä pylväspuuta. Valkeat kukat alkukesällä, kullankeltaiset marjat loppukesällä sekä huikaisevan
hieno syysväritys. Parhaimmillaan aurinkoisella kasvupaikalla.

150-200 cm

69,00 €

Pylväspihlaja
‘Fastigiata’

Sorbus aucuparia
‘Fastigiata’

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Kotipihlajan pystyoksainen, kapeakasvuinen lajike. Valkoiset kukat kesäkuussa. Oranssit marjat
syksyllä. Vaatimaton kasvupaikan suhteen. Paras kasvupaikka aurinkoinen ja tuoremultainen.

125-150 cm

59,00 €

Riippapihlaja
‘Pendula’

Sorbus aucuparia
‘Pendula’

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Kotipihlajan riippuvaoksainen lajike, joka vartetaan yleensä 1,5-2 m runkoon. Valkoiset kukat kesäkuussa. Oranssit, kirpeät, syötävät marjat syksyllä. Paras kasvupaikka aurinkoinen ja tuoremultainen.
Latvusta leikataan kauniin muodon säilyttämiseksi. Vyöhykkeille I-VII.

170-200 cm

86,00 €

Pihlaja ‘Astrid’

Sorbus ‘Astrid’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Alkujaan ruotsalainen pihlajalajike. Latvus on pienehkö ja pyöreä, tummanvihreä lehdistö saa oranssinhehkuisen syysvärin. Menestyy monenlaisilla kasvupaikoilla.

150-250 cm

79,00 €

Japaninpihlaja
‘Carmencita’

Sorbus commixta
‘Carmencita’

aurinko

I-

Pienikokoinen ja sirokasvuinen pihlaja, juuri sopiva koristamaan pientäkin puutarhaa. Valkea kukinta
alkukesällä, pikkuruiset marjat kauniissa tertuissa loppukesän ja syksyn ajan. Koristeellinen ja sirorakenteinen lehdistö saa hienona hehkuvan syysvärin. Aurinkoinen ja tuoremultainen kasvupaikka, ei
paahteiselle paikalle.

150-200 cm

79,00 €

Tuurenpihlaja
‘Dodong’

Sorbus ‘Dodong’

aurinko

I-IV(V)

Reheväkasvuinen puu. Kauniit tummanvihreät lehdet saavat syksyllä tulenpunaisen syysvärin. Valkoinen, hyvin suuri kukinto. Oranssinpunaiset marjat syksyllä. Aurinkoinen kasvupaikka. Tuore, melko
ravinteikas hiekkamulta.

150-200

68,00 €

Marjapihlaja
‘Granatnaja’

Sorbus ‘Granatnaja’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Kotipihlajan ja siperianorapihlajan risteymä. Valkoiset kukat alkukesällä. Syksyllä suuret, tummanpunaiset marjat, jotka soveltuvat hillojen ja hyytelöiden valmistukseen. Paras kasvupaikka aurinkoinen
ja tuoremultainen. Helppohoitoinen.

150-200 cm

79,00 €

Suomenpihlaja

Sorbus hybrida

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Tanakka ja kauniin säännöllisen muotoinen puu. Luonnonvarainen Lounais-Suomessa. Kiiltävät, tummanvihreät lehdet. Kellanvalkoiset kukinnot kesäkuun lopulla. Pitkulaiset punaiset marjat kypsyvät
syyskuun lopulla. Paras kasvupaikka aurinkoinen ja tuoremultainen. Helppohoitoinen.

150-250 cm

76,00 €

Hopeapihlaja

Sorbus incana

aurinko,
puolivarjo

I-II

Näyttävä, hyvin säännöllinen ja napakan kartiomainen latvus tekee hopeapihlajasta mainion paikkaan, jossa kaivataan jämäkkää muotoa mutta tilaa ei ole paljon. Kiiltävän tummanvihreiden lehtien
alapinnat ovat vaaleat, mikä näkyy hienosti tuulen liikuttaessa versoja. Valkea kukinta alkukesällä,
oranssinpunaisia marjoja muodostuu yleensä vain vähän. Parhaimmillaan aurinkoisella, tuorepohjaisella kasvupaikalla, sietää myös ajoittaista paahdettakin.

150-200 cm

76,00 €

Ruotsinpihlaja

Sorbus intermedia

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Keskikokoinen, pyöreä- ja leveälatvuksinen, tanakka ja vankkaoksainen puu. Kasvaa luontaisena
Itämeren rannoilla ja harvinaisena myös lounaissaaristossa. Kiiltävät, tummanvihreät, alapinnaltaan
harmaat lehdet. Kellanvalkoiset kukinnot alkukesällä. Syksyllä oranssinpunaiset marjat. Paras kasvupaikka aurinkoinen ja tuoremultainen. Helppohoitoinen. Nuoruusvaiheen ohjausleikkauksien jälkeen
saa kasvaa vapaammin. Sietää tuulta.

150-200 cm

65,00 €

Valkomarjapihlaja
‘Nova’

Sorbus ‘Nova’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Pieni ja hentokasvuinen pihlaja. Lehdet ja kukinnot muistuttavat helmipihlajaa. Valkeat kukinnot
alkukesällä, puhtaanvalkeat marjat syksyllä. Syysvärissä keltaista, oranssia ja punaista. Vaatimaton.
Paras kasvupaikka aurinkoinen, multava, keskiravinteinen ja kosteahko.

150-200 cm

72,00 €

Valkomarjapihlaja
‘White Magic’

Sorbus ‘White Magic’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Kaunis miniatyyripihlaja hentoine lehtineen. Valkeat kukat alkukesällä, vihertävän valkeat marjatertut
loppukesällä. Hieno punainen syysväritys. Pienikokoinen puu sopii monenlaisiin puutarhoihin.
Aurinkoinen, tuorepohjainen kasvupaikka.

150-200 cm

72,00 €

Kartiotaatanpihlaja
‘Fastigiata’

Sorbus x thuringiaca
‘Fastigiata’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Nuorena kapeahkolatvainen, myöhemmin pyöreämuotoinen puu. Tummanvihreät, alta harmaanukkaiset lehdet. Valkoiset kukkatertut kesäkuussa ja punaiset marjat syksyllä. Aurinkoinen kasvupaikka.
Keskiravinteinen, kuiva – tuore multa.

150-200 cm

65,00 €

Syreeni
BLOOMERANG®
DARK PURPLE

Syringa Bloomerang®
Dark Purple Smsjbp7’

aurinko

I-II(III)

Ihastuttava minikokoinen syreeni rungolliseksi pikkupuuksi vartettuna! Pienet, tummanvihreät lehdet.
Tummanpurppuraiset, makealle tuoksuvat kukinnot avautuvat kesäkuun lopulla. Kukinta voi uusiutua
kesän mittaan. Aurinkoinen - puolivarjoinen, tuorepohjainen kasvupaikka.

runko 80 cm

59,00 €

Syreeni
BLOOMERANG®
PINK PERFUME

Syringa Bloomerang®
Pink Perfume

aurinko

I-II(III)

Ihastuttava minikokoinen syreeni rungolliseksi pikkupuuksi vartettuna! Pienet, tummanvihreät lehdet.
Vaaleanpunaiset, makealle tuoksuvat kukinnot avautuvat kesäkuun lopulla. Kukinta voi uusiuua
kesän mittaan. Aurinkoinen - puolivarjoinen, tuorepohjainen kasvupaikka.

runko 80 cm

59,00 €

Puistosyreeni
‘Tammelan kaunotar’

Syringa x henryi ‘Tammelan kaunotar’

aurinko,
puolivarjo

I-VI(VII)

Yksirunkoiseksi kasvatettu tanakkaoksainen pensas. Kesä- heinäkuun vaihteessa erittäin suuret
valkoiset ja tuoksuvat kukinnot. Aurinkoinen kasvupaikka. Ravinteikas, kalkittu multa.

150-200 cm

79,00 €

Kaarisyreeni
‘Veera’ FinE

Syringa x josiflexa
‘Veera’ FinE

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Pensaasta rungolliseksi kasvatettu pikkupuu. Sotkamosta löydetty, kestävä unkarin- ja nuokkusyreenin risteymä. Tummanvihreä lehdistö. Tummanroosat kukat avautuvat kesäkuun loppupuolella.
Aurinkoinen - puolivarjoisa, syvämultainen ja tuorepohjainen kasvupaikka.

125-150 cm

72,00 €

Pikkusyreeni
‘Flowerfesta® Pink’

Syringa meyeri
‘Flowerfesta® Pink’

aurinko

I-

Ihastuttava minikokoinen syreeni rungolliseksi pikkupuuksi vartettuna! Pienet, tummanvihreät lehdet.
Vaaleanpunaiset, makealle tuoksuvat kukinnot avautuvat kesäkuun lopulla. Kukinta voi uusiutua
syksyllä. Aurinkoinen - puolivarjoinen, tuorepohjainen kasvupaikka. Hieno myös ruukkuistutuksissa!

runko 80 cm

59,00 €
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KORISTEPUUT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Pikkusyreeni
‘Flowerfesta® Violet’

Syringa meyeri ‘Flowerfesta® Violet’

aurinko

I-

Ihastuttava minikokoinen syreeni rungolliseksi pikkupuuksi vartettuna! Pienet, tummanvihreät lehdet.
Lilat, makealle tuoksuvat kukinnot avautuvat kesäkuun lopulla. Kukinta voi uusiutua syksyllä. Aurinkoinen - puolivarjoinen, tuorepohjainen kasvupaikka. Hieno myös ruukkuistutuksissa!

runko 80 cm

59,00 €

Pikkusyreeni
‘Flowerfesta® White’

Syringa meyeri ‘Flowerfesta® White’

aurinko,
puolivarjo

I-

Ihastuttava minikokoinen syreeni rungolliseksi pikkupuuksi vartettuna! Pienet, tummanvihreät lehdet.
Valkeat, makealle tuoksuvat kukinnot avautuvat kesäkuun lopulla. Kukinta voi uusiutua syksyllä.
Aurinkoinen - puolivarjoinen, tuorepohjainen kasvupaikka. Hieno myös ruukkuistutuksissa!

runko 80 cm

59,00 €

Pikkusyreeni ‘Palibin’

Syringa meyeri
‘Palibin’

aurinko

I-II

Matalarunkoinen, pyöreälatvuksinen pikkupuu. Tuoksuvat, vaaleanlilat kukat kesäkuussa. Erittäin
runsaskukkainen. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Ravinteikas, kalkittu multa.

runko 60 cm

59,00 €

Pikkusyreeni ‘Palibin’

Syringa meyeri
‘Palibin’

aurinko

I-II

Matalarunkoinen, pyöreälatvuksinen pikkupuu. Tuoksuvat, vaaleanlilat kukat kesäkuussa. Erittäin
runsaskukkainen. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Ravinteikas, kalkittu multa.

runko 80-100
cm

63,00 €

Nuokkusyreeni

Syringa komarowii ssp.
reflexa

aurinko,
puolivarjo

I-III

Vanha tuttu nuokkuvakukintoinen syreeni rungolliseksi puuksi vartettuna. Versot kasvavat aluksi
pystyyn ja kaartuvat myöhemmin muodostaen pyöreähkön latvuksen. Sirot lilat kukinnot avautuvat
hiukan myöhemmin kuin piha- ja jalosyreeneillä. Tummanvihreä lehdistö. Aurinkoinen tai kevyesti
varjostettu kasvupaikka, tuore ja ravinteikas kasvualusta.

150-200 cm

79,00 €

Likusterisyreeni

Syringa reticulata

aurinko,
puolivarjo

I-V

Yksirunkoiseksi kasvatettuna varsin tanakka-rakenteinen puu. Tummanvihreät lehdet. Kukkii vasta
heinäkuussa. Suuret, kermanvalkeat, tuoksuvat kukinnot. Hyvä perhoskasvi. Aurinkoinen – kevytvarjoinen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu, runsasmultainen maa.

150-200 cm

79,00 €

Jalosyreeni ‘Andenken an Ludwig Späth’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Andenken an
Ludwig Späth’

aurinko

I-III(IV)

Yksirunkoiseksi kasvatettu tanakkaoksainen pensas. Kesä- heinäkuun vaihteessa erittäin suuret, hurmaavasti tuoksuvat violetit kukinnot. Aurinkoinen syvämultainen, suojainen ja lämmin kasvupaikka.
Tuore ja ravinteikas, kalkittu multa.

runko 100 cm

82,00 €

Jalosyreeni
‘Belle de Nancy’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Belle de Nancy’

aurinko

I-III

Kauniskukkainen syreeni rungolliseksi pikkupuuksi vartettuna. Vahvan vaaleanpunaiset, muhkeat
kukinnot vaalenevat hieman kukinnan edetessä saaden kevyen sinertävän sävyn. Näyttävä kukinta
kesäkuussa, sydämenmuotoiset lehdet. Aurinkoinen, tuorepohjainen ja ravinteikas kasvupaikka.

runko 110 cm

82,00 €

Jalosyreeni
‘Charles Joly’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Charles Joly’

aurinko

I-II

Ihana syreeni rungolliseksi pikkupuuksi kasvatettuna! Lilanpunaiset tuoksuvat kukat suurissa
tertuissa. Runsas kukinta kesäkuussa. Sydämenmuotoiset, raikkaan vihreät lehdet. Aurinkoinen,
tuorepohjainen ja ravinteikas kasvupaikka, myös savimaa. Vyöhykkeille I-II.

runko 110 cm

82,00 €

Jalosyreeni ‘Katherine
Havemeyer’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Katherine
Havemeyer’

aurinko

I-II-

Tuoksuvakukkainen jalosyreeni rungolliseksi pikkupuuksi vartettuna. Kesäkuussa purppuranpunaisista nupuista avautuu suuret, keveästi kerratut vaalean lilat kukinnot. Sydämenmuotoiset, raikkaan
vihreät lehdet. Aurinkoinen, tuorepohjainen ja ravinteikas kasvupaikka, menestyy myös savensekaisessa maassa.

runko 110 cm

82,00 €

Jalosyreeni
‘Michel Buchner’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Michel Buchner’

aurinko

I-II

Yksirunkoiseksi kasvatettu tanakkaoksainen jalosyreeni. Alkukesällä suuret, hyväntuoksuiset, vaaleanliilat kukinnot. Aurinkoinen, syvämultainen, suojainen ja lämmin kasvupaikka. Tuore, ravinteikas
ja kalkittu multa.

runko 110 cm

82,00 €

Jalosyreeni
‘Mirabeau’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Mirabeau’

aurinko

I-II

Rungolliseksi kasvatettu suurikukkainen jalosyreeni. Kesäkuussa vaaleanvioletit, ihanasti tuoksuvat
kukat suurissa tertuissa. Aurinkoinen, lämmin, syvämultainen, keskikostea kasvupaikka. Kalkittu ja
ravinteikas multa.

runko 100 cm

82,00 €

Jalosyreeni
‘Mme Lemoine’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Mme Lemoine’

aurinko

I-III

Suosikkisyreeni rungolliseksi pikkupuuksi kasvatettuna! Puhtaanvalkoiset tuoksuvat kukat suurissa
tertuissa. Runsas kukinta kesäkuussa. Sydämenmuotoiset, raikkaan vihreät lehdet. Aurinkoinen,
tuorepohjainen ja ravinteikas kasvupaikka, myös savimaa. Vyöhykkeille I-III.

runko 110 cm

82,00 €

Jalosyreeni ‘Moskovan Kaunotar’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Moskovan
Kaunotar’

aurinko

I-III(IV)

Yksirunkoiseksi kasvatettu tanakkaoksainen jalosyreeni. Alkukesällä suuret, valkoiset, hyväntuoksuiset kukinnot. Hieman punertavat nuput. Aurinkoinen, syvämultainen, suojainen ja lämmin kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Vyöhykkeille I-III(IV).

runko 100 cm

82,00 €

Jalosyreeni ‘Mrs
Edward Harding’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Mrs Edward
Harding’

aurinko

I-(III)

Upeakukkainen syreeni rungolliseksi pikkupuuksi vartettuna. Tumman purppuranpunaiset, kerratut
kukinnot muuttuvat kukinnan edetessä vahvan pinkin sävyisiksi. Sydämenmuotoiset, raikkaan vihreät
lehdet. Aurinkoinen, tuorepohjainen ja ravinteikas kasvupaikka, menestyy myös savensekaisessa
maassa.

runko 110 cm

82,00 €

Metsälehmus

Tilia cordata

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Lehdet sydämenmuotoiset ja pienehköt, alapuolelta hieman sinertävät. Lehmus kukkii heinäkuussa,
vahvatuoksuisesta mesi kerää ympärilleen runsaasti pölyttäviä hyönteisiä. Tekee jonkin verran
juurivesoja. Nuoruusvaiheen ohjausleikkauksien jälkeen saa kasvaa vapaammin.

150-250 cm

68,00 €

Metsälehmus
‘Greenspire’

Tilia cordata ‘Greenspire’

aurinko,
puolivarjo

I-III(-IV)

Metsälehmuksen kapeakasvuinen lajike, emolajiaan hiukan pienikokoisempi. Suorarunkoinen ja
latvukseltaan tiheä puu, kasvutapa on kapean kartiomainen tai ovaali.

150-200 cm

72,00 €

Kriminlehmus

Tilia x euchlora

aurinko,
puolivarjo

I-V

Kriminlehmus on komea risteymälaji, jonka toisena vanhempana on metsälehmus. Kookas ja kestävä
puu on lehdistöltään rehevä ja kiiltävän vihreä. Sietää varsin hyvin kaupunki-ilmastoa. Tuorepohjainen, melko ravinteikas kasvualusta. Vyöhykkeille I-V.

150-200 cm

72,00 €

Isolehtilehmus

Tilia platyphyllos

aurinko,
puolivarjo

I-V

Suuriin puutarhoihin ja puistoihin sekä esim. taloyhtiöiden pihoihin sopiva komea puu. Suuret lehdet,
muhkuraton runko ja säännöllisen muotoinen latvus. Tuorepohjainen ja ravinteikas kasvupaikka.
Vyöhykkeille I-V.

100-200 cm

69,00 €

Liuskalehtilehmus
‘Laciniata’

Tilia platyphyllos
‘Laciniata’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Liuskalehtinen isolehtilehmuksen muoto, latvus on soikea tai kartiomainen. Suuret lehdet alta vaaleanukkaiset. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas maa, sietää saveakin.

150-250 cm

79,00 €

Puistolehmus
‘Siivonen’
(Siivosenlehmus)

Tilia x vulgaris
‘Siivonen’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Suuri, leveälatvuksinen, tummarunkoinen jalopuu. Hyvin säännöllisen muotoinen, kartiomainen
latvus. Kellertävät, tuoksuvat kukat heinäkuussa. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Kosteahko,
melko ravinteikas, kalkittu multa. Rungosta mahdollisesti kasvavat versot poistetaan. Vyöhykkeille
I-VI.

150-200 cm

79,00 €

Sateenvarjojalava
‘Camperdownii’

Ulmus glabra ‘Camperdownii’

aurinko,puolivarjo, varjo

I-II

Kookas, leveän sateenvarjomainen latvus. Vartekorkeus vaikuttaa puun kokonaiskorkeuteen. Tuore
tai kostea, ravinteikas ja mielellään kalkkipitoinen kasvupaikka, myös savimaa.

runko 170+
cm

154,00 €

Puistojalava ‘Wredei’

Ulmus x hollandica
‘Wredei’

aurinko

Ia

Kapeahko ja pystyoksainen melko hidaskasvuinen ja pienehköksi jäävä lajike. Lehdistö avautuu
keltaisena, vihrettyy kesäksi ja saa syksyllä uudelleen keltaisen syysvärityksen. Suojaisa, tuore tai
kostea, ravinteikas ja mielellään kalkkipitoinen kasvupaikka.

125-150 cm

63,00 €

Eskimoheisi ‘Eskimo’

Viburnum ‘Eskimo’

puolivarjo

I(-?)

Matalaan runkoon vartettu pieni pensas. Sopii parhaiten ruukkuistutuksiin. Melko kookkaat, hyvin
tummanvihreät, ikivihreät lehdet. Toukokuussa voimakkaasti tuoksuvat, puhtaanvalkeat kukinto-pallot,
Ø 10 cm. Saattaa kukkia uudelleen syksyllä. Aurinkoinen kasvupaikka. Kosteahko, läpäisevä, melko
ravinteikas ja hieman hapan hiekkamulta. Ruukku siirretään talveksi sisätiloihin.

runko 120 cm

59,00 €

Lumipalloheisi
‘Pohjan Neito’

Viburnum opulus
‘Pohjan Neito’

puolivarjo

I-VI

Yksirunkoiseksi kasvatettu pensas, kaunis ja kestävä pikkupuu puolivarjoisalle paikalle. Suuret,
valkoiset, pallomaiset kukinnot kesä-heinäkuussa, marjoja ei muodostu. Syysväri ruskeanpunainen.
Kosteahko, melko ravinteikas, kalkittu multa. Vyöhykkeille I-VI.

125-150 cm

79,00 €

Tarhakotakuusama
MONET®

Weigela MONET®
‘Verweig’

aurinko,
puolivarjo

I-(II)

Soma ja värikäslehdistöinen pensas matalalle rungolle vartettuna. Vihreää lehdistöä koristavat
valkeat ja vaaleanpunertavat juovat, jotka ovat varsin hienot myös syysväreissään. Runsas
vaaleanpunainen kukinta torvimaisin kukin keskikesällä. Kokeilunarvoinen pikkupuu myös esim.
ruukkuistutuksiin.

runko 60 cm

63,00 €
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KORISTEPENSAAT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Kuparivaahtera

Acer griseum

aurinko

I

Kiinasta kotoisin oleva kookas pensas / pikkupuu. Kaarna on kauniin kanelinvärinen, vihreä lehdistö
saa punaisen sävyissä leiskuvan syysvärityksen. Tuore ja suojaisa, vettä läpäisevä kasvupaikka.
Vyöhykkeille I.

80-100 cm

98,00 €

Hokkaidonvaahtera
‘Aconitifolium’

Acer japonicum
‘Aconitifolium’

aurinko,
puolivarjo

I(-II)

Hieno pikkuvaahtera, jonka lehdistö on kauniistu liuskoittunut. Vihreät lehdet saavat upean punaisen
sävyissä hehkuvan syysvärin. Kaunis katseenvangitsija esim. havukasvien seuraan tai vaikkapa
japanilaistyyliseen puutarhaan. Suojaisa, tuorepohjainen ja hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.
Aurinko - puolivarjo.

C4,
30-40 cm

49,00 €

Japaninvaahtera
‘Atropurpureum’

Acer palmatum
‘Atropurpureum’

aurinko,
puolivarjo

Ia

Pyöreähkö, sirorakenteinen pensas. Korkeus 1-3 m. Syvään liuskoittuneet lehdet puhjetessaan
tummanpunaiset, myöhemmin hieman vihertyvät. Syysväri kirkkaanpunainen. Aurinkoinen, mutta ei
paahteinen, lämmin ja suojaisa kasvupaikka. Tuore, läpäisevä ja keskiravinteinen hiekkamulta.

P21,
40-50 cm

39,00 €

Japaninvaahtera
‘Atropurpureum’

Acer palmatum
‘Atropurpureum’

aurinko,
puolivarjo

Ia

Pyöreähkö, sirorakenteinen pensas. Korkeus 1-3 m. Syvään liuskoittuneet lehdet puhjetessaan
tummanpunaiset, myöhemmin hieman vihertyvät. Syysväri kirkkaanpunainen. Aurinkoinen, mutta ei
paahteinen, lämmin ja suojaisa kasvupaikka. Tuore, läpäisevä ja keskiravinteinen hiekkamulta.

P26,
60-80 cm

73,00 €

Japaninvaahtera
‘Bloodgood’

Acer palmatum
‘Bloodgood’

aurinko,
puolivarjo

Ia(Ib)

Melko nopeakasvuinen, pyöreähkö pensas. Tummanpurppurat lehdet, syysväri kirkkaanpunainen.
Kasvutavaltaan erittäin elegantti ja sirorakenteinen pensas tai pikkupuu. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

P21,
40-60 cm

46,00 €

Japaninvaahtera
‘Bloodgood’

Acer palmatum
‘Bloodgood’

aurinko,
puolivarjo

Ia(Ib)

Melko nopeakasvuinen, pyöreähkö pensas. Tummanpurppurat lehdet, syysväri kirkkaanpunainen.
Kasvutavaltaan erittäin elegantti ja sirorakenteinen pensas tai pikkupuu. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

P26,
60-80 cm

73,00 €

Japaninvaahtera
‘Deshojo’

Acer palmatum
‘Deshojo’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Kauniin muotoiset lehdet avautuvat keväällä helakan punaisina, muuttuvat kesän ajaksi pehmeän
vihreiksi ja saavat syksyllä uudelleen punaisen sävyissä hehkuvan syysvärin. Pystykasvuinen,
pyöreähkö pensas. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

C4,
40-50 cm

39,00 €

Japaninvaahtera
‘Dissectum’

Acer palmatum
‘Dissectum’

puolivarjo

Ia

Erittäin hienoliuskaiset, vihreät lehdet saavat loistavan punaisen syysvärin. Kasvutavaltaan varsin
kaunis, elegantti ja sirorakenteinen pensas tai pikkupuu. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä
läpäisevä kasvupaikka.

P26,
60-80 cm

73,00 €

Japaninvaahtera
‘Garnet’

Acer palmatum (Dissectum-ryhmä) ‘Garnet’

aurinko,
puolivarjo

Ia

Lehdet hienoliuskaiset ja purppuranpunaiset. Upea sateenvarjomallinen kasvutapa. Kaunis syysväri.
Kasvutavaltaan erittäin elegantti ja sirorakenteinen pensas tai pikkupuu. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

C3,
60+ cm

46,00 €

Japaninvaahtera
‘Garnet’

Acer palmatum (Dissectum-ryhmä) ‘Garnet’

aurinko,
puolivarjo

Ia

Lehdet hienoliuskaiset ja purppuranpunaiset. Upea sateenvarjomallinen kasvutapa. Kaunis syysväri.
Kasvutavaltaan erittäin elegantti ja sirorakenteinen pensas tai pikkupuu. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

C4,
40-50 cm

39,00 €

Japaninvaahtera
‘Garnet’

Acer palmatum (Dissectum-ryhmä) ‘Garnet’

aurinko,
puolivarjo

Ia

Lehdet hienoliuskaiset ja purppuranpunaiset. Upea sateenvarjomallinen kasvutapa. Kaunis syysväri.
Kasvutavaltaan erittäin elegantti ja sirorakenteinen pensas tai pikkupuu. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

P26,
60-80 cm

73,00 €

Japaninvaahtera
‘Garnet’

Acer palmatum (Dissectum-ryhmä) ‘Garnet’

aurinko,
puolivarjo

Ia

Lehdet hienoliuskaiset ja purppuranpunaiset. Upea sateenvarjomallinen kasvutapa. Kaunis syysväri.
Kasvutavaltaan erittäin elegantti ja sirorakenteinen pensas tai pikkupuu. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

Extra, 125150 cm

375,00 €

Japaninvaahtera
‘Koto-no-ito’

Acer palmatum ‘Kotono-ito’

aurinko,
puolivarjo

Ia

Erikoinen, hyvin kapeaksi liuskoittunut lehdistö. Pysty- ja kapeahkokasvuinen japaninvaahtera saa
syysväriinsä kauniita oranssin ja punaisen sävyjä. Suojaisa ja tuorepohjainen, hyvin vettä läpäisevä
kasvupaikka.

50-60 cm

42,00 €

Japaninvaahtera
‘Orange Dream’

Acer palmatum
‘Orange Dream’

aurinko,
puolivarjo

Ia-

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.

C4,
40-50 cm

39,00 €

Japaninvaahtera
‘Osakazuki’

Acer palmatum
‘Osakazuki’

aurinko,
puolivarjo

(Ia)

Kaunislehtinen erikoisuus! Pystykasvuisena sopii hienosti erilaisiin ryhmiin matalampien kasvien
kanssa. Melko kookkaat lehdet saavat punaisena hehkukuvan syysvärin. Suojaisa, tuore ja hyvin
vettä läpäisevä kasvupaikka.

C4,
50-60 cm

49,00 €

Japaninvaahtera
‘Sango-Kaku’

Acer palmatum
‘Sango-Kaku’

aurinko,
puolivarjo

Ia-

Värikäs kaunotar. Lehdet aluksi keltaisenvihreitä punertavin reunoin, kesällä vaaleanvihreitä ja
syysväri keltainen. Nuoret versot talviasussaan voimakkaan punaiset. Kasvutavaltaan erittäin
elegantti ja sirorakenteinen pensas tai pikkupuu. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä
kasvupaikka.

50-60 cm

39,00 €

Japaninvaahtera
‘Sango-Kaku’

Acer palmatum
‘Sango-Kaku’

aurinko,
puolivarjo

Ia-

Värikäs kaunotar. Lehdet aluksi keltaisenvihreitä punertavin reunoin, kesällä vaaleanvihreitä ja
syysväri keltainen. Nuoret versot talviasussaan voimakkaan punaiset. Kasvutavaltaan erittäin
elegantti ja sirorakenteinen pensas tai pikkupuu. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä
kasvupaikka.

125-150 cm

298,00 €

Japaninvaahtera
‘Shaina’

Acer palmatum
‘Shaina’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Hieno japaninvaahtera. Pienehkön kokoinen, kaunislehdistöinen pensas pysyy kauniin punaisena
valoisalla kasvupaikalla. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

C3,
40-60 cm

39,00 €

Verijapaninvaahtera
‘Skeeter’s Broom’

Acer palmatum
‘Skeeter’s Broom’

aurinko,
puolivarjo

I

Pieni ja hidaskasvuinen, sirorakenteinen pensas. Korkeus 1-1,5 m. Pienet, syvään liuskoittuneet lehdet puhjetessaan kirkkaanpunaiset, muuttuvat kesällä tummanpunaisiksi ja saavat rubiininpunaisen
syysvärin. Aurinkoinen, mutta ei paahteinen, lämmin ja suojaisa paikka. Tuore, läpäisevä, kalkittu ja
keskiravinteinen hiekkamulta. Menestymisvyöhykkeet Ia.

60-80 cm

73,00 €

Verijapaninvaahtera
‘Skeeter’s Broom’

Acer palmatum
‘Skeeter’s Broom’

aurinko,
puolivarjo

I

Pieni ja hidaskasvuinen, sirorakenteinen pensas. Korkeus 1-1,5 m. Pienet, syvään liuskoittuneet lehdet puhjetessaan kirkkaanpunaiset, muuttuvat kesällä tummanpunaisiksi ja saavat rubiininpunaisen
syysvärin. Aurinkoinen, mutta ei paahteinen, lämmin ja suojaisa paikka. Tuore, läpäisevä, kalkittu ja
keskiravinteinen hiekkamulta. Menestymisvyöhykkeet Ia.

Extra,
100-125 cm

199,00 €

Vaahtera JACK
FROST® ARCTIC
JADE®

Acer x pseudosieboldianum JACK
FROST® ARCTIC
JADE® ‘IsIAJ’

aurinko,
puolivarjo

I-

Pohjois-Amerikkalainen risteymälajike, jossa yhdistyvät japaninvaahteran siro kasvutapa ja koreanvaahteran parempi talvenkestävyys. Kauniisti liuskoittunut vihreä lehdistö saa kauniin oranssinpunaisen syysvärin. Pysty, mutta leveähkö ja kauniin ilmava kasvutapa. Suojaisa, tuore ja ravinteikas,
hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

P26,
60-80 cm

79,00 €

Vaahtera JACK
FROST® ICE
DRAGON®

Acer x pseudosieboldianum JACK
FROST® ICE
DRAGON® ‘IsIID’

aurinko,
puolivarjo

I-

Pohjois-Amerikkalainen risteymälajike, jossa yhdistyvät japaninvaahteran siro kasvutapa ja
koreanvaahteran parempi talvenkestävyys. Siroliuskainen lehdistö avautuu punertavana ja on kesän
ajan vihreä. Syysvärit hehkuvat oranssin ja punaisen sävyissä. Sirot versot kaartuvat kauniisti,
kasvutapa on leveänpyöreä ja hiukan lamoava. Suoraisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä
kasvupaikka.

P26,
60-80 cm

79,00 €

Vaahtera JACK
FROST® NORTH
WIND®

Acer x pseudosieboldianum JACK
FROST® NORTH
WIND® ‘IsINW’

aurinko,
puolivarjo

I-

Pohjois-Amerikkalainen risteymälajike, jossa yhdistyvät japaninvaahteran siro kasvutapa ja koreanvaahteran parempi talvenkestävyys. Kauniisti liuskoittunut lehdistö avautuu punaisena ja vihertyy
kesäksi. Syysvärit leiskuvat oranssinpunaisina. Pysty, mutta leveähkö ja kauniin ilmava kasvutapa.
Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

P26,
60-80 cm

79,00 €

Hondonvaahtera
‘Aureum’

Acer shirasawanum
‘Aureum’

aurinko,
puolivarjo

I-(II)

Kaunislehdistöinen erikoisuus. Lehtien väri vaihtelee kasvukauden aikana vaaleankeltaisesta limenvihreään ja tummempaan keltaiseen. Kasvutavaltaan erittäin elegantti ja sirorakenteinen pensas tai
pikkupuu. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

P21, 25-30
cm

47,00 €
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KORISTEPENSAAT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Mongolianvaahtera

Acer tataricum subsp.
ginnala

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Kookas ja leveälatvuksinen, kiiltävälehtinen pensas, joka valoisalla paikalla saa hehkuvan punaisen
syysvärin. Koostaan huolimatta olemukseltaan ilmava ja siro koristekasvi. Kellertävät kukinnot
alkukesällä, koristeelliset siemenkodat syksyllä. Vyöhykkeille I-VI.

50-80 cm

19,90 €

Sirotuomipihlaja

Amelanchier laevis

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Valkeat kukat, tummansiniset marjat. Lehdet avautuvat pronssinvärisinä, syysväri kauniin punainen.
Leveä ja ilmava kasvutapa. Vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten kuivahko. Kestää hyvin
tuulta, kuivuutta ja tiesuolaa. Vyöhykkeille I-II(III).

C3, 30-50 cm

29,00 €

Rusotuomipihlaja

Amelanchier lamarckii

aurinko,
puolivarjo

I-III

Valkeat kukat, tummansiniset marjat. Lehdet avautuvat pronssinvärisinä, syysväri kauniin punainen.
Sirotuomipihlajaa rehevämpi pensas. Leveä ja ilmava kasvutapa. Vaatimaton kasvupaikan suhteen,
mieluiten kuivahko. Kestää hyvin tuulta, kuivuutta ja tiesuolaa. Vyöhykkeille I-III.

50-80 cm

15,90 €

Isotuomipihlaja

Amelanchier spicata

aurinko,
puolivarjo

I-VIII

Kaunis valkea kukinta alkukesällä, myöhemmin tummansiniset syötävät marjat. Tekee jonkinverran
tyvivesoja mutta ei juurivesoja. Kapeahko, pystykasvuinen pensas. Vaatimaton kasvupaikan suhteen,
mieluiten kuivahko. Kestää hyvin tuulta, kuivuutta ja tiesuolaa. Vyöhykkeille I-VIII.

10 kpl / pkt

49,00 €

Isotuomipihlaja

Amelanchier spicata

aurinko,
puolivarjo

I-VIII

Kaunis valkea kukinta alkukesällä, myöhemmin tummansiniset syötävät marjat. Tekee jonkinverran
tyvivesoja mutta ei juurivesoja. Kapeahko, pystykasvuinen pensas. Vaatimaton kasvupaikan suhteen,
mieluiten kuivahko. Kestää hyvin tuulta, kuivuutta ja tiesuolaa. Vyöhykkeille I-VIII.

C1

6,90 €

Isotuomipihlaja

Amelanchier spicata

aurinko,
puolivarjo

I-VIII

Kaunis valkea kukinta alkukesällä, myöhemmin tummansiniset syötävät marjat. Tekee jonkinverran
tyvivesoja mutta ei juurivesoja. Kapeahko, pystykasvuinen pensas. Vaatimaton kasvupaikan suhteen,
mieluiten kuivahko. Kestää hyvin tuulta, kuivuutta ja tiesuolaa. Vyöhykkeille I-VIII.

C3

14,90 €

Suokukka ‘Blue Ice’

Andromeda polifolia
‘Blue Ice’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Ihastuttava harmaasävyinen, ikivihreä pikkupensas. Vaaleanpunaiset kukat kesäkuussa. Pyöreähkö,
tyynymäinen kasvutapa. Tuore ja hapahko, vettä läpäisevä kasvupaikka esim. havujen ja rodojen
seurassa. Vyöhykkeille I-II(III).

20-25 cm

19,90 €

Suokukka ‘Compacta’

Andromeda polifolia
‘Compacta’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Viehättävä ainavihanta pikkupensas kukkii vaaleanpunaisin kukin kesäkuussa. Litteänpyöreä
tyynymäinen kasvutapa. Tuore ja hapahko, vettä läpäisevä kasvupaikka esim. havujen ja rodojen
seurassa. Vyöhykkeille I-II.

20-25 cm

19,90 €

Marja-aronia ‘Viking’

Aronia ‘Viking’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Valkeat kukat alkukesällä, myöhemmin mustat, syötävät marjat. Kiiltävä tummanvihreä lehdistö saa
upean syysvärin. Kasvutavaltaan yhtenäinen lajike. Monikäyttöinen koriste- ja hyötykasvi. Vaatimaton
kasvupaikan suhteen, menestyy monenlaisilla paikoilla. Terve ja helppohoitoinen.

P9

3,40 €

Musta-aronia

Aronia melanocarpa

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Valkeat kukat alkukesällä, myöhemmin mustat, syötävät marjat. Kiiltävä tummanvihreä lehdistö saa
upean syysvärin. Monikäyttöinen koriste- ja hyötykasvi. Vaatimaton kasvupaikan suhteen, menestyy
monenlaisilla paikoilla. Terve ja helppohoitoinen.

40-60 cm

13,90 €

Reunushappomarja
‘Nana’

Berberis buxifolia
‘Nana’

aurinko

Ia

Osittain ikivihreä pikkupensas, oranssit kukat alkukesällä. Matala, tyynymäinen kasvutapa. Suojaisa,
hyvin vettä läpäisevä, niukkaravinteinen kasvupaikka.

C2

15,90 €

Hurmehappomarja
‘Superba’

Berberis x ottawensis
‘Superba’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Talvenkestävä lajike. Tummanpunaiset lehdet koko kesän. Pienet keltaiset kukat. Kuiva tai tuore, keskiravinteinen ja vettä läpäisevä kasvupaikka. Happomarjat sietävät tuulta, mutta huonosti tiesuolaa.
Vyöhykkeille I-IV(V).

1 lk

16,90 €

Japaninhappomarja

Berberis thunbergii

aurinko

I-IV

Vihreät lehdet kesällä. Kirkkaanpunainen syysväri. Keltaiset kukat, punaiset marjat. Kuiva tai tuore,
keskiravinteinen ja vettä läpäisevä kasvupaikka. Happomarjat sietävät tuulta, mutta huonosti tiesuolaa. Vyöhykkeille I-IV.

C2, 30-40 cm

14,90 €

Japaninhappomarja
‘Admiration’

Berberis thunbergii
‘Admiration’

aurinko

I-III

Värikäs pikkupensas. Lehtien väri vaihtelee punaisen eri sävyissä kasvukauden kuluessa. Syksyllä
punaiset marjat. Matala, tyynymäinen kasvutapa. Kuiva tai tuore, keskiravinteinen ja vettä läpäisevä
kasvupaikka. Vyöhykkeille I-III.

C3

16,90 €

Japaninhappomarja
‘Anna’

Berberis thunbergii
‘Anna’

aurinko

I-

Uusi lajike, jonka lehdistö on raikkaan keltaoranssi. Matala ja pyöreähkö pikkupensas aurinkoiselle
kasvupaikalle. Kuiva tai tuore, vettä läpäisevä kasvupaikka.

C3, 15-20 cm

16,90 €

Purppurahappomarja
‘Atropurpurea’

Berberis thunbergii
‘Atropurpurea’

aurinko

I-III

Tummanpunaiset lehdet koko kesän, hurmehappomarjaa pienikokoisempi pensas. Kuiva tai tuore,
keskiravinteinen ja vettä läpäisevä kasvupaikka. Happomarjat sietävät tuulta, mutta huonosti tiesuolaa. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

16,90 €

Purppurahappomarja
‘Atropurpurea Nana’

Berberis thunbergii
‘Atropurpurea Nana’

aurinko

I-II(III)

Tummanpunaiset lehdet koko kesän. Tuuhea, pallomainen kasvusto. Kuiva tai tuore, keskiravinteinen
ja vettä läpäisevä kasvupaikka. Happomarjat sietävät tuulta, mutta huonosti tiesuolaa.

1 lk

16,90 €

Purppurahappomarja
‘Bagatelle’

Berberis thunbergii
‘Bagatelle’

aurinko

I-II

Värikäs pikkupensas. Lehdistö tumman purppuran punainen. Pehmeän tyynymäinen kasvutapa.
Hyvä maanpeitepensas ja väripilkku erilaisissa ryhmissä ja patioruukuissa. Aurinkoinen kasvupaikka. Vettä läpäisevä ja kalkittu maa. Vyöhykkeille I-II.

C3

16,90 €

Japaninhappomarja
‘Dart’s Red Lady’

Berberis thunbergii
‘Dart’s Red Lady’

aurinko

I-II

Purppurainen, kirjava lehdistö. Antaa väriä pensas- ja kukkaryhmiin. Kuiva tai tuore, keskiravinteinen
ja vettä läpäisevä kasvupaikka. Happomarjat sietävät tuulta, mutta huonosti tiesuolaa.

C3

16,90 €

Japaninhappomarja
‘Natasza’

Berberis thunbergii
‘Natasza’

aurinko

I-

Värikäs, kaartuvaversoinen pensas. Nuoret versot kirkkaan punaisia, lehdistössä vihreää, valkoista
ja vaaleanpunaista. Hieno piristys erilaisissa kasviryhmissä sekä vapaasti kasvaen että muotoiltuna.
Kuiva tai tuore, keskiravinteinen ja vettä läpäisevä kasvupaikka.

C3

16,90 €

Japaninhappomarja
‘Orange Ice’

Berberis thunbergii
‘Orange Ice’

aurinko

I-

Kauniin oranssina hehkuva lehdistö. Ryhdikkään pysty, munanmuotoinen kasvutapa. Hieno väripilkku
erilaisiin istutuksiin. Aurinkoinen, kuivahko kasvupaikka.

1 lk

24,90 €

Japaninhappomarja
‘Orange Rocket’

Berberis thunbergii
‘Orange Rocket’

aurinko

I-II

Pystykasvuinen pikkupensas. Tuuhea, kapea kasvusto. Korkeus noin 1 m. Lehdet puhjetessaan
oranssinpunaiset, myöhemmin vihertyvät. Syysväri rubiininpunainen. Vaaleankeltaiset kukat alkukesällä, punaiset marjat syksyllä. Oivallinen erilaissa ryhmissä ja ruukkuistutuksissa. Aurinkoinen,
kuivahko - keskikostea kasvupaikka. Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta. I-II.

C3

16,90 €

Japaninhappomarja
‘Rose Glow’

Berberis thunbergii
‘Rose Glow’

aurinko

I

Värikäs pensas erilaisiin istutusryhmiin. Purppuranpunainen lehdistö, jossa on kaunis marmorikuviointi. Paras väri aurinkoisella paikalla. Kuiva tai tuore, keskiravinteinen ja vettä läpäisevä
kasvupaikka.

C3, 30-40 cm

16,90 €

Japaninhappomarja
‘Ruby Star’

Berberis thunbergii
‘Ruby Star’

aurinko

I

Pieni ja pyöreä pensas, jonka lehdistö hehkuu kirkkaan punaisena. Mainio väripilkku erilaisiin istutuksiin sekä ruukkuihin. Aurinkoinen, kuivahko kasvupaikka.

C2-3

19,90 €

Japaninhappomarja
‘Tiny Gold’

Berberis thunbergii
‘Tiny Gold’

aurinko

I-II(III)

Pikkuruinen iloisen keltainen pensas erilaisiin istutusryhmiin tai ruukkuihin. Lehdistön väri syvenee
kesällä limen sävyiseksi ja kirkastuu taas syksyn tullen. Aurinkoinen, kuivahko tai tuore, hyvin vettä
läpäisevä kasvupaikka.

C3

16,90 €

Kesäsyrikkä

Buddleja alternifolia

aurinko

(I)

Kaartuvaversoinen pensas, jonka vaalean lilat kukinnot tuoksuvat miedosti ja houkuttavat perhosia.
Aurinkoinen ja suojaisa, tuorepohjainen kasvupaikka.

C3, 50-60 cm

16,90 €

Syyssyrikkä Lo &
Behold® ‘Pink Micro
Chip’

Buddleja Lo &
Behold® ‘Pink Micro
Chip’

aurinko

(I)

Matala ja tuuhea syrikkä, jonka pitkät vaaleanpunaiset kukinnot houkuttelevat perhosia puutarhaan.
Aurinkoinen ja suojaisa kasvupaikka.

C2-3

16,90 €

Syyssyrikkä Lo &
Behold® ‘Purple Chip’

Buddleja ‘Purple Chip’

aurinko

(I)

Matala ja tuuhea syrikkä, jonka pitkät purppuraiset kukinnot houkuttelevat perhosia puutarhaan.
Aurinkoinen ja suojaisa kasvupaikka.

C2-3

16,90 €
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Syyssyrikkä Buzz™
‘Hot Raspberry’

Buddleja Buzz™ ‘Hot
Raspberry’

aurinko

(I)

Melko matalakasvuinen syrikkä, jonka pitkä kukinta loppukesällä houkuttaa perhosia puutarhaan.
Aurinkoinen ja suojaisa kasvupaikka.

C3, 30-40 cm

24,90 €

Syyssyrikkä Buzz™
‘Improved Sky Blue’

Buddleja Buzz™
‘Improved Sky Blue’

aurinko

(I)

Melko matalakasvuinen syrikkä, jonka pitkä kukinta loppukesällä houkuttaa perhosia puutarhaan.
Aurinkoinen ja suojaisa kasvupaikka.

C3, 30-40 cm

24,90 €

Syyssyrikkä ‘Ile de
France’

Buddleja davidii ‘Ile de
France’

aurinko

(I)

Vanha ranskalainen lajike. Pitkät ja kapeat, perhosia houkuttavat lilat kukinnot. Kukkii pitkään keskikesästä alkaen, voidaan leikata voimakkaasti vuosittain. Suojaisa, tuorepohjainen kasvupaikka.

C3, 30-40 cm

16,90 €

Syyssyrikkä ‘Orchid
Beauty’

Buddleja davidii
‘Orchid Beauty’

aurinko

(I)

Pitkät laventelin sävyiset kukinnot houkuttavat perhosia puutarhaan. Runsas pääkukinta, jonka
jälkeen vähäisempää jälkikukintaa. Suojaisa, tuorepohjainen kasvupaikka.

C3

24,90 €

Syyssyrikkä
‘White Bouquet’

Buddleja davidii ‘White
Bouquet’

aurinko

(I)

Pitkät ja kapeat, kauniin valkoiset kukinnot. Kukkii pitkään syyskesällä ja houkuttelee perhosia
puutarhaan.

C3

15,50 €

Syrikkä ‘Sungold’

Buddleja weyeriana
‘Sungold’

aurinko

(I)

Erilainen syrikkä! Kullankeltaiset, tuoksuvat kukinnot hauskannäköisissä pallerotertuissa. Perhosten
ja pölyttäjien suosikki! Aurinkoinen ja suojaisa, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

C3

24,90 €

Japaninpuksipuu
‘Faulkner’, pallo

Buxus microphylla
‘Faulkner’

puolivarjo

I-(II)

Tummanvihreä, kiiltävä ikivihreä lehdistö. Pallomaiseksi muotoiltu pensas, muoto ylläpidetään säännöllisin leikkauksin. Suojaisa kasvupaikka tai ruukkuistutuksen talvetus pakkasettomassa paikassa.

C5, Ø25-30
cm

24,90 €

Japaninpuksipuu
‘Faulkner’, pallo

Buxus microphylla
‘Faulkner’

puolivarjo

I-(II)

Tummanvihreä, kiiltävä ikivihreä lehdistö. Pallomaiseksi muotoiltu pensas, muoto ylläpidetään säännöllisin leikkauksin. Suojaisa kasvupaikka tai ruukkuistutuksen talvetus pakkasettomassa paikassa.

C10, Ø30-35
cm

34,90 €

Isopuksipuu, rungollinen pallo

Buxus sempervirens

puolivarjo,
varjo

Ia

Tuuheakasvuinen, ikivihreä pensas. Pienet kukat. Matalalle rungolle pallomaiseksi muotoiltu pensas,
muoto ylläpidetään säännöllisin leikkauksin. Sopii hyvin mm. ruukkuistutuksiin. Suojaisa, vettä
läpäisevä kasvupaikka tai ruukkuistutuksen talvetus kellarissa.

runko 60 cm,
C10

79,00 €

Siperianhernepensas

Caragana arborescens

aurinko,
puolivarjo

I-VIII

Nopeakasvuinen ja vaatimaton pensas. Keltainen kukinta alkukesällä. Pienilehtinen, lehdistö kauniin
raikkaanvihreä. Kookas, ilmavarakenteinen pensas. Sopii myös muotoon leikattavaksi aidaksi.
Viihtyy parhaiten kuivahkossa niukkaravinteisessa kasvupaikassa.

C3

16,90 €

Siperianhernepensas

Caragana arborescens

aurinko,
puolivarjo

I-VIII

Nopeakasvuinen ja vaatimaton pensas. Keltainen kukinta alkukesällä. Pienilehtinen, lehdistö kauniin
raikkaanvihreä. Kookas, ilmavarakenteinen pensas. Sopii myös muotoon leikattavaksi aidaksi.
Viihtyy parhaiten kuivahkossa niukkaravinteisessa kasvupaikassa.

C1, 30-50 cm

6,90 €

Katsura

Cercidiphyllum
japonicum

aurinko,
puolivarjo

I-II

Suosittu japanilaishenkinen pikkupuu tai kookas pensas. Korkeus 5-10 m. Kaunis, kesällä vihreä
lehdistö puhkeaa pronssinsävyisenä. Syysväri vaihtelee vaaleankeltaisesta tiilenpunaiseen. Kuihtuvat
lehdet tuoksuvat vaniljalle. Aurinkoinen – puolivarjoisa, syvämultainen kasvupaikka. Keskikostea,
ravinteikas savensekainen multa. Menestymisvyöhykkeet I-II.

C3, 60-80 cm

34,90 €

Amerikanjuudaksenpuu ‘Appalachian Red’

Cercis canadensis
‘Appalachian Red’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Pohjois-Amerikkalainen kookas pensas tai pikkupuu. Vahvan vaaleanpunaiset kukat koristavat
versoja keväällä ennen lehtien puhkeamista. Suojaisa kasvupaikka, tuorepohjainen mutta hyvin vettä
läpäisevä kasvualusta.

C5, 60-80 cm

54,90 €

Japaninruusukvitteni

Chaenomeles japonica

aurinko

I-III(IV)

Kaunis pienehkö koristepensas. Oranssinpunaiset kukat alkukesällä, keltaiset syötävät hedelmät.
Aurinkoinen, jopa paahteinen kasvupaikka. Kuivahko tai tuore, vettä läpäisevä ja kalkittu maa.

C3

16,90 €

Japaninruusukvitteni
‘Sirius’, FinE

Chaenomeles japonica
‘Sirius’, FinE

aurinko

I-III(IV)

Pieni koristepensas sekä hyötykasvi. Oranssit kukat alkukesällä. Elokuun lopulla kypsyvät keltaiset
hedelmät sopivat herkkuhilloihin. Aurinkoinen, jopa paahteinen kasvupaikka. Kuivahko tai tuore, vettä
läpäisevä ja kalkittu maa. Vyöhykkeille I-III(IV).

C3

18,90 €

Japaninruusukvitteni
‘Venus’, FinE

Chaenomeles japonica
‘Venus’, FinE

aurinko

I-III(IV)

“Pohjolan sitruuna”, vähäpiikkinen lajike. Oranssit kukat alkukesällä. Keltaiset, tuoksuvat hedelmät
kypsyvät elo-syyskuussa. Hedelmät sopivat mm. marmeladeihin. Aurinkoinen, jopa paahteinen
kasvupaikka. Kuivahko tai tuore, vettä läpäisevä ja kalkittu maa. Vyöhykkeille I-III(IV).

1 lk

18,90 €

Valkokletra
‘Hummingbird’

Clethra alnifolia
‘Hummingbird’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Kaunis leveänpyöreäpensas. Kiiltävät, tummanvihreät lehdet. Heinä-elokuussa 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.

C4, 40-60 cm

29,90 €

Valkokletra
‘Ruby Spice’

Clethra alnifolia ‘Ruby
Spice’

aurinko,
puolivarjo

I-(II)

Keskikokoinen pensas. Aluksi pystykasvuinen, myöhemmin pyöreähkö. Korkeus 1,2-1,8 m. Kiiltävät,
tummanvihreät lehdet, syysväri kirkkaankeltainen. Heinä-elokuussa 15 cm tertuissa pinkit tuoksuvat
kukat, jotka houkuttelevat perhosia. Aurinkoinen - puolivarjoisa, suojaisa kasvupaikka. Viihtyy parhaiten kosteassa, hapahkossa, melko ravinteikkaassa multamaassa. Menestymisvyöhyke Ia.

C3, 30-40 cm

29,90 €

Kaistakirjokanukka
‘Elegantissima’

Cornus alba ‘
Elegantissima’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Lehdet valkokirjavat. Tulee kauniisti esille hieman hämyisässä paikassa. Leveänpyöreä pensas.
Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen; mieluiten tuore tai kostea sekä ravinteikas, menestyy
savimaallakin.

C3

18,90 €

Keltakirjokanukka
‘Gouchaultii’

Cornus alba
‘Gouchaultii’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Komea pyöreähkö pensas. Korkeus 2-2,5 m. Koko vuoden kaunis pensas. Raikkaan vihreä, keltalaikkuinen lehdistö. Talvella erottuvat koristeelliset ruskeanpunaiset versot. Aurinkoinen - varjoinen
kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas maa. Vyöhykkeille I-V.

C3

18,90 €

Valkokirjokanukka
IVORY HALO®

Cornus alba IVORY
HALO® ‘Bailhalo’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Valkoreunaiset lehdet, punaiset versot, kermanvalkeat kukat. Tuuhea- ja tiiviskasvuinen lajike.
Leveänpyöreä pensas. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen; mieluiten tuore tai kostea sekä
ravinteikas, menestyy savimaallakin.

C3

16,90 €

Korallikanukka
‘Sibirica’

Cornus alba ‘Sibirica’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-VI

Versot talvella koristeellisen kirkkaanpunaiset. Raikkaan vihreä lehdistö. Leveänpyöreä pensas.
Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen; mieluiten tuore tai kostea sekä ravinteikas, menestyy
savimaallakin.

C3

16,90 €

Mustamarjakanukka
‘Midwinter Fire’

Cornus sanguinea
‘Midwinter Fire’

aurinko,
puolivarjo

I-II-

Tuuheakasvuinen pensas, jonka lehdistö saa huikean hienon syysvärityksen. Värikäsversoinen
pensas on koristeellinen myös lehdettömään aikaan, kun keltaisen ja punaisen sävyiset versot ovat
hyvin esillä.

C3, 40-50 cm

18,90 €

Lännenkanukka
FIREDANCE™

Cornus sericea FIREDANCE™ ‘Bailadeline’

aurinko,
puolivarjo

I-(IV)

Matalakasvuinen ja tuuhea kanukkapensas. Lehdistö saa valoisalla paikalla hienon syysvärin,
kirkkaanpunaiset versot koristavat maisemaa lehdettömään aikaan.

C3

21,90 €

Pähkinäpensas

Corylus avellana

puolivarjo,
varjo

I-(V)

Kukkii aikaisin keväällä keltaisin norkoin, syksyllä kypsyvät syömäkelpoiset pähkinät. Kookas, kaartuvaoksainen lehtopensas. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka.

C3

22,00 €

Peikonpähkinäpensas
‘Contorta’

Corylus avellana
‘Contorta’

puolivarjo

I-II(III)

Koristeellisesti kiertyneet oksat tulevat talvella hyvin esille. Aikaisin keväällä keltaiset kukkanorkot.
Vihreät, ryppyiset lehdet. Suojaisa, tuore ja ravinteikas kasvupaikka, istutus mieluiten kohopenkkiin.

30-50 cm

22,00 €

Peikonpähkinäpensas
‘Contorta’

Corylus avellana
‘Contorta’

puolivarjo

I-II(III)

Koristeellisesti kiertyneet oksat tulevat talvella hyvin esille. Aikaisin keväällä keltaiset kukkanorkot.
Vihreät, ryppyiset lehdet. Suojaisa, tuore ja ravinteikas kasvupaikka, istutus mieluiten kohopenkkiin.

50-60 cm

27,80 €

Peikonpähkinäpensas
‘Contorta’

Corylus avellana
‘Contorta’, extra

puolivarjo

I-II(III)

Koristeellisesti kiertyneet oksat tulevat talvella hyvin esille. Aikaisin keväällä keltaiset kukkanorkot.
Vihreät, ryppyiset lehdet. Suojaisa, tuore ja ravinteikas kasvupaikka, istutus mieluiten kohopenkkiin.

100-125 cm

69,00 €

Punapeikonpähkinä
‘Red Majestic’

Corylus avellana ‘Red
Majestic’

puolivarjo

I-II(III)

Kuten tavallinen peikonpähkinä, mutta lehdet alkukesällä voimakkaasti punertuneet. Suojaisa, tuore
ja ravinteikas kasvupaikka, istutus mieluiten kohopenkkiin.

C4, 50-70 cm

22,00 €

Pähkinäpensas
‘Twister’

Corylus avellana
‘Twister’

puolivarjo

I

Kiharaversoinen ja kompaktin kokoinen pähkinäpensaan lajike. Hauska ja koristeellinen pensas
puutarhaan sekä kookkaisiin ruukkuihin. Suojaisa kasvupaikka.

80-100 cm

125,00 €
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KORISTEPENSAAT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Veripähkinäpensas
‘Purpurea’

Corylus maxima
‘Purpurea’

puolivarjo

Ia

Pähkinäpensaan värikäs lajike. Keväinen kukintanorkko on punertava, lehdistö koko kesän tummanpunainen. Kookas, kaartuvaoksainen lehtopensas. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka.

160-180 cm

Peruukkipensas
‘Lilla’

Cotinus coggygria
‘Lilla’

aurinko,
puolivarjo

I(II)

Tuuheakasvuinen ja värikäs katseenvangitsija. Burgundinpunaiset lehdet, kellanvihreät kukintohuiskilot. Pyöreähkö kasvutapa, yhtä leveä kuin korkea pensas. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen,
mieluiten suojaisa ja tuore, vettä läpäisevä.

C2

16,90 €

Punaperuukkipensas
‘Royal Purple’

Cotinus coggygria
‘Royal Purple’

aurinko,
puolivarjo

I(II)

Värikäs katseenvangitsija. Tummanpunaiset lehdet ja tummat peruukkimaisen pörröiset kukintohuiskilot. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten suojaisa ja tuore, vettä läpäisevä.

80-100 cm

39,00 €

Suikerotuhkapensas
‘Mooncreeper’

Cotoneaster dammeri
‘Mooncreeper’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Mattomaisesti maata peittävä lamoavakastuinen pensas, jonka pitkät versot juurtuvat nivelistään.
Valkeat kukat, koristeelliset mutta syömäkelvottomat punaiset marjat. Kiiltävä tummanvihreä lehdistö.
Hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

C1,5

6,90 €

Kiiltotuhkapensas

Cotoneaster lucidus

aurinko,
puolivarjo

I-V

Tummanvihreät, kiiltävät lehdet. Koristeellisen punaiset, syömäkelvottomat marjat. Upea punainen
syysväri. Suosittu kaartuvaoksainen pensas, sopii myös leikattavaksi pensasaidaksi. Hyvin vettä
läpäisevä kasvupaikka, myös paahteiseen paikkaan.

C3

13,90 €

Kiiltotuhkapensas

Cotoneaster lucidus

aurinko,
puolivarjo

I-V

Tummanvihreät, kiiltävät lehdet. Koristeellisen punaiset, syömäkelvottomat marjat. Upea punainen
syysväri. Suosittu kaartuvaoksainen pensas, sopii myös leikattavaksi pensasaidaksi. Hyvin vettä
läpäisevä kasvupaikka, myös paahteiseen paikkaan.

10 kpl / pkt

49,00 €

Kiiltotuhkapensas

Cotoneaster lucidus

aurinko,
puolivarjo

I-V

Tummanvihreät, kiiltävät lehdet. Koristeellisen punaiset, syömäkelvottomat marjat. Upea punainen
syysväri. Suosittu kaartuvaoksainen pensas, sopii myös leikattavaksi pensasaidaksi. Hyvin vettä
läpäisevä kasvupaikka, myös paahteiseen paikkaan.

C1, 20-40 cm

6,90 €

Kivikkotuhkapensas
‘Boer’

Cotoneaster nanshan
‘Boer’

aurinko,
puolivarjo

(I-)

Maanmyötäinen peittopensas. Pikkuruiset tummanvihreät lehdet sekä valkeat kukat, myöhemmin
koristeelliset oranssinpunaiset marjat. Aurinkoinen kasvupaikka, hyvin vettä läpäisevä maa.

C1,5

6,90 €

Linnantuhkapensas
‘Skogholm’

Cotoneaster x
suecicus ‘Skogholm’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Lamoavakasvuinen peittopensas. Valkeat kukat, koristeelliset punaiset, syömäkelvottomat marjat. Leveäkasvuinen osittain ikivihreä peittopensas, jonka versot juurtuvat nivelistään. Hyvin vettä läpäisevä
kasvupaikka. Vyöhykkeille I-II.

C3

15,90 €

Aitaorapihlaja

Crataegus grayana

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Terve ja helppohoitoinen laji. Vihreä lehdistö saa kauniin syysvärin. Valkeat kukat, koristeelliset
punaiset marjat. Paljon käytetty laji leikattavissa pensasaidoissa, kaunis myös kookkaana yksittäispensaana. Vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten kuivahko, hyvin vettä läpäisevä paikka.
Vyöhykkeille I-VII.

C3

16,90 €

Aitaorapihlaja

Crataegus grayana

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Terve ja helppohoitoinen laji. Vihreä lehdistö saa kauniin syysvärin. Valkeat kukat, koristeelliset
punaiset marjat. Paljon käytetty laji leikattavissa pensasaidoissa, kaunis myös kookkaana yksittäispensaana. Vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten kuivahko, hyvin vettä läpäisevä paikka.
Vyöhykkeille I-VII.

C1

6,90 €

Suikerovihma

Cytisus decumbens

aurinko

I-V(VI)

Runsaskukkainen maanpeitepensas. Maanmyötäinen, 50-100 cm leveä kasvusto. Korkeus 20 cm.
Pienet, kapeat, tummanvihreät lehdet. Keltaiset kukat touko-kesäkuussa. Aurinkoinen, kuiva kasvupaikka, mieluiten rinne. Kalkittu hiekkamulta. Talvella suojattava rusakoilta. Menestymisvyöhykkeet
I-V(VI).

25-30 cm

16,90 €

Lehtonäsiä ‘Rubra’

Daphne mezereum
‘Rubra’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-V

Voimakkaasti tuoksuvat kukat aikaisin keväällä ennen lehtien puhkeamista. Punaiset, myrkylliset
marjat. Pystykasvuinen pienehkö lehtopensas. Tuore tai kostea, vettä läpäisevä kasvupaikka.

C5, 40-50 cm

34,90 €

Tarhapensashanhikki
‘Abbotswood’

Dasiphora
Fruticosa-ryhmä
‘Abbotswood’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Suuret valkeat kukat, sinivihreä melko myöhään keväällä avautuva lehdistö. Pyöreähkö pensas.
Erittäin pitkä kukinta loppukesästä syksyyn. 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.

C3

15,90 €

Tarhapensashanhikki
BELLA LINDSEY
‘Hendlin’

Dasiphora Fruticosa-ryhmä BELLA
LINDSEY ‘Hendlin’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Matala ja tuuhea pikkupensas. Erittäin pitkä kukinta-aika keskikesästä alkaen. Pienet ja sirot lehdet.
Pari-, kolmevuotiaan versot kukkivat runsaimmin, joten pensaita kannattaa tarvittaessa leikata
harventaen. Kuivahko tai tuorepohjainen kasvupaikka.

C3

15,90 €

Tarhapensashanhikki
CITRUS TART™

Dasiphora Fruticosa-ryhmä CITRUS
TART™ ‘Bailcitrus’

aurinko,
puolivarjo

I-V(VI)

Lajike jolla sitruunankeltaiset kevyesti kerratut kukat. Erittäin pitkä kukinta keskikesästä syksyyn.
Pyöreä ja tuuheakasvuinen pikkupensas. 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.

C3

17,90 €

Tarhapensashanhikki
CREME BRULE™

Dasiphora Fruticosa-ryhmä CREME
BRULE™ ‘Bailbrule’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Lajike, jolla on puhtaanvalkeat kevyesti kerratut kukat. Erittäin pitkä kukinta keskikesästä syksyyn.
Pyöreä, tiivis kasvutapa ja tummanvihreä lehdistö. 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.

C3

17,90 €

Tarhapensashanhikki
‘Daydawn’

Dasiphora Fruticosa-ryhmä ‘Daydawn’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Herttainen pikkupensas kukkii pehmeän persikansävyisin kukin keskikesästä alkaen. Korkeuttaan
hiukan leveämpi mätäs sopii monenlaisiin istutuksiin aurikoiselle paikalle.

C2-3

15,90 €

Tarhapensashanhikki
‘Elizabeth’

Dasiphora Fruticosa-ryhmä ‘Elizabeth’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Rentoversoinen, leveänpyöreä lajike. Suuret, vaaleankeltaiset kukat. Pitkä kukinta-aika loppukesästä
syksyyn. 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.

C3

15,90 €

Tarhapensashanhikki
‘Goldfinger’

Dasiphora
Fruticosa-ryhmä
‘Goldfinger’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Suuret, kirkkaankeltaiset kukat, vihreät lehdet. Pystykasvuinen, pyöreähkö pensas. Pitkä kukinta-aika
loppukesästä syksyyn. 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.

C3

15,90 €

Tarhapensashanhikki
‘Goldteppich’

Dasiphora
Fruticosa-ryhmä
‘Goldteppich’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Matala ja leveähkö pikkupensas. Pitkä kullankeltainen kukinta keskikesästä alkaen. Pari-, kolmevuotiaat versot kukkivat runsaimmin, joten pensaita kannattaa leikata harventaen. Kuivahko tai
tuorepohjainen kasvupaikka.

C3

15,90 €

Tarhapensashanhikki
LEMON MERINGUE™

Dasiphora Fruticosa-ryhmä LEMON
MERINGUE™
‘Bailmeringue’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Vaaleankeltaiset, kevyesti kerratut kukat. Pyöreä ja pysty, tiivis kasvutapa. Erittäin pitkä kukinta-aika
keskikesästä syksyyn. 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.

C3

17,90 €

Tarhapensashanhikki
LOVELY PINK®

Dasiphora Fruticosa-ryhmä LOVELY
PINK® ‘Pink Beauty’

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Pinkit kukat vaalenevat hiukan vanhetessaan. Pyöreä, tiivis pensas. Pitkä kukinta-aika keskikesästä
syksyyn. 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.

C3

15,90 €

Tarhapensashanhikki
MARMALADE™

Dasiphora Fruticosa-ryhmä MARMALADE™ ‘Jefmarm’

aurinko,
puolivarjo

I-(IV)

Lämpimän oranssinkeltaisena hehkuva kukinta keskikesästä alkaen. Tuuhea ja napakan muotoinen
pensas. Pari-, kolmevuotiaat versot kukkivat runsaimmin, joten pensasta kannattaa leikata harventaen. Kuivahko tai tuorepohjainen kasvupaikka.

C3

17,90 €
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Hinta

KORISTEPENSAAT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Tarhapensashanhikki
‘Pink Queen’

Dasiphora Fruticosa-ryhmä ‘Pink
Queen’

aurinko,
puolivarjo

I-III

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.

C3

15,90 €

Tarhapensashanhikki
‘Primrose Beauty’

Dasiphora Fruticosa-ryhmä ‘Primrose
Beauty’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

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.

C3

15,90 €

Tarhapensashanhikki
‘Red Ace’

Dasiphora Fruticosa-ryhmä ‘Red Ace’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Voimakkaan oranssit kukat, väri säilyy parhaiten kevyessä varjossa. Rento- ja leveäkasvuinen
pikkupensas. Pitkä kukinta-aika keskikesästä syksyyn. 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.

C3

15,90 €

Tarhapensashanhikki
‘Snowflake’

Dasiphora
Fruticosa-ryhmä
‘Snowflake’

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

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).

C3

15,90 €

Tarhapensashanhikki
‘Tilford Cream’

Dasiphora Fruticosa-ryhmä ‘Tilford
Cream’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Kermanvalkeat, suuret kukat, tummanvihreä lehdistö. Erittäin pitkä kukinta-aika keskikesästä
syksyyn. Leveänpyöreä pikkupensas. 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.

C3

15,90 €

Nietospensas ‘Nikko’

Deutzia gracilis ‘Nikko’

aurinko

I

Siro, hiukan lamoavakasvuinen pikkupensas suojaisalle paikalle. Kukkii toukokuussa runsain valkein
kukin. Lehdissä tummanpunainen syysväri. Alkujaan japanilainen koristepensas. Suojaisa ja tuore,
vettä läpäisevä kasvupaikka.

C3

15,90 €

Tarhanietospensas
‘Mont Rose’

Deutzia x hybrida
‘Mont Rose’

aurinko

I

Kaunis kaartuvaoksainen, pyöreähkö pensas, vanha ranskalainen lajike. Runsas vaaleanpunainen
kukinta alkukesällä. Suojaisa, tuorepohjainen kasvupaikka.

C3

15,90 €

Tarhanietospensas
‘Strawberry Fields’

Deutzia x ‘Starwberry
Fields’

aurinko

I

Kaunis, vaaleanpuna-valkoisiin kukkiin alku- tai keskikesällä peittyvä koristepensas. Kaartuvat versot
tekevät pensaasta pyöreän mallisen. Aurinkoinen ja tuorepohjainen, vettä läpäisevä kasvupaikka.

C2-3

16,90 €

Vuohenkuusama
‘Kodiak Red’

Diervilla ‘Kodiak Red’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

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.

1 lk

16,90 €

Rusovuohenkuusama
‘Cool Splash’

Diervilla sessilifolia
‘Cool Splash’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Matalahko pensas vehreyttämään hankalatkin paikat. Kaunis ja tuuhea, valkokirjava lehdistö. Pienet
keltaiset kukat. Verrattoman peittävä ja helppohoitoinen verhopensas. Viihtyy mainiosti kuivilla, kivisillä mailla, menestyy jopa varjossa, mutta sietää myös paahdetta. Niukkaravinteinen kasvupaikka.

C3

18,90 €

Rusovuohenkuusama
‘Butterfly’

Diervilla sessilifolia
‘Butterfly’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Matalahko, rehevä ja tuuhea pensas vehreyttämään hankalatkin paikat. Kaunis kiiltävä lehdistö,
lehdet ovat puhjetessaan pronssinsävyiset, myöhemmin kiiltävän vihreät. Menestyy monenlaisilla
kasvupaikoilla.

C3

16,90 €

Rusovuohenkuusama
‘Dise’

Diervilla sessilifolia
‘Dise’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-V

Rehevä ja tuuhea, erinomainen verhopensas hankaliinkin paikkoihin. Korkeus 0,5-1 m. Lehdet
puhjetessaan punaruskeita, kesällä vihreitä. Pienet vaaleankeltaiset kukat. Upea punainen syysväri.
Aurinkoinen - varjoinen kasvupaikka. Kuiva tai tuore, keskiravinteinen multa. Helppohoitoinen.
Menestymisvyöhykkeet I-V.

C3

13,90 €

Rusovuohenkuusama
‘Rusko’, FinE

Diervilla sessilifolia
‘Rusko’, FinE

aurinko,
puolivajo,
varjo

I-IV(V)

Lehdet puhjetessaan punaruskeat, kesällä kiiltävän vihreät. Pienet kukat. Upea punainen syysväri
aurinkoisella paikalla. Kotimainen FinE-lajike. Verrattoman peittävä ja helppohoitoinen verhopensas.
Viihtyy mainiosti kuivilla, kivisillä mailla, menestyy jopa varjossa, mutta sietää myös paahdetta.
Niukkaravinteinen kasvupaikka.

C2

15,90 €

Kellopensas

Enkianthus campanulatus

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Japanissa luontainen pensas, jonka kellomaiset kukat ovat kermanvaaleat. Syysvärit hehkuvat punaisen ja oranssin sävyissä. Tuorepohjainen ja hapan kasvualusta, viihtyy hyvin mm. alppiruusujen,
magnolioiden ja havukasvien seurassa. Kokeilunarvoinen!

C3, 40-50 cm

18,90 €

Pallesorvarinpensas

Euonymus alatus

aurinko,
puolivarjo

I-II

Kaunismuotoinen, koostaan huolimatta siroilmeinen pensas. Raikkaan vihreä lehdistö saa huikaisevan pinkinpunaisena hehkuvan syysvärityksen. Alkukesän kukinnasta muotoutuu koristeelliset
oranssit / punaiset hedelmät. Tuore, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka. Vyöhykkeille I-II.

30-40 cm

27,90 €

Pallesorvarinpensas
‘Compactus’

Euonymus alatus
‘Compactus’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Pyöreähkö, raikkaan vihreälehtinen pensas. Huikaisevan hieno, hehkuvan punainen syysväri ja
koristeelliset oranssit / punaiset hedelmät. Tiivis- ja tuuheakasvuinen lajike. Menestyy monenlaisilla
kasvupaikoilla, vain liikaa märkyyttä ei siedä. Paras syysväritys aurinkoisella paikalla.

30-40 cm

39,00 €

Pallesorvarinpensas
‘Compactus’

Euonymus alatus
‘Compactus’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Pyöreähkö, raikkaan vihreälehtinen pensas. Huikaisevan hieno, hehkuvan punainen syysväri ja
koristeelliset oranssit / punaiset hedelmät. Tiivis- ja tuuheakasvuinen lajike. Menestyy monenlaisilla
kasvupaikoilla, vain liikaa märkyyttä ei siedä. Paras syysväritys aurinkoisella paikalla.

80-100 cm

89,00 €

Euroopansorvarinpensas

Euonymus europaeus

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Kaunis ja kestävä kookas pensas. Kukinta on vaatimaton mutta loppukesällä kehittyvät pinkinpunaiset hedelmät ovat varsin koristeelliset. Vihreä lehdistö saa hienon punaisena hehkuvan syysvärin.
Tuorepohjainen ja ravinteikas kasvupaikka, menestyy myös savipohjaisilla paikoilla.

C3, 40-60 cm

18,90 €

Euroopansorvarinpensas ‘Red Cascade’

Euonymus europaeus
‘Red Cascade’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Kaunis, kaartuvaoksainen ja kookas pensas. Vaatimatonta kukintaa seuraavat pinkinpunaiset hedelmät pysyvät pitkään versojen koristeina. Syysväritys on huomiota herättävän voimakas fuksianpunainen. Tuorepohjainen ja ravinteikas kasvupaikka.

100-125 cm

34,90 €

Suikerosorvarinpensas ‘Emerald Gaiety’

Euonymus fortunei
‘Emerald Gaiety’

aurinko

(I)

Korkeuttaan leveämpi, kaunislehdistöinen pikkupensas esim. maanpeitteeksi. Vihreät lehdet ovat
raikkaan valkoreunaiset, syysväri on hieno pinkinpunainen. Aurinkoinen - puolivarjoisa, tuorepohjainen ja vettä läpäisevä kasvupaikka.

C3, 25-30 cm

16,90 €

Suikerosorvarinpensas ‘Emerald ‘n’ Gold’

Euonymus fortunei
‘Emerald ‘n’ Gold’

puolivarjo,
varjo

I

Pienikasvuinen, ikivihreä pensas. Korkeus 45-60 cm. Korkeuttaan leveämpi, hyvin tuuhea kasvusto.
Vihreät, keltareunaiset lehdet. Lehdistö punertuu syksyä kohti. Puolivarjoisa - varjoisa kasvupaikka.
Kuivahko - kostea, multava ja ravinteikas kasvualusta. Helppohoitoinen. Suojattava kevätauringolta.
Menestymisvyöhykkeet I.

C3, 25-30 cm

16,90 €

Kirsikkasorvarinpensas

Euonymus planipes

aurinko,
puolivarjo

I-III

Hieno kookas pensas, jolla on rehevä lehdistö ja kaunis avoin kasvutapa. Vaatimaton kukinta,
mutta erittäin näyttävät ja koristeelliset hedelmät. Pinkinpunaisessa syysvärissään kerrassaan upea
katseenvangitsija. Tuore ja ravinteikas kasvualusta.

50-60 cm

56,00 €

Helmipensas ‘The
Bride’

Exochorda x macrantha ‘The Bride’

aurinko

I-II

Hurmaava kaunotar. Oksat ovat alkukesällä täynnä valkeita kukkia lyhyissä tertuissa. Pensas on
tuuhea ja pyöreähkö, korkeus noin 1 m. Kukkanuput kuin valkeita helmiä – siitä nimi. Aurinkoinen
kasvupaikka. Tuoreena pysyvä, ravinteikas ja vettä läpäisevä maa. Vyöhykkeille I-II.

80-100 cm

34,90 €

Kiinanhelmipensas
MAGICAL® SPRINGTIME

Exochorda racemosa
MAGICAL® SPRINGTIME ‘Kolmaspirit’

aurinko

I-II

Oksat täynnä valkoisia kukkia alkukesällä. Kukinta voi uusiutua loppukesällä. Pystykasvuinen, siro
pensas. Mieluisin kasvupaikka tuore mutta vettä läpäisevä, hiukan hapahko.

C3

29,90 €
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KORISTEPENSAAT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Pandanruokobambu
‘Rufa’

Fargesia dracocephala
‘Rufa’

aurinko,
puolivarjo

Komeaonnenpensas
‘Lynwood Gold’

Forsythia x intermedia
‘Lynwood Gold’

aurinko,
puolivarjo

Kääpiöonnenpensas
MINIGOLD

Forsythia x intermedia
MINIGOLD ‘Flojor’

Jalo-onnenpensas
‘Northern Gold’

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Näyttävä ja eksoottisen näköinen kookas pensas. Kokeilun arvoinen puutarhan suojaisalle paikalle tai
ruukkuistutuksiin. Pandojen herkkua!

40-50 cm

31,90 €

I-II

Näyttävä kevätkukkija. Tuuhea ja leveäkasvuinen pensas. Kukkii toukokuussa ennen lehtien puhkeamista auringonkeltaisin ja tuoksuvin kukin. Myös erinomainen leikkokukka. Aurinko – puolivarjoisa
kasvupaikka. Kuivahko – tuore, kalkittu, keskiravinteinen hiekkamulta. Leikataan vanhimpia oksia
kokonaan poistamalla. Menestymisvyöhykkeet I-II.

1 lk

18,90 €

aurinko

I-II

Näyttävä kevätkukkija. Tuuhea, leveäkasvuinen pensas. Korkeus 1 m. Kukkii lehdettömänä
toukokuussa. Keltaiset tuoksuvat kukat; nuoretkin taimet kukkivat runsaasti. Syysvärissä violetin
sävyjä. Aurinko – puolivarjoisa kasvupaikka. Kuivahko – tuore, kalkittu, keskiravinteinen hiekkamulta.
Leikataan vanhimpia oksia kokonaan poistamalla. Menestymisvyöhykkeet I-II.

C3

16,90 €

Forsythia ‘Northern
Gold’

aurinko

I-IV

Erittäin runsas kukinta keväällä ennen lehtien puhkeamista. Kookas ja suosittu vanha lajike. Kestävä
pohjoisamerikkalainen lajike. Erittäin aikainen kukinta, jonka jälkeen tuuhea vihreälehtinen pensas.
Kuivahko kasvupaikka.

C3

18,90 €

Isohöyhenpensas

Fothergilla major

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Tuuhea, hidaskasvuinen, jäykkäoksainen pensas. Korkeus 50-70 cm. Lehdet kesällä vihreät.
Kesäkuussa kauniit, valkoiset, tupsumaiset kukat. Lehtien syysväri vaihtelee keltaisesta oranssiin ja
viininpunaiseen. Aurinkoinen – puolivarjoisa kasvupaikka. Hapan, keskiravinteinen, tuoreena pysyvä
hiekkamulta. Ei yleensä tarvitse leikkausta. Menestymisvyöhykkeet I-III(IV).

C3, 30-40 cm

24,90 €

Isohöyhenpensas

Fothergilla major

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Tuuhea, hidaskasvuinen, jäykkäoksainen pensas. Korkeus 50-70 cm. Lehdet kesällä vihreät.
Kesäkuussa kauniit, valkoiset, tupsumaiset kukat. Lehtien syysväri vaihtelee keltaisesta oranssiin ja
viininpunaiseen. Aurinkoinen – puolivarjoisa kasvupaikka. Hapan, keskiravinteinen, tuoreena pysyvä
hiekkamulta. Ei yleensä tarvitse leikkausta. Menestymisvyöhykkeet I-III(IV).

C5

29,90 €

Pallohortensia
‘Annabelle’

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’

puolivarjo

I-II(III)

Valtavat, jopa Ø 30 cm valkoiset kukinnot heinä-elokuussa. Voidaan leikata vuosittain alas, jolloin
latvaosien mahdollinen paleltuminen ei haittaa. ‘Annabelle’ on pohjoisamerikkalaisen hortensialajin
luonnosta löydetty muoto ja nimetty lajike. Aurinkoinen, runsasravinteinen, tuore kasvupaikka. Maan
happamuus saa vaihdella.

C3-4

22,90 €

Pallohortensia
‘Bounty’

Hydrangea arborescens ‘Bounty’

puolivarjo

I-II(III)

Suurikukkainen pallohortensialajike. Rehevälehdistöinen mutta kompakti pensas, tanakat versot
kannattelevat hyvin muhkeiden kukkien painon. Aurinkoinen ja ravinteikas, tuoreena pysyvä kasvupaikka. Maan happamuus saa vaihdella.

C4

22,90 €

Pallohortensia
CANDYBELLE®
BUBBLEGUM

Hydrangea arborescens CANDYBELLE® BUBBLEGUM
‘Grhyar1407’

aurinko,
puolivarjo

I-(II)

Hurmaava matalakasvuinen uutuuslajike. Suuret vaaleanpunaiset kukinnot ja tummanvihreä lehdistö
- mitä muuta voisi toivoa! Kukinta kestää hyvin pitkään ja kauniisti kuivuneet kukinnot voi hyvin jättää
koristamaan versoja talven yli. Aurinkoinen tai kevyesti varjoisa, tuorepohjainen kasvupaikka.

C3

29,90 €

Pallohortensia
CANDYBELLE®
MARSHMALLOW

Hydrangea arborescens CANDYBELLE® MARSHMALLOW
‘Grhyar1406’

puolivarjo

I-II

Ihastuttava uutuuslajike, jonka hennosti vaaleanpunertavat kukinnot ovat hyvin kookkaat. Matalahko
ja tukevaversoinen pieni pallohortensia.

C3

29,90 €

Pallohortensia INCREDIBALL® BLUSH /
SWEET ANNABELLE®

Hydrangea
arborescens INCREDIBALL® BLUSH
‘Ncha4’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Suurikukkainen pallohortensia, jonka kukinnoissa on herttaisen hempeä vaaleanpunaisen sävy. Tunnetaan myös nimellä Sweet Annabelle. Valoisa tai kevyesti varjostettu, tuorepohjainen kasvupaikka.

C3

29,90 €

Pallohortensia INVINCIBELLE® RUBY /
RUBY ANNABELLE®

Hydrangea arborescens INVINCIBELLE® RUBY ‘Ncha3’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Hieno pallohortensia, jonka kukinnot ovat aiempia lajikkeita tummemmat. Alkuun miltei burgundinpunaisista kukinnoista löytyy lopulta myös hopeisen vaaleanpunaisia sävyjä. Lajike tunnetaan myös
nimellä Ruby Annabelle. Valoisa tai kevyesti varjostettu, tuorepohjainen kasvupaikka.

C4

34,90 €

Pallohortensia INVINCIBELLE® SPIRIT II

Hydrangea arborescens INVINCIBELLE® SPIRIT II ‘Ncha2’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Kookkaat vaaleanpunaiset kukinnot heinä-elokuussa. Uudempi ja hiukan tummakukkaisempi versio
aiemmasta lajikkeesta, joka tunnetaan myös “Pink Annabelle” -nimellä. Aurinkoinen tai kevyesti
varjostettu, tuoreena pysyvä kasvupaikka.

C3

29,90 €

Pallohortensia LIME
RICKEY®

Hydrangea
arborescens LIME
RICKEY® ‘Smnhalr’

puolivarjo

I-II-III

Komea pallohortensia, jonka kukinnot avautuvat limenvihreinä ja muuttuvat hiljalleen kukinnan
edetessä valkeiksi. Valoisa tai puolivarjoisa, tuorepohjainen kasvupaikka.

C3

22,90 €

Pallohortensia ‘Pink
Percussion’

Hydrangea
arborescens ‘Pink
Percushion’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Rehevä ja melko kookas pallohortensia, jolla on kauniin vaaleanpunaiset kukinnot. Sopii mm. suojaja reunaistutuksiin aurinkoisella tai kevyesti varjostetulla paikalla. Luonnollisen näköinen pensas,
jonka kukinnot eivät ole liian suuret versojen kannateltaviksi.

C3

22,90 €

Pallohortensia ‘Pink
Pincushion’

Hydrangea
arborescens ‘Pink
Pincushion’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Pohjois-Amerikkalainen luontaisten pallohortensioiden joukosta valikoitu vaaleanpunakukkainen
lajike. Luonnollisen näköinen pensas, jonka kukinnot eivät ole liian suuret versojen kannateltaviksi.
Käyttö yksittäin, ryhmissä tai esim. aidanteissa. Aurinkoinen tai kevyesti varjostettu, tuoreena pysyvä
kasvupaikka. Maan happamuus saa vaihdella.

C3-4

16,95 €

Jalohortensia Endless
Summer® Bloom Star

Hydrangea macrophylla Endless Summer®
Bloom Star

puolivarjo

I-III

Kukan väri muuttuu maan happamuuden mukaan. Punaiset versot ja kompakti pyöreä kasvutapa.
Tummanvihreät lehdet saavat kauniin syysvärin. Alkujaan Pohjois-Amerikkalainen lajike, jonka kukinta alkaa hieman muita jalohortensialajikkeita aiemmin. Tuore, ravinteikas ja hapahko kasvupaikka.

C3

24,90 €

Jalohortensia Endless
Summer® The Blushing Bride

Hydrangea macrophylla Endless Summer®
The Blushing Bride

puolivarjo

I-II

Puhtaan valkeat kukinnot saavat vanhetessaan vaaleanpunaisen vivahteen. Kukkii taukoamatta
heinäkuulta loppusyksyyn. Alkujaan Pohjois-Amerikkalainen lajike. Tuore, ravinteikas ja hapahko
kasvupaikka.

C3

24,90 €

Jalohortensia Endless
Summer® The
Original

Hydrangea macrophylla Endless Summer®
The Original ‘Bailmer’

puolivarjo

I-II

Pitkä kukinta-aika. Tekee kukkia sekä vanhoilla että uusilla versoilla. Kukan väri muuttuu sinisestä
pinkkiin maan happamuuden mukaan. Alkujaan Pohjois-Amerikkalainen lajike. Tuore, ravinteikas ja
hapahko kasvupaikka.

C3

24,90 €

Jalohortensia Endless
Summer® Twist and
Shout

Hydrangea macrophylla Endless Summer®
Twist and Shout
‘PIIHM-I’

puolivarjo

I-III

Kukinnossa pitsimäinen keskusta ja suuret laitakukat reunoilla. Väri vaihtelee pinkistä siniseen mullan
happamuuden mukaan. Kukkii heinäkuulta loppusyksyyn. Alkujaan Pohjois-Amerikkalainen lajike.
Tuore, ravinteikas ja hapahko kasvupaikka.

C3

24,90 €

Japaninhortensia
BOBO®

Hydrangea paniculata
BOBO® ‘Ilvobo’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Erittäin runsaasti kukkiva, matalahko ja vahvaversoinen “syyshortensia”. Kukat aluksi valkeat, myöhemmin pinkit. Japaninhortensiat ovat arvokkaita koristepensaita, koska ne kukkivat loppukesällä ja
syksyllä, jolloin muita kukkivia pensaita on hyvin vähän. Tuore ja ravinteikas, turve- ja humuspitoinen
kasvualusta. Käytä istutuksen yhteydessä hortensiamultaa.

C3

19,90 €

Japaninhortensia
‘Bombshell’

Hydrangea paniculata
‘Bombshell’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Erittäin runsaskukkainen, matalahkokasvuinen “syyshortensia”. Aikaisin alkava ja pitkä kukinta. Kartiomaiset kukinnot ovat aluksi valkeat, punertuvat vanhetessaan. Japaninhortensiat ovat arvokkaita koristepensaita, koska ne kukkivat loppukesällä ja syksyllä, jolloin muita kukkivia pensaita on hyvin vähän.
Tuore ja ravinteikas, turve- ja humuspitoinen kasvualusta. Käytä istutuksen yhteydessä havurodomultaa.

C3

19,90 €

Japaninhortensia
CANDLELIGHT®

Hydrangea paniculata
CANDLELIGHT®
‘Hpopr013’

aurinko,
puolivarjo

I-

Kapean kartiomaiset kukinnot punaisten versojen kärjissä avautuvat valkeina ja punertuvat voimakkaasti kukinnan edetessä. Ryhdikkään pystykasvuinen pensas sopii sekä yksittäiskasviksi että
ryhmiin ja aidanteisiin. Tuorepohjainen, hapahko kasvualusta.

C3-4

19,90 €
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KORISTEPENSAAT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Japaninhortensia
CONFETTI®

Hydrangea paniculata
CONFETTI® ‘Vlasveld02’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Uusi lajike, jonka kukinnot ovat kapean kartiomaisia ja rakenteeltaan ilmavia. Kukinnot punertuvat
pehmeän vaaleanpunaisiksi alaosasta alkaen, kukinta-aika keski- ja loppukesällä on hyvin pitkä.
Ryhdikäsversoinen pensas.

1 lk

19,90 €

Japaninhortensia
COTTON CREAM®

Hydrangea paniculata
COTTON CREAM®
‘LCno7’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Upea syyskukkiva pensas pieneenkin pihaan, korkeus vain 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 hortensiamultaa.

1 lk

19,90 €

Japaninhortensia
EARLY SENSATION® /
QUICK FIRE®

Hydrangea paniculata
EARLY SENSATION®
/ QUICK FIRE® ‘Bulk’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Kookas “syyshortensia”. Suuret valkoiset, vanhetessaan purppuranpunaisiksi muuttuvat kukinnot.
Pitkä kukinta-aika alkaa monia lajikkeita aiemmin, jatkuu pitkälle syksyyn. Japaninhortensiat ovat
arvokkaita koristepensaita, koska ne kukkivat loppukesällä ja syksyllä, jolloin muita kukkivia pensaita
on hyvin vähän. Tuore ja ravinteikas, turve- ja humuspitoinen kasvualusta.Käytä istutuksen yhteydessä hortensiamultaa.

C3

24,90 €

Syyshortensia ‘Grandiflora’

Hydrangea paniculata
‘Grandiflora’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Vanha, hyvä japaninhortensian lajike, varsinainen syyshortensioiden klassikko! Suuret valkoiset,
vanhetessaan punertuvat kukinnot. Voidaan pitää matalana tai antaa kasvaa komeaksi pensaaksi.
Kukkii pitkään elo-syyskuussa. Japaninhortensiat ovat arvokkaita koristepensaita, koska ne kukkivat
loppukesällä ja syksyllä, jolloin muita kukkivia pensaita on hyvin vähän. Tuore ja ravinteikas, turve- ja
humuspitoinen kasvualusta. Käytä istutuksen yhteydessä hortensiamultaa.

C3-4

19,95 €

Japaninhortensia
‘Limelight’

Hydrangea paniculata
‘Limelight’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Komeakukkainen “syyshortensia”, jonka valkeissa kukissa on limenvihreä sävy ja ne punertuvat
vain vähän tai eivät ollenkaan. Japaninhortensiat ovat arvokkaita koristepensaita, koska ne kukkivat
loppukesällä ja syksyllä, jolloin muita kukkivia pensaita on hyvin vähän. Tuore ja ravinteikas, turve- ja
humuspitoinen kasvualusta. Käytä istutuksen yhteydessä hortensiamultaa.

C3-4

19,90 €

Japaninhortensia
LITTLE BLOSSOM®

Hydrangea paniculata
LITTLE BLOSSOM®
‘LCno8’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Suloinen japaninhortensia, jonka valkeat kukinnot punertuvat pehmeästi kukinnan edetessä. Rehevä,
tummanvihreä lehdistö. Aurinkoinen tai kevyesti varjostettu, tuorepohjainen kasvupaikka. Käytä
istutuksen yhteydessä havuille tai hortensioille tarkoitettua multaa.

C3-4

19,90 €

Japaninhortensia
LITTLE FRESCO® /
LITTLE FRAISE®

Hydrangea paniculata
LITTLE FRESCO®
‘Rou201306’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Suloinen, pienikokoinen japaninhortensia. Valkeat tai hennosti limensävyiset kukinnot muuttuvat vaaleanpunertaviksi kukinnan edetessä. Tuore ja ravinteikas kasvualusta. Käytä istutuksen yhteydessä
hortensiamultaa.

C3

19,90 €

Japaninhortensia
LITTLE LIME®

Hydrangea paniculata
LITTLE LIME® ‘Jane’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Matala- ja tiiviskasvuinen “syyshortensia”. Valkeat, limensävyiset kukinnot muuttuvat vanhetessaan vaaleanpunertaviksi. Japaninhortensiat ovat arvokkaita koristepensaita, koska ne kukkivat
loppukesällä ja syksyllä, jolloin muita kukkivia pensaita on hyvin vähän. Käytä istutuksen yhteydessä
hortensiamultaa.

C3-4

19,90 €

Japaninhortensia
MOJITO®

Hydrangea paniculata
MOJITO® Grhp10’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Melko matalakasvuinen ja napakka japaninhortensia. Kookkaat kukinnon ovat täyteläisen kartiomaisia, aluksi valkeita ja myöhemmin punertuvia. Aurinkoinen tai kevyesti varjostettu, tuorepohjainen
kasvualusta. Käytä istutuksen yhteydessä havuille tai hortensioille tarkoitettua multaa.

C3-4

24,90 €

Mustilanhortensia
‘Mustila’

Hydrangea paniculata
‘Mustila’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Kukinnot sirommat ja keveämmät kuin jalostetummilla “syyshortensia”-lajikkeilla. Kukkii pitkään
heinä-elokuussa aluksi valkein, myöhemmin punertavin kukin. Kotimainen lajike, joka muistuttaa
alkuperäistä luonnonvaraista japaninhortensiaa. Kestävä ja helppohoitoinen. Käytä istutuksen
yhteydessä hortensiamultaa.

C3-4

19,90 €

Japaninhortensia
PINK DIAMOND

Hydrangea paniculata
PINK DIAMOND ‘Interhydia’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Melko kookas “syyshortensia”. Kartiomaiset valkoiset kukinnot, muuttuvat vanhetessaan purppuranpunaisiksi. Japaninhortensiat ovat arvokkaita koristepensaita, koska ne kukkivat loppukesällä ja
syksyllä, jolloin muita kukkivia pensaita on hyvin vähän. Tuore ja ravinteikas, turve- ja humuspitoinen
kasvualusta. Käytä istutuksen yhteydessä hortensiamultaa.

C4

19,90 €

Japaninhortensia
‘Polar Bear’

Hydrangea paniculata
‘Polar Bear’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Uusi erittäin suurikukkainen “syyshortensia”. Muhkeat, tiiviin kartiomaiset kukinnot avautuvat limenvihreinä ja muuttuvat nopeasti valkoisiksi, punertuvat hiukan vanhetessaan. Japaninhortensiat ovat
arvokkaita koristepensaita, koska ne kukkivat loppukesällä ja syksyllä, jolloin muita kukkivia pensaita
on hyvin vähän. Käytä istutuksen yhteydessä hortensiamultaa.

C3-4

19,90 €

Kuutamohortensia
‘Praecox’ FinE

Hydrangea paniculata
‘Praecox’ FinE

aurinko,
puolivarjo

I-V

Kukinnot leveän kartiomaiset, pitsimäiset. Kukinta alkaa elokuun alussa. Kestävä ja terve, helppohoitoinen FinE-lajike. Käytä istutuksen yhteydessä hortensiamultaa.

C5

24,90 €

Japaninhortensia
‘Silver Dollar’

Hydrangea paniculata
‘Silver Dollar’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Pysty- ja tiiviskasvuinen “syyshortensia”. Teräväkärkiset, kartiomaiset kukinnot. Japaninhortensiat
ovat arvokkaita koristepensaita, koska ne kukkivat loppukesällä ja syksyllä, jolloin muita kukkivia
pensaita on hyvin vähän. Käytä istutuksen yhteydessä hortensiamultaa.

C3-4

19,90 €

Japaninhortensia
‘Silver Dollar’

Hydrangea paniculata
‘Silver Dollar’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Pysty- ja tiiviskasvuinen “syyshortensia”. Teräväkärkiset, kartiomaiset kukinnot. Japaninhortensiat
ovat arvokkaita koristepensaita, koska ne kukkivat loppukesällä ja syksyllä, jolloin muita kukkivia
pensaita on hyvin vähän. Käytä istutuksen yhteydessä hortensiamultaa.

60-80 cm

39,00 €

Japaninhortensia
SUGAR RUSH®

Hydrangea paniculata
SUGAR RUSH®
‘LCno11’

aurinko,
puolivarjo

I-(IV)

Napakka uusi japaninhortensia. Runsaat kukinnot avautuvat aavistuksen vihertävinä, muuttuvat
valkeiksi eivätkä juuri lainkaan punerru. Aurinkoinen tai kevyesti varjostettu, tuoreppohjainen kasvupaikka. Käytä istutuksen yhteydessä havuille tai hortensioille tarkoitettua multaa.

C3-4

19,90 €

Japaninhortensia
SUNDAE FRAISE®

Hydrangea paniculata
SUNDAE FRAISE®
‘Rensun’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Matala ja tuuheakasvuinen, runsaasti kukkiva “syyshortensia”. Kukat aukeavat puhtaanvalkeina ja
muuttuvat pikkuhiljaa pinkeiksi. Japaninhortensiat ovat arvokkaita koristepensaita, koska ne kukkivat
loppukesällä ja syksyllä, jolloin muita kukkivia pensaita on hyvin vähän. Tuore ja ravinteikas, turve- ja
humuspitoinen kasvualusta. Kalkinkarttaja.

C3

19,90 €

Japaninhortensia
VANILLA FRAISE

Hydrangea paniculata
VANILLA FRAISE
‘Renhy’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Upeavärinen, runsaasti kukkiva “syyshortensia”. Kukat aukeavat puhtaanvalkeina ja muuttuvat pehmeän pinkeiksi. Japaninhortensiat ovat arvokkaita koristepensaita, koska ne kukkivat loppukesällä ja
syksyllä, jolloin muita kukkivia pensaita on hyvin vähän. Tuore ja ravinteikas, turve- ja humuspitoinen
kasvualusta. Kalkinkarttaja.

C3-4

24,90 €

Japaninhortensia
‘Wim’s Red’

Hydrangea paniculata
‘Wim’s Red’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Värikäs “syyshortensia”. Suuret, jopa 30 cm korkuiset, hunajantuoksuiset kukinnot muuttuvat
kermanvärisistä tumman burgundinpunaisiksi kukinnan edistyessä. Japaninhortensiat ovat arvokkaita
koristepensaita, koska ne kukkivat loppukesällä ja syksyllä, jolloin muita kukkivia pensaita on hyvin
vähän. Tuore ja ravinteikas, turve- ja humuspitoinen kasvualusta. Kalkinkarttaja.

C3

24,90 €

Safiirihortensia
‘Bluebird’

Hydrangea serrata
‘Bluebird’

puolivarjo

Ia

Komeasti ja pitkään kukkiva, pyöreämuotoinen pensas. Korkeus 0,5-1 m. Suuret laitakukat reunustavat pitsimäistä keskustaa. Kukkien väri sininen happamassa mullassa kasvavilla ja vaaleanpunainen
kalkitussa mullassa. Kukat edellisen vuoden versoilla. Lehdissä purppuranpunainen syysväri. Puolivarjoisa, suojaisa ja syvämultainen kasvupaikka. Ravinteikas ja tuore - kostea multa. Kestää – 23° C.

C3

22,90 €

Safiirihortensia
‘Bluebird’

Hydrangea serrata
‘Bluebird’

puolivarjo

Ia

Komeasti ja pitkään kukkiva, pyöreämuotoinen pensas. Korkeus 0,5-1 m. Suuret laitakukat reunustavat pitsimäistä keskustaa. Kukkien väri sininen happamassa mullassa kasvavilla ja vaaleanpunainen
kalkitussa mullassa. Kukat edellisen vuoden versoilla. Lehdissä purppuranpunainen syysväri. Puolivarjoisa, suojaisa ja syvämultainen kasvupaikka. Ravinteikas ja tuore - kostea multa. Kestää – 23° C.

C5

34,90 €

Safiirihortensia Flair&Flavours® BLUEBERRY CHEESECAKE

Hydrangea serrata
Flair & Flavours®
BLUEBERRY CHEESECAKE ‘MAK20’

aurinko,
puolivarjo

Näyttävästi kukkiva, leveänpyöreä pensas. Kukinnot pysyvät sinisinä kun kasvualusta on hapan, pH:n
noustessa väri muuttuu punertavaksi. Lehdistö saa hienon syysvärin. Valoisa tai kevyesti varjostettu,
suojaisa ja tuorepohjainen kasvupaikka. Kokeilunarvoinen!

C5

34,90 €
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Safiirihortensia Flair&Flavours® COTTON
CANDY

Hydrangea serrata
Flair & Flavours®
COTTON CANDY
‘MAK20’

aurinko,
puolivarjo

Vyöhyke

Näyttävästi kukkiva, leveänpyöreä pensas. Kalkitussa maassa kukinnot ovat pinkkejä, happamassa
kasvualustassa sinisempiä. Lehdistö saa hienon syysvärin. Valoisa tai kevyesti varjostettu, suojaisa
ja tuorepohjainen kasvupaikka. Kokeilunarvoinen!

C5

34,90 €

Hortensia Flair&Flavours® SWEET
CUPCAKE

Hydrangea Flair &
Flavours® SWEET
CUPCAKE ‘ES14’

aurinko,
puolivarjo

Upeakukkainen hortensia! Pallomaiset kukinnot ovat heleän pinkit, kun kasvualusta on kalkittu.

C5

34,90 €

Hortensia Flair&Flavours® SWEET
MARSHMALLOW

Hydrangea Flair &
Flavours SWEET
MARSHMALLOW
‘ES14’

aurinko,
puolivarjo

Upeakukkainen hortensia! Pallomaiset kukinnot ovat pehmeän vaaleansiniset, kun kasvualusta on
hapan.

C5

34,90 €

Safiirihortensia
‘Santiago’

Hydrangea serrata
‘Santiago’

aurinko,
puolivarjo

Erikoisuus! Litteänpyöreiden kukintojen syvä ruusunpunainen väri voimistuu vahvan punaiseksi kukinnan edetessä. Lehdistö saa hienon punaisen syysvärin. Tuuhea ja pyöreähkö pensas suojaisalle
paikalle. Tuore ja ravinteikas kasvualusta, käytä istutuksen yhteydessä hortensiamultaa.

C3

22,90 €

Kuisma ‘Hidcote’

Hypericum ‘Hidcote’

aurinko

I

Suuret, kullankeltaiset kukat heinäkuusta syksyyn, tummanvihreä lehdistö. Kokeilunarvoinen
erikoisuus suojaisalle paikalle kohopenkkiin istutettuna. Suojaisa ja kuivahko, hyvin vettä läpäisevä
kasvupaikka.

C3

19,90 €

Kalminkuisma ‘Gemo’

Hypericum kalmianum
‘Gemo’

aurinko

(I-)

Soma kapealehtinen pikkupensas muistuttaa olemukseltaan rosmariinia, kunnes alkaa kukkimaan.
Iloinen auringonkeltainen kukinta kestää melko pitkään kesän loppupuolella. Mainio kasvi aurinkoisille
kasvupaikoille esim. perennojen kanssa. Versoja kannattaa leikata keväisin.

C4

22,90 €

Japaninorjanlaakeri
‘Convexa’

Ilex crenata ‘Convexa’

puolivarjo,
varjo

I

Tuuhea ja pystykasvuinen, melko hidaskasvuinen ikivihreä pensas. Pienet ja kiiltävät, tummanvihreät
lehdet. Sietää hyvin leikkaamista ja sopiikin mainiosti myös muotopuutarhaan. Suojaisa kasvupaikka
puolivarjossa tai varjossa.

C3

15,90 €

Japaninorjanlaakeri
DARK GREEN®, pallo

Ilex crenata DARK
GREEN® ‘Icoprins11’

puolivarjo,
varjo

I

Tuuhea ikivihreä pensas palloksi muotoiltuna. Pienet ja kiiltävät, tummanvihreät lehdet. Sietää hyvin
leikkaamista ja sopiikin mainiosti myös muotopuutarhaan. Suojaisa kasvupaikka puolivarjossa tai
varjossa.

C3, pallo
Ø20cm

34,90 €

Japaninorjanlaakeri
‘Green Hedge’

Ilex crenata ‘Green
Hedge’

puolivarjo,
varjo

I

Tuuhea ja pystykasvuinen, melko hidaskasvuinen ikivihreä pensas. Pienet ja kiiltävät, tummanvihreät
lehdet. Sietää hyvin leikkaamista ja sopiikin mainiosti myös muotopuutarhaan. Suojaisa kasvupaikka
puolivarjossa tai varjossa.

C3

15,90 €

Pihaorjanlaakeri BLUE
ANGEL®

Ilex x meserveae
BLUE ANGEL®
‘Conang’

puolivarjo,
varjo

(I)

Tumman sinivihreä, kova ja kiiltävä, pistäväreunainen lehdistö. Emilajike (tyttö), joka pölyttyessään
tekee koristeelliset punaiset marjat. Ikivihreä pensas, joka sietää myös muotoilua. Suojaisa, tuorepohjainen kasvupaikka.

60+ cm

34,90 €

Pihaorjanlaakeri BLUE
PRINCE®

Ilex x meservae BLUE
PRINCE® ‘Conablu’

puolivarjo,
varjo

(I)

Tumman sinivihreä, kova ja kiiltävä, pistäväreunainen lehdistö. Hedelajike (poika), joka ei itse tee
marjoja. Ikivihreä pensas suojaisalle paikalle. Tuulilta suojattu, syvämultainen ja tuore kasvupaikka.

100-120 cm

39,00 €

Pihaorjanlaakeri
LITTLE RASCAL®

Ilex x meserveae
LITTLE RASCAL®
‘Mondo’

puolivarjo

(I)

Hyvin pienikokoinen, ikivihreä ja kiiltävälehtinen orjanlaakeripensas. “Poikalajike”, joka ei itse tee
marjoja. Sietää hyvin muotoilua ja sopiikin hyvin mm. muotopuutarhaan. Puolivarjoinen ja suojaisa,
tuorepohjainen kasvupaikka.

C2, 15-20 cm

15,90 €

Kapealehtikalmia
‘Candida’

Kalmia angustifolia f.
candida

puolivarjo

I-

Kapealehtinen, raikkaan vihreä pikkupensas. Valkoiset kukat pyöreissä tertuissa. Tuorepohjainen ja
hapan kasvualusta.

C3, 30-40 cm

21,90 €

Kapealehtikalmia
‘Rubra’

Kalmia angustifolia
‘Rubra’

puolivarjo

I-IV(V)

Ainavihanta, kauniskukkainen pikkupensas. Ruusunpunaiset kukat avautuvat heinäkuussa. Talvenkestävä söpöläinen sopii istutettavaksi tuoreeseen tai kosteaan, hapahkoon maahan.

C3, 30-40cm

21,90 €

Kellokuusama
‘Pink Cloud’

Kolkwitsia amabilis
‘Pink Cloud’

aurinko,
puolivarjo

I

Todella kaunis kukkiessaan. Tuoksuvat vaaleanpunaiset kukat keskikesällä.

C3

19,90 €

Kellokuusama
‘Pink Cloud’

Kolkwitsia amabilis
‘Pink Cloud’

aurinko,
puolivarjo

I

Todella kaunis kukkiessaan. Tuoksuvat vaaleanpunaiset kukat keskikesällä.

100-120 cm

34,90 €

Lännenpursu
‘Helma’

Ledum (Rhododendron) groenlandicum ‘Helma’

aurinko,
puolivarjo

I-(IV)

Kotoista suopursua muistuttava, leveämpilehtinen varpukasvi. Valkoiset, voimakkaasti tuoksuvat kukat kesällä. Tuore tai kostea, turvepitoinen ja hapan kasvupaikka. Sopii hyvin mm. rodojen seuraan.

C3, 20-25 cm

22,90 €

Puronuokko
SCARLETTA®

Leucothoe SCARLETTA® ‘Zeblid’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Värikäs pensas puutarhaan! Uusi kasvu on helakan punaista, kesäinen lehdistö tummanvihreä ja
syysväri purppuranpunainen. Kokeilunarvoinen suojaisalla paikalla hapahkossa maassa tai talvetus
pakkaselta suojassa.

C3, 30-35 cm

21,90 €

Aitalikusteri
‘Atrovirens’

Ligustrum vulgare
‘Atrovirens’

aurinko,
puolivarjo

I

Osittain talvivihanta pensas suojaisalle kasvupaikalle, ryhdikkäästi kasvava lajike. Valkeat, tuoksuvat
kukat heinäkuussa. Hieno myös matalaksi muotoonleikattavaksi aidaksi. Suojaisa, tuore ja hyvin
vettä läpäisevä kasvupaikka.

C2

8,90 €

Aitalikusteri
‘Lodense’

Ligustrum vulgare
‘Lodense’

aurinko,
puolivarjo

I

Matalahko- ja tiiviskasvuinen pensas, valkeat kukat heinäkuussa. Sietää hyvin leikkausta ja muotoilua, sopii mainiosti myös matalaksi muotoonleikattavaksi aidaksi. Suojaisa kasvupaikka, asetuttuaan
sietää myös jossain määrin kuivuutta.

C2

12,90 €

Sirokuusama

Lonicera x bella
‘Sakura’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Kaunis leveänpyöreä, kaartuvaoksainen pensas. Erittäin runsas kukinta heinäkuussa pienin valkoisin
sekä hennon vaaleanpunertavin kukin. Tuuhea pensas, jota leikataan tarvittaessa harventaen.
Mieluiten tuorepohjainen kasvupaikka.

C3

16,90 €

Rusokuusama
‘Rosea’

Lonicera tatarica
‘Rosea’

aurinko,
puolivarjo

I-VI(VII)

Vaaleanpunaiset kukat kesäkuussa. Koristeelliset keltaoranssit, syömäkelvottomat marjat.
Nopeakasvuinen, siromuotoinen pensas. Tuuhea, runsaskukkainen ja terve pensas. Nuorennetaan
harventamalla vanhimpia ja heikoimpia versoja. Tuoreena pysyvä ja ravinteikas kasvupaikka.

C3

16,90 €

Brooklyninmagnolia
‘Elizabeth’

Magnolia x brooklynensis ‘Elizabeth’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Kookkaan kuppimaiset, vaaleankeltaiset kukat ennen lehtien puhkeamista. Kookas, kartiomaiseksi
kasvava pensas voidaan ohjailla puumaiseksikin. Vettä läpäisevä, lievästi hapan, multava ja tuorepohjainen kasvupaikka. Maahan kannattaa lisätä runsaasti eloperäistä ainesta ja juuristoalue on hyvä
pitää katettuna.

80-100 cm

83,00 €

Jademagnolia
‘Double Diamond’

Magnolia denudata
‘Double Diamond’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Puhtaanvalkeat kukat ovat keveästi kerrattuja ja kauniin kuppimaisia sekä tuoksuvat miedosti. Kukat
avautuvat keväällä ennen lehtien puhkeamista. Vettä läpäisevä, lievästi hapan, multava ja tuorepohjainen kasvupaikka. Maahan kannattaa lisätä runsaasti eloperäistä ainesta ja juuristoalue
on hyvä pitää katettuna.

100-120 cm

118,00 €

Liljamagnolia
‘Betty’

Magnolia Liliiflora-ryhmä ‘Betty’

aurinko,
puolivarjo

I(II)

Kaunis Little Girl -sarjan magnolia. Pinkeistä nupuista avautuvat kukat ovat sisäpinnaltaan lähes
valkeita, ulkoa vaaleanpunaisia. Tuuhea ja kauniin muotoinen pensas. Vettä läpäisevä, lievästi hapan
ja tuorepohjainen kasvupaikka.

C3

22,00 €

Liljamagnolia
‘George Henry Kern’

Magnolia Liliiflora-ryhmä ‘George Henry
Kern’

aurinko,
puolivarjo

I

Suuret kukat ulkopuolelta pinkit, sisäpuolelta pehmeän vaaleanpunaiset. Kukkia puhkeaa aikaisesta
keväästä juhannuksen tienoille asti. Ikivanha kaunottarien kasvisuku. Vettä läpäisevä, lievästi hapan
(pH 5-6), multava ja tuorepohjainen kasvupaikka. Juuristo on herkkä kuivuudelle ja liialle märkyydelle.
Maahan kannattaa lisätä runsaasti eloperäistä ainesta (lehtiä, kompostia) ja juuristoalue on hyvä
pitää katettuna.

C4, 50-60 cm

49,00 €
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Liljamagnolia
‘George Henry Kern’

Magnolia Liliiflora-ryhmä ‘George Henry
Kern’

aurinko,
puolivarjo

I

Suuret kukat ulkopuolelta pinkit, sisäpuolelta pehmeän vaaleanpunaiset. Kukkia puhkeaa aikaisesta
keväästä juhannuksen tienoille asti. Ikivanha kaunottarien kasvisuku. Vettä läpäisevä, lievästi hapan
(pH 5-6), multava ja tuorepohjainen kasvupaikka. Juuristo on herkkä kuivuudelle ja liialle märkyydelle.
Maahan kannattaa lisätä runsaasti eloperäistä ainesta (lehtiä, kompostia) ja juuristoalue on hyvä
pitää katettuna.

60-80 cm

69,00 €

Liljamagnolia ‘Susan’

Magnolia Liliiflora-ryhmä ‘Susan’

aurinko,
puolivarjo

I

Suuret, purppuranpunaiset kukat lehtien puhjetessa. Pystykasvuinen, amerikkalaisiin “tyttömagnolioihin” kuuluva lajike. Ikivanha kaunottarien kasvisuku. Vettä läpäisevä, lievästi hapan (pH 5-6), multava
ja tuorekasvupaikka. Juuristo on herkkä kuivuudelle ja liialle märkyydelle. Maahan kannattaa lisätä
runsaasti eloperäistä ainesta (lehtiä, kompostia) ja juuristoalue on hyvä pitää katettuna.

C3, 40-60 cm

22,00 €

Liljamagnolia ‘Susan’

Magnolia Liliiflora-ryhmä ‘Susan’

aurinko,
puolivarjo

I

Suuret, purppuranpunaiset kukat lehtien puhjetessa. Pystykasvuinen, amerikkalaisiin “tyttömagnolioihin” kuuluva lajike. Ikivanha kaunottarien kasvisuku. Vettä läpäisevä, lievästi hapan (pH 5-6), multava
ja tuorekasvupaikka. Juuristo on herkkä kuivuudelle ja liialle märkyydelle. Maahan kannattaa lisätä
runsaasti eloperäistä ainesta (lehtiä, kompostia) ja juuristoalue on hyvä pitää katettuna.

C4, 50-60 cm

49,00 €

Liljamagnolia ‘Susan’

Magnolia Liliiflora-ryhmä ‘Susan’

aurinko,
puolivarjo

I

Suuret, purppuranpunaiset kukat lehtien puhjetessa. Pystykasvuinen, amerikkalaisiin “tyttömagnolioihin” kuuluva lajike. Ikivanha kaunottarien kasvisuku. Vettä läpäisevä, lievästi hapan (pH 5-6), multava
ja tuorekasvupaikka. Juuristo on herkkä kuivuudelle ja liialle märkyydelle. Maahan kannattaa lisätä
runsaasti eloperäistä ainesta (lehtiä, kompostia) ja juuristoalue on hyvä pitää katettuna.

C10, 70-80
cm

69,00 €

Liljamagnolia ‘Susan’

Magnolia Liliiflora-ryhmä ‘Susan’

aurinko,
puolivarjo

I

Suuret, purppuranpunaiset kukat lehtien puhjetessa. Pystykasvuinen, amerikkalaisiin “tyttömagnolioihin” kuuluva lajike. Ikivanha kaunottarien kasvisuku. Vettä läpäisevä, lievästi hapan (pH 5-6), multava
ja tuorekasvupaikka. Juuristo on herkkä kuivuudelle ja liialle märkyydelle. Maahan kannattaa lisätä
runsaasti eloperäistä ainesta (lehtiä, kompostia) ja juuristoalue on hyvä pitää katettuna.

80-100 cm

83,00 €

Liljamagnolia ‘Susan’

Magnolia
Liliiflora-ryhmä ‘Susan’

aurinko,
puolivarjo

I

Suuret, purppuranpunaiset kukat lehtien puhjetessa. Pystykasvuinen, amerikkalaisiin “tyttömagnolioihin” kuuluva lajike. Ikivanha kaunottarien kasvisuku. Vettä läpäisevä, lievästi hapan (pH 5-6), multava
ja tuorekasvupaikka. Juuristo on herkkä kuivuudelle ja liialle märkyydelle. Maahan kannattaa lisätä
runsaasti eloperäistä ainesta (lehtiä, kompostia) ja juuristoalue on hyvä pitää katettuna.

100-120 cm

98,00 €

Tarhamagnolia
‘Leonard Messel’

Magnolia x loebneri
‘Leonard Messel’

aurinko,
puolivarjo

I(II)

Kestävimpiä magnolioitamme. Vaaleanpunaisista nupuista aukeaa suuret, lähes valkeat kukat juuri
ennen lehtien puhkeamista. Ikivanha kaunottarien kasvisuku. Vettä läpäisevä, lievästi hapan (pH 5-6),
multava ja tuorekasvupaikka. Juuristo on herkkä kuivuudelle ja liialle märkyydelle. Maahan kannattaa
lisätä runsaasti eloperäistä ainesta (lehtiä, kompostia) ja juuristoalue on hyvä pitää katettuna.

C3

22,00 €

Tarhamagnolia
‘Leonard Messel’

Magnolia x loebneri
‘Leonard Messel’

aurinko,
puolivarjo

I(II)

Kestävimpiä magnolioitamme. Vaaleanpunaisista nupuista aukeaa suuret, lähes valkeat kukat juuri
ennen lehtien puhkeamista. Ikivanha kaunottarien kasvisuku. Vettä läpäisevä, lievästi hapan (pH 5-6),
multava ja tuorekasvupaikka. Juuristo on herkkä kuivuudelle ja liialle märkyydelle. Maahan kannattaa
lisätä runsaasti eloperäistä ainesta (lehtiä, kompostia) ja juuristoalue on hyvä pitää katettuna.

40-60 cm

59,00 €

Tarhamagnolia
‘Leonard Messel’

Magnolia x loebneri
‘Leonard Messel’

aurinko,
puolivarjo

I(II)

Kestävimpiä magnolioitamme. Vaaleanpunaisista nupuista aukeaa suuret, lähes valkeat kukat juuri
ennen lehtien puhkeamista. Ikivanha kaunottarien kasvisuku. Vettä läpäisevä, lievästi hapan (pH 5-6),
multava ja tuorekasvupaikka. Juuristo on herkkä kuivuudelle ja liialle märkyydelle. Maahan kannattaa
lisätä runsaasti eloperäistä ainesta (lehtiä, kompostia) ja juuristoalue on hyvä pitää katettuna.

80-100 cm

83,00 €

Tarhamagnolia ‘Merrill’

Magnolia x loebneri
‘Merrill’

aurinko,
puolivarjo

I

Pohjois-Amerikkalainen, melko kestäväksi osoittautunut lajike. Runsas valkea kukinta keväällä ennen
lehtien puhkeamista, kukinnassa nähtävissä pieni häivähdys vaaleanpunaista. Kookas ja kaunishaarainen pensas. Suojaisa ja lievästi hapan, tuorepohjainen ja multava kasvupaikka. Juuristoalue on
hyvä pitää katettuna.

C5, 50-70 cm

49,00 €

Pensasmagnolia

Magnolia sieboldii

aurinko,
puolivarjo

I-II

Kestävimpiä magnolioitamme. Hidaskasvuinen pensas, korkeus ajan mittaan 2-4 m. Lehdet 6-15
cm pitkät. Kukkii vasta kesäkuussa. Tuoksuvat, suuret, Ø 8-9 cm kukat. Valkeat terälehdet, keskellä
punaiset heteet ja keltainen emiö. Aurinkoinen – puolivarjoinen, suojaisa kasvupaikka. Tuore ja
humuspitoinen, vettä läpäisevä hapahko kasvupaikka.

60-80 cm

69,00 €

Tähtimagnolia

Magnolia stellata

aurinko,
puolivarjo

I-

Aikaisin keväällä kukkiva pensas. Korkeus 1-1,5 m, korkeuttaan leveämpi. Kukkii ennen lehtien
puhkeamista. Suuret, hyväntuoksuiset, puhtaanvalkeat kukat. Aurinkoinen ja lämmin, syvämultainen
kasvupaikka. Hapahko, tuoreena pysyvä, läpäisevä multa. Varaudu suojaamaan nuput pakkaselta. Ei
leikata, vain kuivat oksat poistetaan.

40-60 cm

59,00 €

Tähtimagnolia

Magnolia stellata

aurinko,
puolivarjo

I-

Aikaisin keväällä kukkiva pensas. Korkeus 1-1,5 m, korkeuttaan leveämpi. Kukkii ennen lehtien
puhkeamista. Suuret, hyväntuoksuiset, puhtaanvalkeat kukat. Aurinkoinen ja lämmin, syvämultainen
kasvupaikka. Hapahko, tuoreena pysyvä, läpäisevä multa. Varaudu suojaamaan nuput pakkaselta. Ei
leikata, vain kuivat oksat poistetaan.

80-100 cm

83,00 €

Tähtimagnolia

Magnolia stellata

aurinko,
puolivarjo

I-

Aikaisin keväällä kukkiva pensas. Korkeus 1-1,5 m, korkeuttaan leveämpi. Kukkii ennen lehtien
puhkeamista. Suuret, hyväntuoksuiset, puhtaanvalkeat kukat. Aurinkoinen ja lämmin, syvämultainen
kasvupaikka. Hapahko, tuoreena pysyvä, läpäisevä multa. Varaudu suojaamaan nuput pakkaselta. Ei
leikata, vain kuivat oksat poistetaan.

120-140 cm

129,00 €

Tähtimagnolia
‘Rosea’

Magnolia stellata
‘Rosea’

aurinko,
puolivarjo

I-

Tuuhea- ja matalahkokasvuinen magnolia. Runsas, hennon vaaleanpunainen kukinta aikaisin keväällä ennen lehtien puhkeamista. Hapahko, tuoreena pysyvä ja vettä läpäisevä multa.

60-80 cm

69,00 €

Tähtimagnolia ‘
Rosea’

Magnolia stellata
‘Rosea’

aurinko,
puolivarjo

I-

Tuuhea- ja matalahkokasvuinen magnolia. Runsas, hennon vaaleanpunainen kukinta aikaisin keväällä ennen lehtien puhkeamista. Hapahko, tuoreena pysyvä ja vettä läpäisevä multa.

100-120 cm

98,00 €

Tähtimagnolia
‘Royal Star’

Magnolia stellata
‘Royal Star’

aurinko,
puolivarjo

I-

Tiheähaarainen ja matalahkokasvuinen magnolia. Kukkii toukokuussa suurin ja valkein, tähtimäisin
kukin, joissa on hyvin pitkät terälehdet. Suojaisa, tuorepohjainen ja hapahko kasvualusta.

C3

22,00 €

Lännenmahonia

Mahonia aquifolium

puolivarjo,
varjo

I-IV

Jäykkäoksainen, 50-100 cm korkea pensas. Kiiltävät, piikkireunaiset, tummanvihreät lehdet. Suuret,
keltaiset kukinnot alkukesällä. Syksyllä siniset marjat. Lehdissä punertava syysväri. Puolivarjoisa –
varjoisa, tuulensuojainen kasvupaikka. Hapan, keskiravinteinen, keskikostea hiekkamulta. Vähäinen
leikkaustarve, mutta sietää voimakastakin leikkausta. Menestymisvyöhykkeet I-IV.

20-30 cm

22,00 €

Lännenmahonia
‘Apollo’

Mahonia aquifolium
‘Apollo’

puolivarjo,
varjo

I-II

Pienehkö ja pystykasvuinen lajike. Kullankeltaiset kukat, suuret marjatertut. Ainavihanta, pienehkö
varjoisten paikkojen pensas. Lehdet sopivat leikkovihreäksi ja marjat ovat myrkyttömät. Tuore ja
ravinteikas, hapan ja runsashumuksinen kasvupaikka.

40-60 cm

27,90 €

Mahonia ‘Cabaret’

Mahonia nitens
‘Cabaret’

puolivarjo,
varjo

Ia

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

C3

34,90 €

Marjaomenapensas

Malus toringo
var. sargentii

aurinko,
puolivarjo

I-V

Erittäin runsaasti valkeita omenankukkia, pienet ja koristeelliset kirkkaanpunaiset marjat. Kaunis,
korkeuttaan leveämpi, melko hidaskasvuinen kukkapensas aurinkoiselle, jopa paahteiselle paikalle.

C3

16,90 €

Marjaomenapensas
‘Susanna’

Malus toringo
var. sargentii ‘Susanna’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Erittäin runsaasti vaaleanpunaisia omenankukkia, pienet ja koristeelliset marjat. Punertava lehdistö.
Kaunis, korkeuttaan leveämpi, melko hidaskasvuinen kukkapensas aurinkoiselle, jopa paahteiselle
paikalle.

C3

21,90 €

Pihajasmike

Philadelphus
coronarius

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Yksinkertaiset, voimakastuoksuiset kukat kesäkuun lopulla. Tuuhea, raikkaan vihreälehtinen pensas.
Perinteikäs koristepensas, terve ja helppohoitoinen. Vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten
kuivahko tai tuore maa. Nuorennetaan harventamalla vanhimpia versoja.

1 lk

16,90 €
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KORISTEPENSAAT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Pikkujasmike

Philadelphus x
lemoinei

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Yksinkertaiset, mansikalle tuoksuvat kukat heinäkuussa. Hennot kaartuvat oksat. Kaunis koristepensas, terve ja helppohoitoinen. Vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten kuivahko tai tuore maa.
Nuorennetaan harventamalla vanhimpia versoja.

C2-3

16,90 €

Pikkujasmike ‘Manteau d’Hermine’

Philadelphus x
lemoinei ‘Manteau
d’Hermine’

aurinko,
puolivarjo

I-II

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.

C3

16,90 €

Loistojasmike ‘Tähtisilmä’, FinE

Philadelphus lewisii
‘Tähtisilmä’, FinE

aurinko,
puolivarjo

I-V

Yksinkertaiset, miedosti tuoksuvat kukat kesä-heinäkuussa. Tuuhea, raikkaan vihreälehtinen pensas.
Kestävä FinE-lajike. Kaunis koristepensas, terve ja helppohoitoinen. Vaatimaton kasvupaikan
suhteen, mieluiten kuivahko tai tuore maa. Nuorennetaan harventamalla vanhimpia versoja.

C3

15,90 €

Hovijasmike ‘Tuomas’,
FinE

Philadelphus
pubescens ‘Tuomas’,
FinE

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Yksinkertaiset, miedosti tuoksuvat kukat heinäkuussa. Pysty- ja korkeakasvuinen, kotimainen
FinE-lajike. Perinteikäs koristepensas, terve ja helppohoitoinen. Vaatimaton kasvupaikan suhteen,
mieluiten kuivahko tai tuore maa. Nuorennetaan harventamalla vanhimpia versoja.

C3

16,90 €

Kameliajasmike

Philadelphus x
virginalis

aurinko,
puolivarjo

I-II

Kerrotut, tuoksuvat kukat heinäkuussa. Kaartuvaoksainen, raikkaan vihreälehtinen pensas. Perinteikäs koristepensas, terve ja helppohoitoinen. Vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten kuivahko tai
tuore maa. Nuorennetaan harventamalla vanhimpia versoja.

C3

15,90 €

Kameliajasmike
‘Snowbelle’

Philadelphus Virginalis-ryhmä ‘Snowbelle’

aurinko,
puolivarjo

I-

Matalahko, pystykasvuinen ja tiivismuotoinen pensas. Sitruksentuoksuiset, kerrotut ja puhtaan valkeat nuokkuvat kukat heinä-elokuussa. Kaunis koristepensas, terve ja helppohoitoinen. Vaatimaton
kasvupaikan suhteen, mieluiten kuivahko tai tuore maa. Nuorennetaan harventamalla vanhimpia
versoja.

C3

16,90 €

Tarhapunamarja
‘Little Red Robin’

Photinia x fraseri ‘Little
Red Robin’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Värikäslehlehtinen pensas kokeiltavaksi suojaisessa puutarhassa. Kiiltävän lehdistön uusi kasvu on
voimakkaan punaista, vanhemmat osat tummanvihreitä. Upea pensas esim. kookkaisiin ruukkuistutuksiin, jotka voi talvettaa pakkaselta suojassa.

C5, 40-50 cm

34,90 €

Lännenheisiangervo

Physocarpus
opulifolius

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-VI

Raikkaan vihreälehtinen, tuuheakasvuinen pensas. Valkea kukinta, koristeelliset siemenystöt. Terve,
nopeakasvuinen ”jokapaikan” suoja- ja aidannepensas. Sietää kuivuutta, tiesuolaa, tuulta ja seisovaa
vettä sekä uusiutuu nopeasti alasleikkauksen jälkeen.

C3

14,90 €

Lännenheisiangervo
AMBER JUBILEE™

Physocarpus opulifolius AMBER JUBILEE™
‘Jefam’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Upea meripihkan värinen lehdistö, sävy vaihtelee kasvukauden aikana. Terve ja nopeakasvuinen
suoja- ja aidannepensas. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten tuorepohjainen ja
valoisa. Uusiutuu nopeasti alasleikkauksen jälkeen.

C3

24,90 €

Keltaheisiangervo
ANGEL GOLD®

Physocarpus opulifolius ANGEL GOLD®
‘Minange’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Lehdistö keväällä sitruunankeltainen, kesällä loistavankeltainen. Valkoiset kukat, punaiset siemenystöt. Terve ja nopeakasvuinen suoja- ja aidannepensas. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen,
mieluiten tuorepohjainen ja valoisa. Uusiutuu nopeasti alasleikkauksen jälkeen.

C3

24,90 €

Keltaheisiangervo
‘Anny’s Gold’

Physocarpus opulifolius ‘Anny’s Gold’

aurinko,
puolivarjo

I-III-

Kaunislehdistöinen pensas sopii hienosti mm. tummanvihreiden kasvien seuraan. Kellanvihreitä lehtiä
koristaa raikkaan keltaiset viirut ja reunukset. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten
tuorepohjainen ja valoisa.

C3

22,90 €

Keltaheisiangervo
‘Dart’s Gold’

Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Tiivis- ja tuuheakasvuinen pensas. Lehdet koko kesän kullankeltaiset. Vaaleat kukat, koristeelliset
siemenystöt. Terve ja nopeakasvuinen suoja- ja aidannepensas. Melko vaatimaton kasvupaikan
suhteen, mieluiten tuorepohjainen ja valoisa. Uusiutuu nopeasti alasleikkauksen jälkeen.

C3

18,90 €

Purppuralännenheisiangervo DIABLE
D’OR®

Physocarpus opulifolius DIABLE D’OR®
‘Mindia’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Värikäs, tuuheakasvuinen koriste- ja suojapensas. Lehdet keväällä meripihkaan vivahtavat, kesällä
tummanpurppuraiset. Terve ja nopeakasvuinen suoja- ja aidannepensas. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten tuorepohjainen ja valoisa. Uusiutuu nopeasti alasleikkauksen jälkeen.

C3

18,90 €

Purppuraheisiangervo
DIABOLO®

Physocarpus opulifolius DIABOLO® ‘Monlo’

aurinko,
puolivarjo

I-V(VI)

Värikäs, tuuheakasvuinen koriste- ja suojapensas. Purppuranpunainen lehdistö koko kesän. Valkoiset
kukat. Terve ja nopeakasvuinen suoja- ja aidannepensas. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen,
mieluiten tuorepohjainen ja valoisa. Uusiutuu nopeasti alasleikkauksen jälkeen. Vyöhykkeille I-V(VI).

C3

19,50 €

Purppuraheisiangervo
LADY IN RED™ /
RUBY SPICE™

Physocarpus opulifolius LADY IN RED™
‘Tuilad’

aurinko,
puolivarjo

I-V(VI)

Koko kesän värikäs pensas. Lehdistö avautuu kirkkaan punaisena, muuttuen kesän mittaa kauniin
punaruskeaksi. Tuuheakasvuinen ja helppohoitoinen pensas. Melko vaatimaton kasvupaikan
suhteen, mieluiten tuorepohjainen ja valoisa.

C3-5

18,90 €

Purppuraheisiangervo
LITTLE ANGEL®

Physocarpus opulifolius LITTLE ANGEL®
‘Hoogi016’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Erittäin kaunis, hyvin pienikokoinen punalehtinen pensas. Hieno väripilkku pieneenkin puutarhaan
sekä ruukkuistutuksiin. Terve ja helppohoitoinen koristepensas. Melko vaatimaton kasvupaikan
suhteen, mieluiten tuorepohjainen ja valoisa. Uusiutuu nopeasti alasleikkuun jälkeen.

C3

15,90 €

Purppuraheisiangervo
LITTLE JOKER®

Physocarpus opulifolius LITTLE JOKER®
‘Hoogi021’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Erittäin tiiviskasvuinen lajike, jolla tumman purppurainen lehdistö. Hieno väripilkku pieneenkin puutarhaan sekä ruukkuistutuksiin. Terve ja helppohoitoinen koristepensas. Melko vaatimaton kasvupaikan
suhteen, mieluiten tuorepohjainen ja valoisa. Uusiutuu nopeasti alasleikkuun jälkeen.

C3

14,90 €

Purppuraheisiangervo
‘Red Baron’

Physocarpus opulifolius ‘Red Baron’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Värikäs koristepensas, kauniin purppuranpunainen lehdistö. Hennon vaaleanpunertavat kukat. Terve
ja helppohoitoinen koristepensas. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten tuorepohjainen
ja valoisa. Uusiutuu nopeasti alasleikkuun jälkeen.

C3

14,90 €

Lumiritvaminttu

Prostanthera cuneata

aurinko,
puolivarjo

(I)

Ikivihreä. Lehdet tuoksuvat voimakkaasti mintulle. Valkoiset kukat, joissa punertavia pilkkuja. Tuore,
hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

C2, 20-30 cm

19,90 €

Japaninkääpiökirsikka
‘Kojou-no-mai’

Prunus incisa ‘Kojouno-mai’

aurinko

I

Pieni pensas, joka kukkii ennen lehtien puhkeamista yksinkertaisin hennon vaaleanpunaisin kukin.
Koristeelliset, kiemuraiset oksat. Matalahko, tuuheakasvuinen koristepensas. Tuore ja suojaisa, hyvin
vettä läpäisevä kasvupaikka, istutus mieluiten kohopenkkiin.

C3, 30-40 cm

27,90 €

Laakerikirsikka ‘Otto
Luyken’

Prunus laurocerasus
‘Otto Luyken’

aurinko,
puolivarjo

I

Erittäin kaunis, kiiltävän tummanvihreä lehdistö. Lehdet muuttuvat pronssinvärisistä tummanvihreiksi.
Pienet valkeat kukat pystyissä tertuissa loppukeväällä. Tuuheakasvuinen, ainavihanta pensas. Tuore
ja suojaisa, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka, istutus mieluiten kohopenkkiin.

40-50 cm

34,90 €

Kuriilienkirsikka
‘Brillant’

Prunus nipponica
‘Brillant’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Kukkii aikaisin keväällä ennen lehtien puhkeamista. Vaaleanpunaisista nupuista aukeaa lähes valkeat
kukat. Hieno punertava syysväri. Kauniskukkainen, hidaskasvuinen koristepensas. Tuore ja suojaisa,
hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka, istutus mieluiten kohopenkkiin.

C4, 40-60 cm

34,90 €

Lamohietakirsikka,
tarjouserä!

Prunus pumila var.
depressa

aurinko

I-VI

Tarjouserä! Runsas valkea kukinta alkukesästä. Tummanvihreät lehdet. Loistavanpunainen syysväri.
Lamoavakasvuinen maanpeitepensas. Kuivahko ja kalkkipitoinen, aurinkoinen kasvupaikka.

C1,5

12,90 €

Kääpiömanteli ‘Fire
Hill’

Prunus tenella ‘Fire
Hill’

aurinko

I-IV

Voimakkaan roosat, yksinkertaiset kukat keväällä. Kalkittu, tuore hiekkamulta. Suojaisa ja vettä
läpäisevä kasvupaikka, tuore ja kalkittu hiekkamulta.

C7

39,00 €

Välimerentulimarja
‘Red Star’

Pyracantha coccinea
‘Red Star’

aurinko,
puolivarjo

Näyttävä pensas esim. ruukkupuutarhaan. Kesän valkeita kukkia seuraa runsaat punaiset marjat,
jotka koristavat versoja hyvin pitkään. Kiiltävälehtinen komistus sietää hiukan pakkasasteitakin.

C3, 40+ cm

39,00 €

Huntukorpipaatsama
FINE LINE®

Rhamnus frangula
FINE LINE® ‘Ron
Williams’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

Kapeakasvuinen, kevytrakenteinen koristepensas. Korkeus 1,5-1,8 m, leveys noin 60 cm. Lehdet
hyvin kapeat, poimulaitaiset. Vihreät vaatimattomat kukat alkukesällä. Lievästi myrkylliset marjat;
muodostuu vain vähän. Syysväri keltainen. Aurinkoinen – varjoisa kasvupaikka. Tuore – kostea,
keskiravinteinen turvemulta. Menestymisvyöhykkeet I-III.

C3

19,90 €

I-III

29

KORISTEPENSAAT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Samettisumakki
‘Dissecta’

Rhus typhina
‘Dissecta’

aurinko,
puolivarjo

I(-II)

Suuret monilehdykkäiset hienoliuskaiset lehdet, joissa loistava syysväri kaikissa keltaisen, oranssin,
punaisen ja violetin sävyissä. Kesällä pienet vihreät kukat, emikasveilla muuttuvat syksyllä punaisiksi
tähkiksi. Alkujaan Pohjois-Amerikkalainen, eksoottisen näköinen koristepensas. Suojaisa, tuoreena
pysyvä hiekkapitoinen ja hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

80-100 cm

59,00 €

Samettisumakki
TIGER EYES®

Rhus typhina TIGER
EYES® ‘Bailtiger’

aurinko,
puolivarjo

I

Eksoottisen näköinen pensas. Korkeus 80-150 cm. Keltaiset lehdet. Pienet, kellanvihreät kukat
kartiomaisissa kukinnoissa, jotka muuttuvat loppukesällä punaisiksi. Lehtien syysväri keltainen. Aurinkoinen, lämmin ja suojaisa kasvupaikka. Melko vaatimaton kasvualustan suhteen. Leviää hitaasti
juurivesoillaan. Menestymisvyöhykkeet I.

C4

39,00 €

Taikinamarja

Ribes alpinum

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-V

Nuorena hyvin pysty, vanhemmiten leveä. Lehdet puhkeavat aikaisin keväällä, syysväri keltainen.
Hyvä valinta leikattavaksi pensasaidaksi. Erinomainen “jokapaikan” pensas auringosta varjoon,
kuiville ja kosteille paikoille.

C3

13,90 €

Kultaherukka

Ribes aureum

aurinko,
puolivarjo

I-V(VI)

Keltaiset kukat touko-kesäkuussa. Lehdet puhkeavat aikaisin keväällä, syysväri kauniin punainen.
Mustat syötävät marjat. Melko nopeakasvuinen pensas esim. aidanteeksi. Sietää melko hyvin tuulta
ja tiesuolaa. Tuore, kalkittu kasvupaikka.

C3

14,90 €

Lamoherukka (pikkuherukka), tarjouserä!

Ribes glandulosum

aurinko,
puolivarjo

I-VIII

Tarjouserä! Rehevä maanpeittopensas. Kukat ja marjat vaatimattomia. Voimakkaanpunainen syysväri
aurinkoisessa paikassa. Pitkät versot juurtuvat nivelistään, muodostaa tuuhean ja peittävän kasvuston, nopeakasvuinen. Tuoreena pysyvä kasvupaikka.

C1,5

9,90 €

Hopeasalava
(“hopeapaju”)

Salix alba ‘Sibirica’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Kookas mutta ilmavarakenteinen, puumainen pensas. Kaunis hopeanharmaa lehdistö, oksat pitkät ja
kärjistään roikkuvat. Nopeakasvuinen laji, joka suosii kosteahkoa maata ja tarvitsee paljon kasvutilaa.
Hopeasalava sietää melko hyvin suolaa ja ilmansaasteita.

C3

15,90 €

Terijoensalava
‘Bullata’

Salix fragilis (euxina)
‘Bullata’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Kasvaa leikkaamatta pyöreäksi. Kiiltävän tummanvihreä lehdistö. Avoimelle ja tilavalle paikalle. Nopeasti suureksi ja leveäksi kasvava, kookas pensas tai puu. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen,
mieluiten tuore tai kostea, ravinteikas kasvualusta. Kestävä ja helppohoitoinen.

1 lk

15,90 €

Hakuropaju
‘Hakuro-Nishiki’

Salix integra ‘Hakuro-Nishiki’

aurinko,
puolivarjo

I

Kaunis ja koristeellinen pensas. Lehdet valkean, vihreän ja roosan kirjavia. Hyötyy talvisuojauksesta.
Talvenarka koristepensas suojaisalle ja lämpimälle paikalle. Tuore ja hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka, hieno myös ruukkuistutuksissa.

C3

15,90 €

Kääpiöpunapaju
‘Nana’ / ‘Gracilis’

Salix purpurea ‘Nana’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Siro, pyöreähkö pensas. Ohuet, kauniisti punertavat versot, kapeat lehdet. Kaunismuotoinen pensas.
Tuoreena pysyvä kasvupaikka. Voidaan tarvittaessa nuorentaa alasleikkauksella.

1 lk

14,90 €

Mustaselja

Sambucus nigra

aurinko,
puolivarjo

I-II

Kaunis koriste- ja hyötykasvi. Suuret, valkeat kukinnot heinäkuussa. Syötävät marjat. Reheväkasvuinen pensas. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä kasvupaikka.

C3

16,90 €

Sulkamustaselja
BLACK LACE®

Sambucus nigra
BLACK LACE® ‘Eva’

aurinko,
puolivarjo

Värikäs pensas, koko kesän tummanpurppuranpunaiset lehdet. Korkeus noin 2 m. Suuret, Ø 25 cm,
pinkit kukinnot keskikesällä. Kukissa mieto sitruunan tuoksu. Tummat marjat, joista voi tehdä viiniä.
Aurinkoinen, lämmin ja syvämultainen kasvupaikka. Tuore – kostea, ravinteikas ja kalkittu multa.
Versot voivat kylminä talvina paleltua, jolloin ne leikataan keväällä alas. Pensas uusiutuu yleensä
nopeasti.

C3

21,90 €

Mustaselja BLACK
TOWER

Sambucus nigra
BLACK TOWER
‘Eiffel1’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Vaaleanpunaiset, sitruunantuoksuiset kukat. Tummanpurppurainen lehdistö. Mustat marjat sopivat
hyötykäyttöön. Eksoottisen näköinen, pystykasvuinen ja kapeahko pensas. Suojaisa, tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä kasvupaikka.

C3

19,90 €

Terttuselja LEMONY
LACE™

Sambucus racemosa
LEMONY LACE™
‘Smnsrd4’

aurinko,
puolivarjo

I

Kauniisti liuskoittuneessa lehdistössä on raikkaan kellanvihreä sävy koko kesän ajan. Sopii mainiosti
kontrastiksi tummempien kasvien seuraan. Suojaisa, tuore ja multava kasvupaikka.

C3

19,90 €

Viitapihlaja-angervo

Sorbaria sorbifolia

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-VIII

Suuret, valkeat kukinnot heinäkuussa. Rehevä tummanvihreä lehdistö, aurinkoisella paikalla kaunis
syysväri. Tuuheakasvuinen “jokapaikan” pensas, tekee juurivesoja ja vihreyttää hankalatkin paikat.
Menestyy monenlaisilla kasvupaikoilla.

50-80 cm

15,90 €

Verhoangervo
‘Lumikki’

Spiraea beauverdiana
‘Lumikki’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Kasvutapa tiheä, mätäsmäinen. Kukkii kesäkuun lopulta lähtien pyörein, valkoisin kukinnoin. Terve ja
kestävä FinE-lajike. Sopii esim. kuivahkon kasviryhmän maanpeittäjäksi. Ei erityistä leikkaustarvetta,
voidaan nuorentaa keväisellä alasleikkuulla.

C2

15,90 €

Koivuangervo

Spiraea betulifolia

aurinko,
puolivarjo

I-VIII

Pyöreähkö ja tiheä pensas. Valkeat kukat heinä-elokuussa. Tummanvihreä lehdistö saa loistavan
punaisen syysvärin. Sopii yhtä hyvin pieniin kasviryhmiin kuin massaistutuksiin. Melko vaatimaton
kasvupaikan suhteen, kestää lumen painoa ja leikkausta. Kasvualusta kuiva tai tuore.

C3

14,90 €

Koivuangervo
PINK SPARKLER®

Spiraea betulifolia
PINK SPARKLER®
‘Courispi01’

aurinko,
puolivarjo

I-III-

Vaaleanpunakukkainen koivuangervo, joka pääkukinnan lisäksi tekee myös jonkin verran jälkikukintaa. Tuuhean pallomainen pensas saa aurinkoisella kasvupaikalla upean burgundinpunaisen
syysvärityksen. Uusi suosikki!

C3

16,90 €

Koivuangervo ‘Tor’

Spiraea betulifolia ‘Tor’

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Pyöreähkö ja tiheä, pienilehtinen pensas. Valkeat kukat heinä-elokuussa. Tummanvihreä lehdistö
saa loistavan punaisen syysvärin. Sopii yhtä hyvin pieniin kasviryhmiin kuin massaistutuksiin. Melko
vaatimaton kasvupaikan suhteen, kestää lumen painoa ja leikkausta. Kasvualusta kuiva tai tuore.
Vyöhykkeille I-VII.

C3

14,90 €

Rusopajuangervo

Spiraea x billardierei

aurinko,
puolivarjo

I-VIII

Pystykasvuinen, erittäin tuuhea, voimakkaasti juurivesoilla leviävä pensas. Korkeus 1,5 m. Kapeat,
ruusunpunaiset kukinnot elokuussa. Aurinkoinen – varjoisa, keskikostea kasvupaikka. Vaatimaton
maan laadun suhteen. Vähäinen leikkaustarve, mutta sietää voimakastakin leikkausta. Menestymisvyöhykkeet I-VIII.

C3

15,90 €

Idänvirpiangervo

Spiraea chamaedryfolia

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Raikkaan vihreä lehdistö avautuu jo varhain keväällä. Tiheäkasvuinen pensas. Valkoiset kukat kesäkuussa. Pystykasvuinen ja tuuhea “jokapaikan” pensas, tekee juurivesoja ja vihreyttää hankalatkin
paikat. Menestyy monenlaisilla kasvupaikoilla. Voidaan leikata alas tarvittaessa.

C2-3

14,90 €

Lamopensasangervo

Spiraea decumbens

aurinko,
puolivarjo

I-III

Matalakasvuinen, pehmeän tyynymäinen maanpeittopensas. Raikkan vihreä lehdistö, valkeat kukat
keskikesällä. Sopii esim. kuivahkon kasviryhmän maanpeittäjäksi. Ei erityistä leikkaustarvetta,
voidaan nuorentaa keväisellä alasleikkuulla. Vyöhykkeille I-III.

C2

15,90 €

Rinneangervo

Spiraea densiflora
(splendens)

aurinko,
puolivarjo

I-V

Pyöreähkö ja tiiviskasvuinen pensas. Kaunis kukinta heinä-elokuussa. Tummanvihreä lehdistö saa
loistavan syysvärin. Sopii yhtä hyvin pieniin kasviryhmiin kuin massaistutuksiin. Melko vaatimaton
kasvupaikan suhteen, kestää lumen painoa ja leikkausta. Kasvualusta kuiva tai tuore. Vyöhykkeille
I-V.

C3

14,90 €

Norjanangervo
‘Grefsheim’

Spiraea ‘Grefsheim’

aurinko,
puolivarjo

I-VI(VII)

Kaarevat oksat täynnä valkeita kukkia toukokuussa. Kukkii edellisen vuoden versoilla. Raikkaan
vihreä lehdistö avautuu jo varhain keväällä. Leveäkasvuinen pensas, hieno yksittäin, ryhmissä tai
aidanteena. Leikkaus mieluiten harventaen, sietää alasleikkauksenkin. Kuiva tai tuore kasvupaikka.
Vyöhykkeille I-VI(VII).

C3

15,90 €

Valkoruusuangervo
‘Albiflora’

Spiraea japonica
‘Albiflora’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Valkeat kukinnot heinä-elokuussa saman vuoden versoilla. Tummanvihreä lehdistö. Kaunis pensas
pienissä kasviryhmissä. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, kestää lumen painoa ja leikkausta.
Kasvualusta kuiva tai tuore.

C3

15,90 €

Tummaruusuangervo
‘Anthony Waterer’

Spiraea japonica
‘Anthony Waterer’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Tumman ruusunpunaiset kukat heinä-elokuussa saman vuoden versoilla. Tummanvihreä lehdistö.
Kaunis pensas pienissä kasviryhmissä. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, kestää lumen painoa
ja leikkausta. Kasvualusta kuiva tai tuore.

C3

15,90 €
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KORISTEPENSAAT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Japaninangervo
DOUBLE PLAY®
BIG BANG

Spiraea japonica
DOUBLE PLAY® BIG
BANG ‘Tracy’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Värikäs oranssin ja keltaisen sävyinen lehdistö. Erittäin suuret kukinnot kesä-elokuussa. Kaunis
väripilkku erilaisiin kasviryhmiin. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, kestää lumen painoa ja
leikkausta. Kasvualusta kuiva tai tuore.

C3

16,90 €

Japaninangervo
DOUBLE PLAY®
GOLD

Spiraea japonica
DOUBLE PLAY®
GOLD ‘Yan’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Kauniin kullankeltainen lehdistö ja vaaleanpunaiset kukinnot. Pitkä kukinta-aika. Kaunis väripilkku
erilaisiin kasviryhmiin. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, kestää lumen painoa ja leikkausta.
Kasvualusta kuiva tai tuore.

c3

16,90 €

Ruusuangervo
‘Froebelii’

Spiraea japonica
‘Froebelii’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Marjapuuronpunaiset kukat heinä-elokuussa saman vuoden versoilla. Tummanvihreä lehdistö. Kaunis
pensas pienissä kasviryhmissä. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, kestää lumen painoa ja
leikkausta. Kasvualusta kuiva tai tuore.

C3

15,90 €

Japaninangervo ‘Lilly’

Spiraea japonica ‘Lilly’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Ruusunpunaiset kukat heinä-elokuussa saman vuoden versoilla, kukintojen väri säilyy varsin hyvin.
Tuuhea ja pallomaisen pyöreä kasvutapa. Menestyy hyvin monenlaisilla kasvupaikoilla.

C3

15,90 €

Keltajapaninangervo
LITTLE FLAME®

Spiraea japonica
LITTLE FLAME®
‘Minspil04’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Ilahduttava pikkuruinen väripilkku keltaisine lehtineen ja vaaleanpunaisine kukkineen! Matalakasvuisen ja pyöreämuotoisen pensaan versojen kärjet ovat hiukan punertavat. Sopii hyvin kontrastiksi
tummasävyisten kasvien seuraan.

C3

16,90 €

Keijuangervo
‘Little Princess’

Spiraea japonica ‘Little
Princess’

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Vaaleanpunaiset kukat heinä-elokuussa. Kukat saman vuoden versoilla. Hyvin tuuhea ja alustansa
peittävä pensas. Sopii yhtä hyvin pieniin kasviryhmiin kuin massaistutuksiin. Melko vaatimaton
kasvupaikan suhteen, kestää lumen painoa ja leikkausta. Kasvualusta kuiva tai tuore.

C3

14,90 €

Pikkukeijuangervo
‘Nana’

Spiraea japonica
‘Nana’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Matala ja tuuhea pikkupensas. Vaaleanpunainen kukinta heinä-elokuussa saman vuoden versoilla.
Raikkaan vihreä lehdistö. Menestyy monenlaisilla kasvupaikoilla.

C3

14,90 €

Kirjoangervo
‘Shirobana’ = ‘Genpei’

Spiraea japonica
‘Shirobana’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Samassa pensaassa sekä ruusunpunaisia että valkoisia kukkia. Kukat heinä-elokuussa saman
vuoden versoilla. Kaunis pensas pienissä kasviryhmissä. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen,
kestää lumen painoa ja leikkausta. Kasvualusta kuiva tai tuore.

C3

15,90 €

Japaninangervo
‘Sapho’

Spiraea japonica
‘Sapho’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Tumman ruusunpunaiset kukat saman vuoden versoilla, tummanvihreä lehdistö. Menestyy monenlaisilla kasvupaikoilla.

C3

14,90 €

Japaninangervo
ZEN’SPIRIT®GOLD

Spiraea japonica
ZEN’SPIRIT®GOLD
‘Minspiz07’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Alkujaan ranskalainen lajike, jolla on näyttävä kullankeltainen lehdistö. Sopii mainiosti kontrastikasviksi tummempien kasvien seuraan.

C3

16,90 €

Taiganvirpiangervo
Double Play® BLUE
KAZOO

Spiraea media Double
Play® BLUE KAZOO
‘SMSMBK’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Hieno pensasangervo, jonka lehdistö on sinertävänvihreä ja uusi kasvu hieman punertavaa. Keskikesän valkeat kukinnot puhkeavat edellisvuoden versoille. Vyöhykkeille I-IV.

1 lk

16,90 €

Kuninkaanangervo
‘Kruunu’

Spiraea x watsoniana
‘Kruunu’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Suuret, punaiset, leveän kartiomaiset kukinnot saman vuoden versoilla. Pystykasvuinen, kaunis
pensas yksittäin tai erilaisiin ryhmiin. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten kuivahko tai
tuore. Kestää lumen painoa ja leikkausta.

C3

16,90 €

Seppelvarpu ‘Crispa’,
tarjouserä!

Stephanandra incisa
‘Crispa’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Tarjouserä! Lamoavakasvuinen pienilehtinen peittopensas. Syysväri keltainen. Sirosti kaartuvat
versot juurtuvat nivelistään. Tiheä kasvusto ei yleensä tarvitse leikkausta, mutta voidaan tarvittaessa
alasleikata. Tuore, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

1 lk

9,90 €

Seppelvarpu
‘Crispa’

Stephanandra incisa
‘Crispa’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Tarjouserä! Lamoavakasvuinen pienilehtinen peittopensas. Syysväri keltainen. Sirosti kaartuvat
versot juurtuvat nivelistään. Tiheä kasvusto ei yleensä tarvitse leikkausta, mutta voidaan tarvittaessa
alasleikata. Tuore, hyvin vettä läpäisevä kasvupaikka.

C3

14,90 €

Valkolumimarja

Symphoricarpos albus
var. laevigatus

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-IV

Tiheä, raikkaan vihreälehtinen pensas. Kukat pienet ja melko huomaamattomat. Loppukesällä ja
syksyllä koristeelliset, syömäkelvottomat valkoiset marjat. Hyvä “jokapaikan” pensas. Vihreyttää
hankalatkin paikat, tekee juurivesoja. Menestyy monenlaisilla kasvupaikoilla.

C3

13,90 €

Syreeni
BLOOMERANG®
DARK PURPLE

Syringa BLOOMERANG® DARK
PURPLE ‘Smsjbp7’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Ihastuttava minikokoinen syreeni! Tummanpurppurat tuoksuvat kukinnot avautuvat kesäkuun lopulla,
kukinta uusiutuu kesän mittaan. Tuuheakasvuinen pyöreähkö pensas, korkeus 1-1,5 m. Kasvatetaan
joko pensaana tai matalalle rungolle vartettuna pikkupuuna. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas maa.

40-60 cm

34,90 €

Kiinansyreeni
‘Saugeana’

Syringa x chinensis
‘Saugeana’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Kukkii kesäkuussa tuoksuvin punaliiloin kukinnoin, jotka ovat kookkaat mutta keveän ilmavat. Tummanvihreä lehdistö. Kookas, pyöreähkö pensas. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka.

80-100 cm

34,90 €

Puistosyreeni
‘Ainola’ FinE

Syringa x henryi
‘Ainola’ FinE

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Tummanviolettikukkainen puistosyreeni, alkujaan Jyväskylän seudulta kotoisin. Kukkii kesä-heinäkuussa perhosia houkuttaen. Kookas ja pyöreähkö pensas, tummanvihreä lehdistö. Upeakukkaiset ja
vahvatuoksuiset syreenit sopivat yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen.
Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä, nuorennetaan mieluiten harventamalla vanhimpia ja heikoimpia oksia.
Tuore ja ravinteikas kasvupaikka, myös savimaa.

C3-5, 40-60
cm

19,90 €

Puistosyreeni
‘Oden’

Syringa x henryi ‘Oden’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Tumman lilat kukinnot koristavat pensasta kesä-heinäkuussa. Lehdistö on tummanvihreä ja rehevä.
Komea pensas yksittäiskasviksi, ryhmiin tai aidanteisiin. Tuore ja ravinteikas kasvualusta.

C3, 30-50 cm

19,90 €

Puistosyreeni
‘Tammelan Kaunotar’

Syringa x henryi ‘Tammelan Kaunotar’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Kotimainen, suurikukintoinen lajike. Suuret, puhtaanvalkeat tuoksuvat kukinnot heinäkuussa
houkuttavat perhosia. Tummanvihreä lehdistö. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit sopivat
yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä,
nuorennetaan mieluiten harventamalla vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka, myös savimaa.

C3, 30-40 cm

22,70 €

Kaarisyreeni
‘Veera’, FinE

Syringa x josiflexa
‘Veera’, FinE

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Melko tummanpunaiset, suuret kukinnot houkuttavat perhosia. Tuuhea pensas, tummanvihreä
lehdistö. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit sopivat yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä, nuorennetaan mieluiten harventamalla
vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka, myös savimaa.

C3-5

21,90 €

Unkarinsyreeni

Syringa josikaea

aurinko,
puolivarjo

I-VIII

Lilanpunaiset, pystyt ja kapeahkot kukinnot kesä-heinäkuussa houkuttavat perhosia. Tuuheakasvuinen, juurivesaton ja tummanvihreälehtinen pensas. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit
sopivat yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä, nuorennetaan mieluiten harventamalla vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas
kasvupaikka, myös savimaa.

C3, 40-60 cm

19,90 €

Nuokkusyreeni

Syringa komarowii
subsp. reflexa

aurinko,
puolivarjo

I-II

Kesä-heinäkuussa elegantisti nuokkuvat vaaleanpunaiset kukinnot. Leveähkö, juurivesaton pensas.
Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit sopivat yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä, nuorennetaan mieluiten harventamalla
vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka, myös savimaa.

1 lk

19,90 €

Pikkusyreeni
‘Palibin’

Syringa meyeri
‘Palibin’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Hidaskasvuinen pyöreä kääpiösyreeni. Runsas, tuoksuva kukinta touko-kesäkuussa. Pienikokoinen,
pienilehtinen ja -kukkainen miniatyyrisyreeni. Kasvaa leikkaamatta tiheän pyöreäksi palloksi. Suojaisa, tuore ja ravinteikas kasvupaikka.

C3,30-50 cm

19,90 €

Isabellansyreeni
‘Elinor’

Syringa Preston-ryhmä
‘Elinor’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Runsas, tuoksuva kukinta kesä-heinäkuussa houkuttelee perhosia. Tanakkaoksainen, juurivesaton
pensas. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit sopivat yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä, nuorennetaan mieluiten harventamalla
vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka, myös savimaa.

C3

22,90 €
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Isabellansyreeni
‘Holger’

Syringa Preston-ryhmä
‘Holger’

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Runsas, tuoksuva kukinta kesä-heinäkuussa houkuttelee perhosia. Tanakkaoksainen, juurivesaton
pensas. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit sopivat yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä, nuorennetaan mieluiten harventamalla
vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka, myös savimaa.

C3

22,90 €

Isabellansyreeni
‘James McFarlane’

Syringa Preston-ryhmä
‘James McFarlane’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Runsas, tuoksuva kukinta kesä-heinäkuussa houkuttelee perhosia. Tanakkaoksainen, juurivesaton
pensas. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit sopivat yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä, nuorennetaan mieluiten harventamalla
vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka, myös savimaa.

C3

22,90 €

Samettisyreeni
‘Miss Kim’

Syringa pubescens
ssp. patula ‘Miss Kim’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Tuuhea ja reheväilmeinen pensas. Vaalea sinilila kukinta alkukesällä. Tummanvihreä lehdistö saa
hienon, hiukan violettiin taittavan burgundinpunaisen syysvärin. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka.

C3, 30-40 cm

19,90 €

Samettisyreeni
‘Miss Kim’

Syringa pubescens
ssp. patula ‘Miss Kim’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Tuuhea ja reheväilmeinen pensas. Vaalea sinilila kukinta alkukesällä. Tummanvihreä lehdistö saa
hienon, hiukan violettiin taittavan burgundinpunaisen syysvärin. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka.

40-60 cm

24,90 €

Likusterisyreeni

Syringa reticulata

aurinko,
puolivarjo

I-V

Voimakas- ja reheväkasvuinen pensas. Kermanvalkeat, tuoksuvat kukat suurissa, kartiomaisissa
kukinnoissa. Kukkii heinäkuussa. Hyvä perhoskasvi. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit
sopivat yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä, nuorennetaan mieluiten harventamalla vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas
kasvupaikka, myös savimaa.

C3

19,90 €

Pihasyreeni

Syringa vulgaris

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Perinteikäs, touko-kesäkuussa kukkiva syreeni. Lilansiniset, hurmaavasti tuoksuvat kukat. Sydämenmuotoiset, raikkaan vihreät lehdet. Tekee juurivesoja. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit
sopivat yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä, nuorennetaan mieluiten harventamalla vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas
kasvupaikka, myös savimaa.

C3-5

16,90 €

Pihasyreeni
‘Alba’

Syringa vulgaris ‘Alba’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Perinteikkään, touko-kesäkuussa kukkivan pihasyreenin valkokukkainen lajike. Hieman pienempi ja
hitaampikasvuisempi kuin sininen pihasyreeni, tekee juurivesoja. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset
syreenit sopivat yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä
ja pitkäikäisiä, nuorennetaan mieluiten harventamalla vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja
ravinteikas kasvupaikka, myös savimaa.

C3

21,90 €

Jalosyreeni
‘Andenken an Ludwig
Späth’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Andenken an
Ludwig Späth’

aurinko

I-III(IV)

Sinipunaiset tuoksuvat kukat suurissa tertuissa. Runsas kukinta kesäkuussa. Sydämenmuotoiset,
raikkaan vihreät lehdet. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit sopivat yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä, nuorennetaan mieluiten
harventamalla vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka, myös savimaa.

C3

29,90 €

Jalosyreeni
‘Belle de Nancy’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Belle de Nancy’

aurinko

I-III(IV)

Keveästi kerratut vaaleanpunaiset kukat muhkeissa kukkatertuissa. Hyväntuoksuinen kukinta
houkuttaa perhosia. Maltillisen kokoinen, tuuhea pensas, jonka lehdistö on raikkaan vihreä. Tuore ja
ravinteikas kasvupaikka.

C3

34,90 €

Jalosyreeni
‘Emilie Lemoine’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Emilie Lemoine’

aurinko

I-II-

Purppuranpunaiset nuput, vaalean laventelinsävyset kerratut kukat muhkeissa kukinnoissa. Runsas
ja tuoksuva kukinta kesäkuussa. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit sopivat yksittäis- ja
ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka.

160-180 cm

149,00 €

Jalosyreeni
‘Katherine Havemeyer’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Katherine
Havemeyer’

aurinko

I-II-

Purppuranpunaiset nuput, vaalean lilanpunaiset tuoksuvat kukat suurissa tertuissa. Runsas kukinta
kesäkuussa. Sydämenmuotoiset, raikkaan vihreät lehdet. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit
sopivat yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä, nuorennetaan mieluiten harventamalla vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas
kasvupaikka, myös savimaa.

C3, 20-30 cm

18,90 €

Jalosyreeni ‘Michel
Buchner’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Michel Buchner’

aurinko

I-II-

Vaaleansiniset tuoksuvat kukat suurissa tertuissa. Runsas kukinta kesäkuussa. Sydämenmuotoiset,
raikkaan vihreät lehdet. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit sopivat yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä, nuorennetaan mieluiten
harventamalla vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka, myös savimaa.

P23, 50-70
cm

34,90 €

Jalosyreeni
‘Mme Antoine
Buchner’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Mme Antoine
Buchner’

aurinko

I-II-

Vaaleanpunaisista nupuista avautu miltei valkoiset, ihanasti tuoksuvat kukat. Pensas on useimpia
jalosyreeneitä hiukan pienikokoisempi. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka.

C5, 50-70 cm

34,90 €

Jalosyreeni
‘Mme Lemoine’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Mme Lemoine’

aurinko

I-III

Puhtaanvalkoiset tuoksuvat kukat suurissa tertuissa. Runsas kukinta kesäkuussa. Sydämenmuotoiset, raikkaan vihreät lehdet. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit sopivat yksittäis- ja
ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä, nuorennetaan
mieluiten harventamalla vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka, myös
savimaa.

C4, 50-60 cm

34,90 €

Jalosyreeni
‘Moskovan Kaunotar’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Schöne von
Moskau’

aurinko

I-III(IV)

Nuput vaaleanpurppurat, auenneet kukat valkoiset. Runsas tuoksuva kukinta touko-kesäkuussa.
Sydämenmuotoiset, raikkaan vihreät lehdet. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit sopivat
yksittäis- ja ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä,
nuorennetaan mieluiten harventamalla vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka, myös savimaa.

P23

34,90 €

Jalosyreeni
‘Sensation’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Sensation’

aurinko

I-III(IV)

Harvinainen kaksivärinen syreeni: lilanpurppuraisissa kukissa on raikas valkea reunus. Sydämenmuotoiset, raikkaan vihreät lehdet. Upeakukkaiset ja vahvatuoksuiset syreenit sopivat yksittäis- ja
ryhmäpensaiksi sekä leikkaamattomaan aidanteeseen. Ne ovat terveitä ja pitkäikäisiä, nuorennetaan
mieluiten harventamalla vanhimpia ja heikoimpia oksia. Tuore ja ravinteikas kasvupaikka, myös
savimaa.

C4, 50-60 cm

34,90 €

Jalosyreeni
‘Victor Lemoine’

Syringa Vulgaris-ryhmä ‘Victor Lemoine’

aurinko

I-

Upeakukkainen, harvemmin saatavilla oleva syreenilajike. Vaaleanpunaisista kukista avautuu runsas
ja hyväntuoksuinen, vaalean lilan säyvinen kukinta. Perhostenkin suosikki! Sydämenmuotoiset,
raikkaan vihreät lehdet.

P23, 50-70
cm

34,90 €

Heisi
‘Eskimo’

Viburnum ‘Eskimo’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Pallomaisen pyöreät, lumivalkeat kukat avautuvat alkukesällä ja koristavat pensasta pitkään. Tummanvihreä lehdistö. Suojaisa ja tuorepohjainen, vettä läpäisevä kasvupaikka.

40-60 cm

27,90 €

Heisi
‘Dawn’

Viburnum bodnantense ‘Dawn’

aurinko

I

Talvenarka kaunotar. Roosat, tuoksuvat kukat aikaisin keväällä ennen lehtien puhkeamista. Kauniskukkainen koristepensas. Suojaisa ja lämmin kasvupaikka. Tuore ja hyvin vettä läpäisevä, hapahko
maa.

C3, 40-50 cm

16,90 €

Heisi
‘Dawn’

Viburnum bodnantense ‘Dawn’

aurinko

I

Talvenarka kaunotar. Roosat, tuoksuvat kukat aikaisin keväällä ennen lehtien puhkeamista. Kauniskukkainen koristepensas. Suojaisa ja lämmin kasvupaikka. Tuore ja hyvin vettä läpäisevä, hapahko
maa.

125-150 cm

49,00 €

Heisi

Viburnum x burkwoodii

aurinko,
puolivarjo

(I)

Talvenarka kaunotar. Puhtaan valkeat, tuoksuvat kukat varhain keväällä ennen lehtien puhkeamista.
Tummanvihreä lehdistö saa purppuraisen syysvärin. Kokeilunarvoinen koristepensas suojaisalle ja
tuorepohjaiselle kasvupaikalle.

C5, 40-50 cm

27,90 €

Heisi

Viburnum x juddii

aurinko,
puolivarjo

(I)

Ihastuttava, varhain keväällä kukkiva pensas. Vaaleanpunaisista nupuista avautuu valkeat, pallomaiset kukinnot, joissa on jäljellä pieni vaaleanpunaisen vivahde. Tummanvihreä lehdistö. Kokeilunarvoinen koristepensas suojaisalle ja tuorepohjaiselle kasvupaikalle.

C5, 30-40 cm

27,90 €
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Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko
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Villaheisi

Viburnum lantana

aurinko,
puolivarjo

I-V

Nopeakasvuinen, leveä pensas. Korkeus 3 m. Kauniit karvaiset lehdet. Valkeat, tuoksuvat kukinnot
kesäkuussa. Aluksi punaiset, vanhetessaan mustuvat marjat syksyllä. Aurinkoinen – puolivarjoisa,
kuiva - tuore kasvu-paikka. Ravinteikas, kalkittu, savensekainen multa. Vanhoja pensaita leikataan
poistamalla kokonaan vanhimpia oksia. Menestymisvyöhykkeet I-V.

C3-5

14,90 €

Kääpiökoiranheisi
‘Compactum’

Viburnum opulus
‘Compactum’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Lehdet kesällä vihreät, syysväri tummanpunainen. Pitsimäiset, valkeat kukinnot kesäkuussa.
Syksyllä punaiset marjat. Kestävä pyöreämuotoinen pensas. Tuoreena pysyvä tai kostea, ravinteikas
kasvupaikka.

C3

22,00 €

Lumipalloheisi
‘Pohjanneito’, FinE

Viburnum opulus
‘Pohjanneito’, FinE

puolivarjo

I-VII

Näyttävä kukinta keskikesällä lumivalkoisin, pallomaisin kukin. Kaunis ja kestävä, kotimainen
FinE-lajike. Sopii yksittäispensaaksi, suojaistutuksiin sekä aidanteisiin. Tuore tai kostea, ravinteikas
kasvupaikka. Nuorennetaan mieluiten harventamalla vanhimpia ja heikoimpia oksia.

C5

21,90 €

Lumipalloheisi
‘Roseum’

Viburnum opulus
‘Roseum’

puolivarjo

I-IV

Suuret valkoiset kukinnot avautuvat kesäkuun lopulla, ovat pyöreitä kuin lumipallot. Ei tee marjoja.
Kauniin tummanvihreä lehdistö saa lämpimän ruskeanpunaisen syysvärityksen. Tuuheakasvuinen
pensas. Korkeus 2-4 m, leveys 3 m. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore - kosteahko ja
ravinteikas multa. Vyöhykkeille I-IV.

C3

16,90 €

Tarhakotakuusama
ALL SUMMER®
MONET

Weigela ALL
SUMMER® MONET
‘Verweig8’

aurinko

I-II

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.

C3

19,90 €

Tarhakotakuusama
ALL SUMMER® RED

Weigela ALL SUMMER® RED ‘Slingco1’

aurinko

I(II)

Punaiset, torvimaiset kukat alkukesästä syksyyn. Sopii myös ruukkupuutarhaan. Pölyttäjien ja
perhosten suosima. Tuuhea, rentokasvuinen koristepensas. Suojaisa ja tuore, vettä läpäisevä
kasvupaikka.

C3

19,90 €

Tarhakotakuusama
BLACK AND WHITE

Weigela BLACK AND
WHITE ‘Courtacad1’

aurinko

I-II

Valkokukkainen, korkeuttaan leveämpi pikkupensas. Lehdistö puhjetessaan tumman luumun
sävyinen, syysväri tummanpunainen. Tuuhea, rentokasvuinen koristepensas. Suojaisa ja tuore, vettä
läpäisevä kasvupaikka.

C3

15,90 €

Tarhakotakuusama
PINK POPPET

Weigela PINK POPPET ‘Plangen’

aurinko

I-

Upeasti kukkiva pikkupensas. Vaaleanpunaiset kukat ensin touko-kesäkuussa ja uudelleen elo-syyskuussa. Tuuhea ja pyöreähkö, korkeus 0,4 m. Sopii erilaisiin kukkaryhmiin sekä ruukkuihin patiolle.
Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas maa.

C3

16,90 €

Tarhakotakuusama
‘Rumba’

Weigela ‘Rumba’

aurinko

I-

Tuuhea ja reheväilmeinen pensas. Näyttävä vaaleanpunainen kukinta torvimaisin kukin. Raikkaan
vihreä lehdistö, joka saa hienon purppuraisen syysvärin. Aurinkoinen tai kevyesti varjostettu, tuorepohjainen kasvupaikka.

C3

16,90 €

Komeakotakuusama
‘Korea’

Weigela florida ‘Korea’

aurinko

I-(III)

Tummanpinkit kukat alkukesällä. Erittäin runsas kukinta. Tuuhea, rentokasvuinen koristepensas.
Suojaisa ja tuore, vettä läpäisevä kasvupaikka.

1 lk

16,90 €

Kiinanlaikkuköynnös
‘Adam’

Actinidia kolomikta
‘Adam’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Reheväkasvuinen köynnös, jonka valkoisen kirjavat lehdet saavat kesän edetessä kauniin punertavan sävyn. Hedekasvi joka sopii pölyttäjäksi marjoville lajikkeille. Tuore ja ravinteikas kasvualusta.
Leikkaus tarvittaessa loppukesällä tai syksyllä.

C3

22,00 €

Kiinanlaikkuköynnös

Actinidia kolomikta

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Näyttävä valkokirjava lehdistö, kesän mittaan valkea väri punertuu kauniisti. Voimakaskasvuinen
ja rehevä. Aurinkoinen-puolivarjoisa kasvupaikka. Kostea, ravinteikas multa. Leikkaus tarvittaessa
loppukesällä tai syksyllä.

C2

15,90 €

Kastanjaköynnös

Akebia quinata

aurinko,
puolivarjo

(I-II)

Kukkii tuoksuvin, purppuranpunaisin ja pienin kukkasin keväällä. Hyvissä olosuhteissa saattaa
tuottaa syötäviä hedelmiä. Voidaan kasvattaa hyvin suojaisalla paikalla Etelä-Suomessa. Kasvi
hyötyy talvisuojauksesta ja se voidaan myös talvettaa esimerkiksi varastossa. Viihtyy tuoreessa ja
läpäisevässä maassa, auringosta puolivarjoon. Leikkaus tarvittaessa kukinnan jälkeen. Kasvusto
voidaan uusia tarvittaessa alasleikkuulla.

C2,5

24,00 €

Lännenpiippuköynnös

Aristolochia
macrophylla

puolivarjo,
varjo

I-IV

Komea, alkuun melko hidaskasvuinen köynnös. 4-6 metriä korkea kasvusto kiertyy itse tukeen.
Suuret, herttamaiset lehdet. Pienet, piippumaiset kukat. Puolivarjoinen - varjoisa kasvupaikka. Kosteahko, ravinteikas, kalkittu, savensekainen multamaa. Ei yleensä tarvitse leikkausta, mutta vanhoja
versoja voidaan poistaa, ja vanha köynnös voidaan nuorentaa alasleikkuulla.

C2

29,00 €

Japaninkelasköynnös

Celastrus orbiculatus

aurinko,
puolivarjo

IV(V)

Vahva, nopeakasvuinen köynnös. Korkeus 5-8 m. Kiipeää kiertymällä tuen ympärille. Kauniit, kiiltävät
lehdet. Pienet, vihreät kukat. Kaunis keltainen syysväri. Kosteahko, ravinteikas, kalkittu, savensekainen multamaa. Ei yleensä tarvitse leikkausta, mutta vanhoja versoja voidaan harventaa, ja vanha
köynnös voidaan tarvittaessa nuorentaa alasleikkuulla. Photo credit: dinesh_valke via Foter.com /
CC BY-SA

C2

24,00 €

Japaninkelasköynnös

Celastrus orbiculatus

aurinko,
puolivarjo

IV(V)

Vahva, nopeakasvuinen köynnös. Korkeus 5-8 m. Kiipeää kiertymällä tuen ympärille. Kauniit, kiiltävät
lehdet. Pienet, vihreät kukat. Kaunis keltainen syysväri. Kosteahko, ravinteikas, kalkittu, savensekainen multamaa. Ei yleensä tarvitse leikkausta, mutta vanhoja versoja voidaan harventaa, ja vanha
köynnös voidaan tarvittaessa nuorentaa alasleikkuulla. Photo credit: dinesh_valke via Foter.com /
CC BY-SA

C2

18,90 €

KÖYNNÖKSET

PIENIKUKKAISET KÄRHÖT (mukana myös perennamaiset)
Alppikärhö

Clematis alpina

aurinko, varjo

I-V

Kestävä n. 3-4 m korkea köynnös. Siniset, valkokeskustaiset, nuokkuvat kukat kesäkuussa. Syksyllä
hopeanharmaat pähkylät. Kukkii usein toisen kerran loppukesällä. Puunrunkoon, seinustalle tai
maanpeitekasviksi. Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 1.

C2,25

18,90 €

Tarha-alppikärhö
‘Albina Plena’

Clematis Atragene-ryhmä ‘Albina Plena’

aurinko, varjo

I-VI

Nuokkuvat, avoimen kellomaiset ja kerrotut valkoiset kukat, Ø 6-8 cm. Kukkii keväällä edellisen
vuoden versoilla ja uusii sitten kukintaansa pitkin kesää. Kaunis ja monikäyttöinen köynnös, jonka
kukat pääsevät parhaiten oikeuksiinsa varjoisemmalla paikalla. Aurinkoinen - varjoinen kasvupaikka.
Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 1.

C2,25

18,90 €

Tarha-alppikärhö
‘Propertius’

Clematis Atragene-ryhmä ‘Propertius’

aurinko, varjo

I-VI

Kestävä alkukesän kukkija. Puolikerrannaiset, miedosti tuoksuvat ja nuokkuvat vaaleanpunaiset
kukat. Kukinnan jälkeen muodostuvat kauniit hopeiset siemenpähkylät. Voidaan kasvattaa myös
maanpeitteenä. Leikkausryhmä 1.

C2

24,00 €

Tarha-alppikärhö
‘Ruby’

Clematis Atragene-ryhmä ‘Ruby’

aurinko, varjo

I-VI

Alkukesällä kukkiva rehevä ja kestävä köynnös. Punertavan liilat kukat ovat nuokkuvat ja yksinkertaiset. Voidaan kasvattaa monenlaisilla kasvupaikoilla auringosta varjoon. Soveltuu myös maanpeitekasviksi. Leikkausryhmä 1.

C2

24,00 €

Nietoskärhö
‘Apple Blossom’

Clematis armandii
‘Apple Blossom’

aurinko,
puolivarjo

Kauniit, pienet, vaaleanpunaiset ja tuoksuvat kukat alkukesällä. Pitkät, paksut, tumman vihreät ja
vahapintaiset lehdet. Uusi kasvu on kauniin punertavaa ja muuttuu kesän edetessä vihreäksi. Ei
talvehdi Suomessa ulkona. Talvetetaan suojaisassa paikassa esim. varastossa. Leikkausryhmä 1.

C2

27,95 €

Nietoskärhö
‘Snowdrift’

Clematis Armandii’Snowdrift’

aurinko,
puolivarjo

Kauniit, pienet, valkoiset ja tuoksuvat kukat alkukesällä. Pitkät, paksut, tumman vihreät ja vahapintaiset lehdet. Uusi kasvu on kauniin punertavaa ja muuttuu kesän edetessä vihreäksi.Ei talvehdi
Suomessa ulkona. Talvetetaan suojaisassa paikassa esim. varastossa. Leikkausryhmä 1.

C2

27,95 €
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Tarhakellokärhö
‘Aljonushka’

Clematis Integrifolia-ryhmä ‘Aljonushka’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Rento perennamainen kasvusto, korkeus 1-2 m. Ei kiipeä itse, tuetaan kuten korkeat perennat, tai
kasvatetaan esimerkiksi pensaita vasten. Roosaliilat, nuokkuvat kukat heinä-syyskuussa. Tuore ja
ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 3.

C2

22,00 €

Tarhakellokärhö
‘Arabella’

Clematis Integrifolia-ryhmä ‘Arabella’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Siniliilat, Ø 5-8 cm, avoimet kukat kesäkuun lopulta syyskuulle. Rento perennamainen kasvusto. Ei
kiipeä itse, tuetaan kuten korkeat perennat. Voidaan myös kasvattaa esimerkiksi pensaita vasten.
Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 3.

C2

22,00 €

Tarhakellokärhö
‘Hakuree’

Clematis Integrifolia-ryhmä ‘Hakuree’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Rento, tuettava perennamainen kasvusto, korkeus 60-90 cm. Keskikesällä nuokkuvat, avoimen
kellomaiset, miedosti tuoksuvat ja valkeat kukat, joissa häivähdys sinistä. Tuore ja ravinteikas,
syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 3.

C2

22,00 €

Tarhakellokärhö
‘Hanajima’

Clematis Integrifolia-ryhmä ‘Hanajima’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Rentokasvuinen ja matala perennamainen kärhö. Vaaleanpunaiset, nuokkuvat ja avoimen kellomaiset pienehköt Ø n. 4cm kukat. Kukinta heinä-syyskuussa. Voidaan kasvattaa maanpeitteenä tai
tukea vasten. Leikkausryhmä 3.

C2

22,00 €

Tarhakellokärhö
‘Little Artist’

Clematis Integrifolia-ryhmä ‘Little Artist’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Matalakasvuinen perennamainen kärhö. Nuokkuvat, Ø 4-5 cm, siniset kukat keskikesästä syksyyn.
Runsas kukinta. Perennapenkkeihin, maanpeitteeksi tai pensaita vasten kasvatettavaksi. Leikkausryhmä 3.

C2

22,00 €

Pagodikoreankärhö
AMBER

Clematis koreana var.
carunculosa AMBER
‘Wit141205’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Monikäyttöinen ja upea uutuusköynnös. Valittu Chelsea Flower Show 2016 vuoden kasviksi. Tämä
pitkäänkukkiva köynnös aloittaa kukintansa alkukesästä ja jatkaa elokuulle, kukinta voi uusiutua syksyllä. Tummanvihreä, kiiltävä lehdistö korostaa hempeitä kukintoja. Kermankeltaisissa kellomaisissa
kukissa aavistus vaaleanpunaista. Sopii ruukkuihin, ryhmiin ja maanpeitoksi. Helppohoitoinen ja
nopeakasvuinen. Perhoskasvi. Leikkausryhmä 1.

C2

36,90 €

Kruunukärhö
‘Markham’s Pink’

Clematis Macropetala-ryhmä ‘Markham’s
Pink’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Suurehkot, kauniisti nuokkuvat, kerrannaiset kukat alkukesällä edellisvuoden versoille. Myöhemmin
koristeelliset silkinhohtoiset siemenpähkylät. Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa.
Leikkausryhmä 1.

C2,25

19,90 €

Vuorikärhö ‘Mayleen’

Clematis montana
‘Mayleen’

aurinko

(I)

Reheväkasvuinen ja tummalehtinen köynnös. Kukkii vaaleanpunaisin pienin ja tuoksuvin kukkasin
kesä-heinäkuussa. Voi menestyä avomaalla eteläisessä Suomessa tai voidaan kasvattaa ruukussa ja
talvettaa esim. varastossa. Hyötyy talvisuojauksesta. Aurinkoisella kasvupaikalla juuristoalueen varjostus
suositeltavaa. Leikkausryhmä 1.

C2

24,00 €

Pensaskärhö

Clematis recta

aurinko,
puolivarjo

I-V

Perennamainen. Tuuhea, hentovartinen, tukemista kaipaava kasvusto. Sopii esimerkiksi pensaita
vasten kasvatettavaksi tai maanpeitteeksi. Valkoiset, pienet, tuoksuvat, Ø 2 cm kukat. Erittäin runsas
kukinta heinä-elokuussa. Syksyllä koristeelliset hedelmystöt. Keskikostea, kalkittu, melko ravinteikas,
kasvin tyvellä viileänä pysyvä hiekkamulta. Istutusetäisyys noin 75 cm. Leikkausryhmä 3.

C3

24,00 €

Kiinankeltakärhö

Clematis tangutica

aurinko,
puolivarjo

I-V

Monikäyttöinen, erittäin terve ja kestävä köynnös. Kesä-elokuussa pienehköt, n. 4-5cm keltaiset,
nuokkuvat kukat, syksyllä pörröiset pähkylät. 3-5 m korkea.Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja
kalkittu maa. Leikkausryhmä 2. Kasvusto voidaan tarpeen tullen uusia leikkaamalla alas syksyllä tai
keväällä.

C2

15,90 €

Tarhakeltakärhö
LITTLE LEMONS

Clematis
Tangutica-ryhmä
‘Zo14100’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Pienikokoinen kärhö. Keltaiset nuokkuvat ja kellomaiset kukat, kukinnan jälkeen koristeelliset,
hopeiset siemenpähkylät. Pitkä kukinta-aika. Houkuttelee pölyttäjiä. Vanhojen kukkien poistaminen
nopeuttaa uusien kukkien muodostumista. Leikkausryhmä 3. Leikkaus syksyllä tai keväällä ennen
kasvun alkamista.

C2

22,00 €

Tarhalyhtykärhö
‘Princess Diana’

Clematis Texensis-ryhmä ‘Princess Diana’,
‘The Princess of Wales’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Sirot, tulppaanimaiset, tumman pinkit kellokukat eivät nuoku. Runsas kukinta miltei koko kesän.
Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Voimakas vuotuinen leikkaus. Sopii mm. Cottage
-puutarhaan. Leikkausryhmä 3.

C2,25

22,00 €

Tarhalyhtykärhö
PRINCESS KATE

Clematis Texensis-ryhmä PRINCESS KATE
‘Zoprika’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Pitkä kukinta. Kukat kauniin kellomaiset ja kaksiväriset, Ø 5-6cm. Purppuran punainen ulkopinta
ja valkoinen sisun herättää varmasti huomion kukinnan alkaessa! Terälehdet kaartuvat kauniisti
taaksepäin vanhetessaan. Leikkausryhmä 3.

C2,25

22,00 €

Lumikärhö ‘Paul
Farges’ = ‘Summer
Snow’

Clematis ‘Paul Farges’
= ‘Summer Snow’

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Hyvin voimakaskasvuinen köynnös. Pienet, valkoiset, Ø 2,5-4 cm kukat. Pitkä ja runsas kukinta
keskikesästä pitkälle syksyyn. Houkuttelee pölyttäjiä. Viihtyy myös puissa, pensastoissa ja aitojen
päällä sekä maanpeitekasvina. Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa.

C2,25

22,00 €

Loistokärhö
‘Comtesse de
Bouchaud’

Clematis ‘Comtesse de
Bouchaud’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Roosan väriset Ø 8-15 cm kukat elo-syyskuussa. Sopii myös ruukkuihin. Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Voimakas leikkaus aikaisin keväällä ennen kasvuunlähtöä. Leikkausryhmä
3.

C2

15,90 €

Loistokärhö ‘Dr.
Ruppel’

Clematis Patens-ryhmä ‘Dr. Ruppel’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Suuret ja näyttävät vaaleanpunaiset kukat joissa purppuranpunainen vivahde. Kukinta keskikesästä
syksyyn ensin vanhoilla versoilla ja sen jälkeen uusilla. Leikkausryhmä 2.

C2

15,90 €

Loistokärhö Forever
Friends

Clematis Jackmannii-ryhmä ‘ Zofofri’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Kukkii loppukesällä valkoisin, Ø n.6-10 cm kukin joihin punertavat heteet tuovat kauniisti kontrastia.
Avautuvissa kukissa hento vaaleanpunaisen sävy. Leikkausryhmä 3.

C2

18,90 €

Loistokärhö
‘Glady’s Picard’

Clematis ‘Glady’s
Picard’

aurinko,
puolivarjo

I-(V)

Hennosti vaaleanpunertavien, valkoisten, suurien kukkien reunat aaltoilevat kauniisti. Aurinkoisessa
paikassa ja kukkien vanhetessa väri vaalenee lähes valkeaksi. Kukinta alkaa vanhoilla versoilla ja
jatkuu uusilla. Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 2.

C2

15,90 €

Loistokärhö
‘Jackmannii’

Clematis Jackmannii-ryhmä ‘Jackmannii’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Erittäin suosittu, tumman violettikukkainen lajike. Kukkii runsaasti heinäkuusta syyskuulle, kukat
uusilla versoilla. Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 3: Voimakas
leikkaus aikaisin keväällä ennen kasvuunlähtöä.

C2

14,90 €

Loistokärhö ‘Justa’

Clematis Patens-ryhmä ‘Justa’

aurinko,
puolivarjo

I-IV (V)

Vaaleat sinertävän lilat Ø 6-8 cm kukat. Kukkii pitkään; heinä- elokuusta syyskuulle. Kompakti kasvutapa. Runsaskukkainen, alun perin liettualainen lajike. Aurinkoinen -puolivarjoinen, suojaisa paikka.
Suosii ravinteikasta kalkkipitoista multaa. Tiiviskasvuisena, kompaktina ja pitkään kukkivana mainio
myös ruukkuistutuksissa! Leikkausryhmä 3.

C2

15,90 €

Loistokärhö
CLIMADOR™

Clematis Patens x
Lanuginosa-ryhmä
CLIMADOR™ ‘Königskind®’ / ‘Blue Blood’

aurinko,
puolivarjo

I-II (III)

Kasvi on kompaktin kokoinen, mikä tekee siitä loistavan köynnöksen ruukkuistutuksiin. Suuret, sinertävän lilat ja tummasilmäiset kukat keskikesästä jopa syksyyn. Leikkausryhmä 2. Kukinnan jälkeinen
leikkaus voi edistää uutta kukintaa.

C2

18,90 €

Loistokärhö
‘Margaret Hunt’

Clematis ‘Margaret
Hunt’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Suuret vaaleanpunaiset Ø 9-15cm kukat loppukesällä. Kukkien väri vaalenee vanhetessaan helmeilevän vaaleanpunaiseksi. Leikkausryhmä 3.

C2

15,90 €

Loistokärhö
‘Mrs. Cholmondeley’

Clematis ‘Mrs. Cholmondeley’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Suuret, vaaleansiniset kukat, Ø 10-15 cm. Kukinta alkaa keskikesällä vanhoilla versoilla, jatkuu
loppu-kesällä uusilla versoilla. Ruusu- tai kukkatarhaan, säleikköön. Sopii myös ruukkuistutuksiin.
Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa.
Vyöhykkeille I-IV. Leikkausryhmä 2.

C2

15,90 €

Loistokärhö
‘Mrs N.Thompson’

Clematis
‘Mrs N.Thompson’

aurinko,
puolivarjo

I-II (III)

Näyttävän värinen kaunotar! Violeteissä, Ø 12-17 cm kukissa on purppuran punainen juova. Kukinta
keskikesällä vanhoilla versoilla ja toinen kukinta syksyllä. Leikkausryhmä 2.

C2

15,90 €
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Loistokärhö
‘Multiblue’

Clematis Patensryhmä ‘Multiblue’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Kerrotut violetinsiniset kukat, Ø 8-13 cm. Kukinta alkaa keskikesällä vanhoilla versoilla, jatkuu
loppukesällä uusilla versoilla. Sopii ruusu- tai kukkatarhaan, sekä ruukkuun ja säleikköön. Tuore ja
ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 2.

C2

15,90 €

Loistokärhö
MULTIPINK

Clematis Patensryhmä’ST17333’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Uusi kärhölajike, joka on esitelty Chelsea Flower Showssa 2020. Suuret vaaleanpunaiset kerrotut
kukat keskikesältä jopa syksyyn saakka. Kukkii parhaiten vanhoilla versoilla. Talvenkestävyydestä
Suomessa ei ole vielä kokemuksia. Talvetus ruukussa tai erittäin suojaisassa paikassa talvisuojattuna. Leikkausryhmä 2.

C2,25

22,00 €

Loistokärhö
‘Nelly Moser’

Clematis Patens x
Lanuginosa-ryhmä
‘Nelly Moser’

aurinko,
puolivarjo

I-III (IV)

Suuret kukat. Terälehdet ovat vaaleanpunaiset ja niiden keskellä on tummempi punertava raita.
Kukkii heinä-syyskuussa. Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 2.

C2

15,90 €

Loistokärhö ‘Niobe’

Clematis ‘Niobe’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Suuret, samettisen viininpunaiset kukat, Ø 8-14 cm. Kukinta alkaa keskikesällä vanhoilla versoilla,
jatkuu loppukesällä uusilla versoilla. Korkeus 2,5-3 m. Suureen ruukkuun tai säleikköön. Aurinkoinen
- puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 2.

C2

15,90 €

Loistokärhö
BOULEVARD®
NUBIA™

Clematis BOULEVARD® NUBIA™
‘Evipo079’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III).

Kompaktin kokonsa vuoksi sopii hyvin ruukkuistutuksiin. Kukkii pitkään keskikesästä jopa syksyyn
saakka. Vanhojen kukkien poistaminen edistää uusien kukkien muodostamista. Kukkii uusilla
versoilla. Leikkausryhmä 3.

C2

26,00 €

Loistokärhö
‘Omoshiro’

Clematis Patens-ryhmä ‘Omoshiro’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Suuret kukat, Ø 12-15 cm. Terälehdet ovat hennon vaaleanpunaiset, ja niiden reunat ovat purppuranpunaiset. Tummat purppuraiset heteet. Kukinta alkaa keskikesällä vanhoilla versoilla, jatkuu
loppukesällä uusilla versoilla. Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 2.

C2

26,00 €

Loistokärhö
‘Piilu’

Clematis Patens-ryhmä ‘Piilu’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Virolainen lajike jonka kukat ovat Ø 9-11 cm. Terälehdet vaaleanpunaiset reunoilta vaaleammat ja
keskeltä tummemmat. Heteet vaaleankeltaiset. Kukinta alkaa keskikesällä vanhoilla versoilla, jatkuu
loppukesällä uusilla versoilla. Vanhoilla versoilla kukkiessaan kukat voivat olla kevyesti kerratut.
Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 2.

C2

15,90 €

Loistokärhö
‘Pink Fantasy’

Clematis ‘Pink
Fantasy’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Suuret Ø 15-20 cm pinkit kukat joiden keskellä tummempi juova. Kukinta heinä-syyskuulla. Sopii
myös ruukkuistutuksiin. Säilyttää värinsä parhaiten puolivarjossa. Leikkausryhmä 3.

C2

15,90 €

Loistokärhö
‘Guernsey Cream’

Clematis ‘Guernsey
Cream’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Kermanvalkoiset kukat ja pyöreäpäiset terälehdet joiden keskellä vihertävä juova. Lehdistön heleän
vaalea väri korostaa kukkien väritystä. Kukinta keskikesästä loppukesään. Sopii myös ruukkuistutuksiin. Leikkausryhmä 2.

C2

15,90 €

Loistokärhö
‘Rhapsody’

Clematis ‘Rhapsody’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Kauniit ja suuret siniset kukat joissa on vaaleat heteet. Kukkien väri syvenee niiden vanhetessa. Vanhojen kukkien poistaminen edistää uuden kukinnan muodostumista. Leikkausryhmä 2.

C2

15,90 €

Loistokärhö ‘Romantika’

Clematis ‘Romantika’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Erittäin tummakukkainen kärhö, jonka syvän violeteissa kukissa on hienosti erottuvat keltaiset heteet.
Runsas kukinta loppukesällä saman vuoden versoilla. Sopii ruukkuistutuksiin. Leikkausryhmä 3.

C2

14,90 €

Loistokärhö ‘Rouge
Cardinal’

Clematis Jackmannii-Ryhmä ‘Rouge
Cardinal’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Kukkii uusilla versoilla. Karmiininpunaiset samettisen hohtoiset Ø 10-15 cm kukat. Runsas ja pitkä
kukinta ajoittuu heinäkuulta syyskuulle. Paahteisella paikalla kukkien väri haalenee nopeasti.
Leikkausryhmä 3.

C2

15,90 €

Loistokärhö
‘Snow Queen’

Clematis Patens-ryhmä ‘Snow Queen’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Suurissa valkoisissa kukissa on avautuessaan sininen vivahde. Tummat purppuranpunaiset heteet
luovat silmämäisen efektin. Soveltuu myös ruukkuistutuksiin. Leikkausryhmä 2.

C2

15,90 €

Loistokärhö
So Many® ‘White
Flowers’

Clematis So Many®
‘White Flowers’

aurinko,
puolivarjo

I-

Kompaktin kokoinen, erittäin runsaskukkainen ja pitkään kukkiva kärhö patiolle ja puutarhaan. Kauniit
pienet ja valkoiset tähtimäiset kukat. Alkukesän kukinta edellisvuoden versoilla, loppukesän kukinta
uusin versoin. Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 2.

C2,25

22,00 €

Loistokärhö ‘Sylvia
Denny’

Clematis ‘Sylvia
Denny’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Puhtaan valkoiset Ø 10-15 cm kukat ovat vanhojen versojen kukkiessa puolikerrotut ja uusien versojen kukkiessa yksinkertaiset. Avautuva kukka muistuttaa hieman lumpeenkukkaa. Leikkausryhmä 2.

C2

15,90 €

Loistokärhö ‘Taiga’

Clematis ‘Taiga’

aurinko,
puolivarjo

(I)

Suomessa suhteellisen uusi lajike, jonka talvenkestävyydestä ei ole vielä juurikaan kokemusta. Siniset, suuret, kerrotut ja tuuheat kukat joissa häivähdys limeä. Erinomainen valinta ruukkuistutuksiin.
Talvetus kellarissa, tai hyvin suojaisella paikalla talvisuojattuna. Leikkausryhmä 3.

C1

14,90 €

Loistokärhö
‘The President’

Clematis Patens x
Lanuginosa-ryhmä
‘The President’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Suuret, syvän siniliilat kukat, Ø 10-18 cm. Kukinta alkaa keskikesällä vanhoilla versoilla, jatkuu loppukesällä uusilla versoilla. Ruusu- tai kukkatarhaan, säleikköön tai vaikka ruukkuun. Tuore ja ravinteikas,
syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 2.

C2

14,90 €

Loistokärhö ‘Ville de
Lyon’

Clematis Jackmannii-ryhmä ‘Ville de
Lyon’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Karmiininpunaiset, Ø 8-10 cm, keltaheteiset kukat heinäkuusta syyskuuhun saman vuoden versoilla.
Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 3: Voimakas leikkaus.

C2

15,90 €

Loistokärhö WADA’S
PRIMROSE

Clematis Patens- ryhmä ‘ WADA’S PRIMROSE Manshuu Ki’

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Kerman valkoiset ja tuoksuvat kukat, joissa on keltaiset heteet. Kukkii loppukesällä. Kukkii uusilla ja
vanhoilla versoilla. Leikkausryhmä 2.

C2

18,90 €

Loistokärhö
‘Warszawska Nike’

Clematis Jackmannii-ryhmä ‘Warszawska
Nike’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Suuret, Ø 10-20 cm, syvän purppuranvioletit kukat heinä-syyskuussa. Kukkien värien tummuus voi
vaihdella kasvualustan happamuuden mukaan. Kukkii uusilla ja vanhoilla versoilla. Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 2.

C2

15,90 €

Tarhaviinikärhö ‘Etoile
Violette’

Clematis Viticella-ryhmä ‘Etoile Violette’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Voimakaskasvuinen, korkeus 3-4 m. Kukat sinivioletit, Ø 6-10 cm. Runsas kukinta heinä-syyskuussa.
Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Voimakas vuosittainen leikkaus = Leikkausryhmä
3.

C2

15,90 €

Tarhaviinikärhö ‘Madame Julia Correvon’

Clematis Viticella-ryhmä ‘Madame Julia
Correvon’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Loistavanrubiininpunaiset, Ø 5-8 cm, kukat heinäkuulta syyskuulle. Terälehdet taipuvat kauniisti
taaksepäin. Korkeus 3-3,5 m.Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Voimakas leikkaus
vuosittain = Leikkausryhmä 3.

C2

15,90 €

Tarhaviinikärhö
‘Polish Spirit’

Clematis Viticella-ryhmä ‘Polish Spirit’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Monikäyttöinen ja helppohoitoinen lajike. Tummansinivioletit kukat, Ø 8 cm. Erittäin runsas kukinta
keskikesästä pitkälle syksyyn. Tuuhea kasvusto tekee siitä myös erinomainen maanpeittokasvin.
Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkausryhmä 3: Voimakas leikkaus.

C2

15,90 €

Tarhaviinikärhö
‘Purpurea Plena
Elegans’

Clematis Viticella-ryhmä ‘Purpurea Plena
Elegans’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Tummanpurppuranpunaiset, Ø 7-9 cm, kukat heinäkuulta syyskuulle. Aina kerrottukukkainen. Tuore
ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Voimakas leikkaus vuosittain = Leikkausryhmä 3.

C2

15,90 €

Tarhaviinikärhö Queen
Mother

Clematis Viticellaryhmä ‘Zoqum’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Kauniit, nuokkuvat ja kellomaiset kukat ova tumman pinkit ja Ø 4-5cm. Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Kukinta heinä-syyskuussa. Leikkausryhmä 3.

C2,25

22,00 €

Tarhaviinikärhö
Supernova

Clematis Viticelal-ryhmä ‘Zo09088’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Kauniit ja erikoiset valkovioletit kukat, joissa tumma suonitus ja tummat heteet Ø 5-8 cm. Kukkii
runsaasti heinäkuulta syksyyn. Leikkausryhmä 3.

C2,25

22,00 €
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35

KÖYNNÖKSET
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Vironmuratti ‘
Baltica’

Hedera helix ‘Baltica’

puolivarjo,
varjo

I

Ainavihreälehtinen, imujuurillaan kiipeävä. Menestyy Lounais-Suomessa suojaisilla paikoilla
maanpeittokasvina. Voi joskus talvehtia myös puunrungolla ja rakennuksen seinälläkin. Lehdissä
pronssiin vivahtava talviväri. Varjoisa, kosteahko ja lämmin kasvupaikka. Keskiravinteinen, läpäisevä
hiekkamultamaa.

C1

7,90 €

Aromihumala
‘Hallertauer Tradition’

Humulus lupulus
‘Hallertauer Tradition’

aurinko,
puolivarjo

I-(V)

Mausteisen hedelmäinen Saksalainen aromihumala lajike. Suositellaan erityisesti pilsner ja lager
oluiden maustamiseen. Taudinkestävä, vahvakasvuinen, satoisa ja talvenkestävä lajike. Jalostuksessa
käytetty ‘Hallertau Mittelfruh’, ‘Hallertau Gold’ ja ‘Saaz’ lajikkeita. Kasvusto leikataan alas vuosittain
keväällä ennen kasvun alkua.

C2

22,00 €

Aromihumala
‘Hersbrucker’

Humulus lupulus
‘Hersbrucker’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Suosittu perinteinen saksalainen aromihumalalajike. Matala alfa-happo pitoisuus. Sopii hyvin lager
tyyppisten oluiden maustamiseen. Aromia kuvaillaan hedelmäisen kukkaisaksi ja hieman mausteiseksi. Taudinkestävä ja voimakaskasvuinen lajike. Kasvusto leikataan alas vuosittain keväällä ennen
kasvun alkua.

C2

22,00 €

Humala ‘Nordbrau’

Humulus lupulus
‘Nordbrau’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Nopeakasvuinen köynnöstävä hyöty- ja koristekasvi. Saksalainen humalalajike, jonka kävyt sopivat
oluen mausteeksi. Ruohomaiset varret kiertyvät itsekseen narujen, köynnöskehikon tai puun rungon
ympärille. Kasvusto leikataan alas vuosittain keväällä ennen kasvun alkua.

C2

22,00 €

Aromihumala ‘Opal’

Humulus lupulus ‘Opal’

aurinko,
puolivarjo

I(V)

Saksalainen aromi- ja katkerohumalaksi soveltuva lajike. Sitruksisen, puhdas aromi. Hüll humalantutkimusinstituutin kehittämä lajike. Kasvusto leikataan alas vuosittain keväällä ennen kasvun alkua.

C2

22,00 €

Aromihumala
‘Hersbrucker Pure’

Humulus lupulus
‘Hersbrucker Pure’

aurinko,
puolivarjo

I(V)

Aromihumala. Ominaisuuksiltaan samankaltainen kuin ‘Hesbrucker’, mutta sillä on hieman korkeampi
alfa-happo pitoisuus. Lajikkeen jalostuksessa on käytetty lajikkeita ‘Hallertau Mittelfruh’, ‘Saaz’ ja
saksalaista villihumalaa. Kasvusto leikataan alas vuosittain keväällä ennen kasvun alkua.

C2

22,00 €

Köynnöshortensia

Hydrangea anomala
subsp. petiolaris

puolivarjo,
varjo

I-III

Kiiltävälehtinen, upeakukkainen köynnös. 3-8 m korkea, aluksi melko hidaskasvuinen. Tukeen lujasti
tarttuvat kiipimäjuuret. Kukkii heinäkuulta alkaen. Kosteahko, ravinteikas ja hapan multamaa. Ei
yleensä tarvitse leikkausta. Hyvä myös maanpeittokasvina.

50 cm

14,90 €

Tuoksuköynnöskuusama

Lonicera caprifolium

aurinko,
puolivarjo

I-IV

2-4 metriä korkea köynnös. Kiertyy tuen ympärille. Nuput vaaleanpunaiset, kukat vaaleankeltaiset,
voimakkaasti tuoksuvat. Syksyllä oranssit, koristeelliset, mutta myrkylliset marjat. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Kosteahko, melko ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Vyöhykkeille I-IV.
Poistetaan vanhimpia versoja.

C2

15,90 €

Ruotsinköynnöskuusama
‘Belgica Select’

Lonicera periclymenum ‘Belgica’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Voimakkaasti tuoksuva köynnös. Keskikesällä ulkopuolelta pinkinpunaiset, sisältä kermanvalkeat kukat.
Syksyllä kirkkaanpunaiset ja koristeelliset, mutta myrkylliset marjat. Korkeus n. 3-4 m. Aurinkoinen puolivarjoinen kasvupaikka. Kosteahko, melko ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Vuosittain
poistetaan vanhimpia versoja.

C2

15,90 €

Koreanköynnöskuusama ‘Goldflame’,
‘American beauty’

Lonicera x heckrottii
‘Goldflame’, ‘American
beauty’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Kauniskukkainen, tuoksuva köynnös. Kukinta keskikesällä. Uudet versot tummanpunavioletit. Kukat
sisältä vaaleankeltaiset, ulkopuolelta purppuranpunaiset. Punaiset, koristeelliset, mutta myrkylliset
marjat syksyllä. Kosteahko, melko ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikataan poistamalla
vanhimpia versoja.

C2

15,90 €

Kultaköynnöskuusama

Lonicera x tellmanniana

aurinko,
puolivarjo

I-II (III)

Kukkii runsaasti voimakkaan oranssinkeltaisin suurin kukin heinäkuussa. Kukat tuoksuttomia. Kukkien jälkeen voi tuottaa pieniä punaisia marjoja, jotka ovat myrkyllisiä. Hyvä myös maanpeittokasvina.
Leikataan poistamalla vanhimpia versoja.

C2

22,90 €

Aasiankilpikierto

Menispermum
dauricum

aurinko,
puolivarjo

I-V

Rehevä, vain tyviosastaan puutuva köynnös, joka kasvattaa vuosittain 2-3 metriä korkeat versot. Versot
tarvitsevat tuen, jonka ympärille kiertyä. Kaunis keltainen syysväri. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Kosteahko, melko ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa. Leikkaus harventamalla. Voidaan
tarvittaessa leikata alas.

C2

22,90 €

Amurinviini

Vitis amurensis

aurinko,
puolivarjo

I-III

Nopea ja rehevä kasvuinen köynnös. Näyttävä punainen syysväri ja kauniin muotoiset lehdet. Tekee
pieniä, sinisiä ja happamia rypäleitä. Kiinnittyy kasvualustaansa kärhien avulla. Voidaan käyttää
kiipeävänä köynnöksenä tai maanpeitteenä. Leikkaus tarvittaessa loppukesällä tai syksyllä.

C2

22,90 €

Säleikkövilliviini

Parthenocissus inserta

aurinko,
puolivarjo,
varjo

I-V

Voimakaskasvuinen, kiiltävänvihreälehtinen köynnös, joka aurinkoisella paikalla saa hehkuvan punaisen
syysvärin. Tarvitsee tuen. Vaatimattomat kukat, pienet sinimustat marjat. Vaatimaton kasvupaikan
suhteen: Kosteahko, läpäisevä ja ravinteikas multamaa, sietää myös kuivuutta. Kasvustoa uusitaan
poistamalla vanhimpia versoja.

C2

13,90 €

Imukärhivilliviini

Parthenocissus quinquefolia ‘Engelmannii’

aurinko,
puolivarjo

I-II (III)

Imukärhillään tarttuva köynnös. Kiiltävänvihreä lehdistö saa aurinkoisella paikalla punertavan syysvärin. Pienet kukat ja sinimustat hedelmät. Kosteahko, läpäisevä ja ravinteikas multamaa. Sietää myös
kuivuutta. Kasvustoa uusitaan poistamalla vanhimpia versoja.

C2

13,90 €

Imukärhivilliviini
Red Wall®

Parthenocissus
quinquefolia ‘Troki’

aurinko,
puolivarjo

I-II (III)

Nopeakasvuinen köynnös, joka tarttuu pintoihin imukärhillään. Tumma ja kiiltävä lehdistö saa kauniin
loistavan punaisen syysvärin. Siniset, pienet marjat. Voidaan kasvattaa tukea vasten esim. säleiköissä, seinillä, kallioita pitkin tai maanpeitteenä. Kosteahko, läpäisevä ja ravinteikas multamaa. Sietää
myös kuivuutta. Kasvustoa uusitaan poistamalla vanhimpia versoja.

C2

19,90 €

Palsamiköynnös
(Sitruunaköynnös)

Schisandra chinensis

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Koristeellinen köynnös, joka on myös marja- ja lääkekasvi. Korkeus 2-4 m. Kukat valkeat, hieman
punertavat, nuokkuvat. Kaksikotinen kasvi. Pölytyksen onnistuttua tekee kirkkaanpunaisia, kirpeitä ja
sitruunanaromisia marjoja. Kosteahko, ja ravinteikas, syvämultainen hiekkamultamaa. Ei erityisesti
vaadi leikkausta, mutta kasvustoa voidaan siistiä poistamalla vanhimpia versoja.

C2

29,90 €

Ryöppysinisade
‘Alba’

Wisteria floribunda
‘Alba’

aurinko

(I)

Lämpimissä maissa suuri ja voimakaskasvuinen köynnös. Meillä talvenarka erikoisuus. Kukinnot
valkeat, 30 cm pitkät, roikkuvat tertut. Aurinkoinen, lämmin, suojaisa kasvupaikka. Talvetus esim.
varastossa tai Etelä-Suomessa todella suojaisalla paikalla talvisuojattuna. Kostea, melko ravinteikas,
läpäisevä hiekkamultamaa. Leikkaus tarvittaessa kukinnan jälkeen.

C2

19,95 €

Sinisade Summer
Cascade™

Wisteria frutescens
var. macrostachya
‘Betty Matthews’

aurinko

I (II)

Pitkin kesää kukkiva, voimakaskasvuinen köynnös. Pitkät, riippuvat, siniset kukinnot. Aurinkoinen,
suojaisa paikka. Sinisateeksi erinomainen talvenkestävyys, mutta talvisuojaus suositeltavaa. Kukkii
uusilla versoilla. Leikkaus tarvittaessa kukinnan jälkeen.

C3

29,90 €

Sinisade ‘Issai’

Wisteria x Formosa
‘Issai’

aurinko

Voimakaskasvuinen köynnös. Kukkii alkukesästä suurilla vaaleansinisillä, tuoksuvilla ja riippuvilla
kukkatertuilla. Talvetetaan suojaisassa paikassa esimerkiksi varastossa. Leikkaus tarvittaessa
kukinnan jälkeen.

C5

99,00 €
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RUUSUT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Neidonruusu
‘Great Maiden’s Blush’

Rosa (Alba-ryhmä)
‘Great Maiden’s Blush’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Vanha, rakastettu lajike. Voimakas, tuuhea kasvusto. Maksimikorkeus 1,8 m. Melko suurissa kukissa
on voimakas makea tuoksu. Kukkii runsaasti 1 kk keskikesällä. Harmaaanvihreä lehdistö, vähäpiikkiset versot. Kestävä ja helppohoitoinen. Viihtyy melko varjoisallakin paikalla. Istutetaan hyvään
multaan. Voidaan käyttää myös köynnösruusujen tapaan. Kestävä leikkokukkana.

astia

18,90 €

Neidonruusu ‘Königin
von Dänemark’

Rosa (Alba-ryhmä)
‘Königin von Dänemark’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Voimakkaasti tuoksuvat ja täyteläisesti kerrotut kukat keskikesällä. Tuuhea ja vahvakasvuinen
pensasruusu. Aurinkoinen tai kevyesti varjoisa kasvupaikka.

astia

18,90 €

Neidonruusu ‘Mme
Plantier’, omajuurinen

Rosa (Alba-ryhmä)
‘Mme Plantier’

aurinko

I-II

Voimakas- ja rentokasvuinen. Kerrotut, avautuessaan kermanvalkoiset, myöhemmin puhtaanvalkoiset, tuoksuvat kukat. Voidaan kasvattaa pensaana ja myös tuettuna köynnösruusun tapaan.

astia

18,90 €

Neidonruusu
‘Maiden’s Blush’

Rosa (Alba-ryhmä)
‘Maiden’s Blush’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Vanha, rakastettu lajike. Voimakas, tuuhea kasvusto. Maksimikorkeus 1,8 m. Melko suurissa kukissa
on voimakas makea tuoksu. Kukkii runsaasti 1 kk keskikesällä. Harmaaanvihreä lehdistö, vähäpiikkiset versot. Kestävä ja helppohoitoinen. Viihtyy melko varjoisallakin paikalla. Istutetaan hyvään
multaan. Voidaan käyttää myös köynnösruusujen tapaan. Kestävä leikkokukkana.

astia

19,90 €

Mustialanruusu
‘Minette’

Rosa (Alba-ryhmä)
‘Minette’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Lehdet vaaleanvihreitä, himmeäpintaisia. Kukat suurehkoja, miellyttävästi tuoksuvia. Kukkii 1 kk keskikesällä. Kiulukat pyöreitä, oransseja, melko suuria, vain vähän. Viihtyy melko varjoisallakin paikalla
ja niukkaravinteisessa mullassa. Terve ja helppohoitoinen.

astia

19,90 €

Bourbonruusu
‘Louise Odier’

Rosa (Bourbon-ryhmä)
‘Louise Odier’

aurinko

I-III

Hyvin suosittu ruusu. Tuuheakasvuinen, vähäpiikkinen pensas. Lehdet hieman kiiltäviä, nahkamaisia. Kukat keskikokoisia, nuokkuvia. Tuoksu voimakas ja makea. Vaatii säännöllistä hoitoa, mutta
palkitsee runsaalla kukinnalla kesäkuun lopulta syksyyn saakka.

astia

19,90 €

Bourbonruusu
‘Mme Isaac de Pereire’

Rosa (Bourbon-ryhmä)
‘Isaac de Pereire’

aurinko,
puolivarjo

I-

Voimakaskasvuinen, runsaasti kukkiva “vanhanajan” köynnösruusu. Hyväntuoksuiset pinkit kukat
pitkään keskikesällä, kukinta uusiutuu. Sietää myös hiukan varjostusta.

astia

18,90 €

Bourbonruusu
‘Variegata di Bologna’

Rosa (Bourbon-ryhmä)
‘Variegata di Bologna’

aurinko,
puolivarjo

I-

Kauniin kuppimaiset, täyteläisesti kerrotut kukat ovat erikoisen valkea-vaaleanpuna-pinkki -viiruiset.
Runsas ja tuoksuva kukinta keskikesällä, jonkin verran jälkikukintaa. Aurinkoinen - puolivarjoinen
kasvupaikka.

astia

18,90 €

Kartanoruusu
‘Blanchefleur’

Rosa (Centifolia-ryhmä) ‘Blanchefleur’

aurinko,
puolivarjo

I-

Vanha ranskalainen lajike vuodelta 1835. Valkeissa, kauniin kerratuissa kukissa on häivähdys vaaleanpunaista. Runsas ja tuoksuva kukinta keskikesällä. Aurinkoinen tai kevyesti varjoisa kasvupaikka.

astia

19,90 €

Onnenruusu
‘Onni’

Rosa (Centifolia-ryhmä) ‘Onni’

aurinko

I-V

Vahva, kaartuvaoksainen kartanoruusuristeymä, löytylajike Rovaniemeltä. Vaaleanpunaiset, suviruusua muistuttavat kukat keskikesällä. Aurinkoinen kasvupaikka. Tuore, melko ravinteikas multa.

astia

22,90 €

Kartanoruusu
‘Pikkala’, FinE

Rosa (Centifolia-ryhmä) ‘Pikkala’

aurinko

I-III

Tiheäversoinen kartanoruusu, jonka aniliininpunaiset kukat tuoksuvat voimakkaasti. Runsas kukinta
heinäkuun loppupuolella. Kotimainen FinE-lajike.

astia

21,90 €

Kartanoruusu
‘Rosa de Meaux’

Rosa (Centifolia-ryhmä) ‘Rosa de Meaux’

aurinko

I-

Vanha kartanoruusulajike, joka on tunnettu jo 1789. Erittäin täyteläisesti kerratut kukat tuoksuvat
kevyesti. Kompaktin kokoinen pensas sopii pieneenkin ruusutarhaan.

astia

21,90 €

Kartanoruusu
‘Tunnelitie’, FinE

Rosa (Centifolia-ryhmä) ‘Tunnelitie’

aurinko

I-III

Matalakasvuinen löytöruusu, jonka tumman ruusunpunaiset kukat ovat pallomaisesti kerrattuja.
Kotimainen FinE-lajike.

astia

22,90 €

Sammalruusu
‘Muscosa’

Rosa x centifolia
‘Muscosa’

aurinko

I-

Pörröisten nuppujensa mukaan nimensä saanut vanha ja perinteikäs ruusu. Vaaleanpunaiset, kauniin
kerratut kukat keskikesällä.

astia

18,90 €

Sammalruusu
‘Cristata’ = ‘Chapeau
de Napoleon’

Rosa (Centifolia
Muscosa-ryhmä)
‘Cristata’

aurinko

I-III

Hauskojen nuppujensa vuoksi suosittu ruusu. Kasvusto melko harva, tukea tarvitseva. Maksimikorkeus 1,5 m. Lehdet ohuita, himmeäpintaisia. Kukat suurehkoja. Vahva, ihastuttava tuoksu. Kukkii 1 kk
keskikesällä. Hyvä leikkokestävyys. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Sammalruusu
‘Nuits de Young’

Rosa (Centifolia
Muscosa -ryhmä)
‘Nuits de Young’

aurinko

I-II

Hyvin tummakukkainen, suosittu lajike. Kasvutapa melko harva, rennohko. Voidaan käyttää myös
köynnösruusujen tapaan. Korkeus 1-2 m. Lehdet tummanvihreitä, hieman kiiltäviä ja nahkamaisia.
Kukat pienehköjä ja tuoksuvia. Kukkii 1 kk keskikesällä. Aurinkoinen, hyvämultainen kasvupaikka.
Yleensä varsin terve. Omalta taimistolta!

astia

19,90 €

Sammalruusu
‘Vaarala’ FinE

Rosa (Centifolia
Muscosa-ryhmä)
‘Vaarala’

aurinko

I-II(III)

Vantaalta löydetty, hillittykasvuinen pensas. Korkeus noin 1 m. Tekee jonkin verran juurivesoja.
Kukkii edellisvuoden versoilla 3 viikkoa heinäkuussa. Kukat liilanpunaisia, suuria, vahvasti tuoksuvia.
Kukkien verholehdet ja kukkaperä ”sammalen” peittämiä. Aurinkoinen kasvupaikka. Tuore, melko
ravinteikas multa.

astia

21,90 €

Sammalruusu
‘William Lobb’

Rosa (Centifolia
Muscosa -ryhmä)
‘William Lobb’

aurinko

I-

Vahvakasvuinen sammalruusu, jota voidaan kasvattaa myös köynnösruusun tapaan tuettuna. Kaunis,
samettisen purppurainen kukinta keskikesällä. Aurinkoinen ja suojaisa kasvupaikka. Tuore, melko
ravinteikas multa.

astia

18,90 €

Mökinruusu
‘Foecundissima’

Rosa cinnamomea
‘Foecundissima’

aurinko

I-VII

Kotimainen perinteikäs ruusupensas. Tiheään kerrotut, herttaisen vaaleanpunaiset kukat pitkään
keskikesällä. Kookas ja kaartuvaoksainen pensas, voidaan kasvattaa myös köynnösruusun tapaan
tuettuna. Aurinkoinen tai kevyesti varjoisa kasvupaikka.

astia

21,90 €

Tornionlaaksonruusu
‘Tornedal’

Rosa cinnamomea
‘Tornedal’

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Kaunismuotoinen pensas. Korkeus 1,5-1,8 m. Lehdet himmeäpintaiset. Kukat pienehköjä, mausteiselle tuoksuvia. Kukkii 3-4 vk keskikesällä. Ei kiulukoita. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka.
Niukka-keskiravinteinen multa. Terve ja helppohoitoinen. Vyöhykkeet I-VII.

astia

19,90 €

Kesädamaskonruusu
‘Leda’

Rosa
(Damascena-ryhmä)
‘Leda’

aurinko

I-(III)

Kaunis, pyöreähkö “vanhan ajan” pensasruusu. Täyteläisen kerratut ja hyväntuoksuiset kukat ovat
hennosti vaaleanpunertavat, miltei valkeat. Ihastuttava kukinta noin 1 kk keskikesällä. Aurinkoinen
kasvupaikka, keskiravinteinen puutarhamulta. Terve ja helppohoitoinen pensasruusu.

astia

19,90 €

Kesädamaskonruusu
‘Trigintipetala’

Rosa
(Damascena-ryhmä)
‘Trigintipetala’

aurinko

I-(III)

Kevyesti kerratut, voimakkaasti tuoksuvat kukat noin kuukauden ajan keskikesällä. Tuuhea, ja rehevälehdistöinen pensasruusu. Aurinkoinen kasvupaikka. Niukka-keskiravinteinen multa.

astia

18,90 €

Ruusu
‘Tähtitorninkatu’
(Blush Damask)

Rosa ‘Tähtitorninkatu’

aurinko

I-III

Leveä- ja melko rentokasvuinen pensas. Tekee runsaasti juurivesoja. Korkeus 1-2 m. Lehdet tummanvihreitä, himmeäpintaisia. Kukat suurehkoja, nuokkuvia. Hieno tuoksu. Kukkii erittäin runsaasti
noin 3 vk heinäkuussa. Hyvä leikkokestävyys. Aurinkoinen - kevytvarjoinen kasvupaikka. Niukkaravinteinen hiekkamulta. Helppohoitoinen.

astia

21,90 €

Persiankeltaruusu

Rosa foetida ‘Persiana’

aurinko

I-II

Kauniin kerratut, auringonkeltaiset kukat noin kuukauden ajan keskikesällä. Kookas ja kaarevaoksainen, pienilehtinen pensas. Aurinkoinen kasvupaikka.

astia

18,90 €

Kirkonruusu
‘Ruustinna’, FinE

Rosa
(Francofurtana-ryhmä)
‘Ruustinna’

aurinko

I-V

Rehevä ja tuuhea, voimakaskasvuinen, omajuurinen pensas. Korkeus 1,5-2 m. Kukkii runsaasti
heinä-elokuussa. Nuorissa kukissa miellyttävä tuoksu, vanhemmat kukat ovat miltei tuoksuttomia.
Aurinkoinen kasvupaikka. Keskiravinteinen multa. Menestymisvyöhykkeet I-V.

astia

21,90 €

Valamonruusu
‘Splendens’

Rosa
(Francofurtana-ryhmä)
‘Splendens’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Kasvutapa voimakas ja tuuhea. Lehdet tummia, heikosti kiiltäviä ja nahkamaisia. Syysväri voimakas
keltainen. Kukat keskikokoisia. Tuoksu mieto. Kukkii erittäin runsaasti 3 vk keskikesällä. Runsaasti
päärynänmuotoisia kiulukoita. Vähäpiikkinen. Kestävä, vaatimaton ja helppohoitoinen. Viihtyy melko
varjoisallakin kasvupaikalla. Yleensä varsin terve. Menestymisvyöhykkeet I-V.

astia

19,90 €

Ranskanruusu
‘Belle de Crezy’

Rosa
(Gallica-ryhmä)
‘Belle de Crezy’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Suurehkoissa, makealle tuoksuvissa kukissa purppuranpunaisen ja violetin sävyjä. Kukkii noin 1 kk
keskikesällä. Tummanvihreä, himmeäpintainen lehdistö. Viihtyy parhaiten kosteahkossa, keskiravinteisessa mullassa kevytvarjoisella kasvupaikalla.

astia

19,90 €

PENSASRUUSUT
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RUUSUT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Ranskanruusu
‘Belle Sans Flatterie’

Rosa
(Gallica-ryhmä)
‘Belle Sans Flatterie’

aurinko

I-(II-III)

Hurmaava vanhan ajan ranskanruusu, jonka täyteläisesti kerratut kukat ovat keskeltä vahvemman
vaaleanpunaiset ja reunoilta vaaleammat. Pitkä kukinta keskikesällä sekä vahva ruusuntuoksu.
Aurinkoinen kasvupaikka, tuore puutarhamulta. Omalta taimistolta!

astia

19,90 €

Ranskanruusu
‘Charles de Mills’

Rosa
(Gallica-ryhmä)
‘Charles de Mills’

aurinko

I-III

Melko rentokasvuinen pensas, jota voi joutua joskus tukemaan kukinta-aikana. Lehdet koristeellisia,
tummanvihreitä, himmeäpintaisia ja nahkamaisia. Kukat erittäin suuria, jopa 12 cm. Tuoksu melko
voimakas. Kukkii 1 kk keskikesällä. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Ranskanruusu
‘Complicata’

Rosa
(Gallica-ryhmä)
‘Complicata’

aurinko

I-(III)

Hieno kaartuvaoksainen ruusu, jota voidaan kasvattaa sekä pensasruusuna että köynnöksen tapaan
tuettuna. Suloiset vaaleanpuna-valkeat kukat keskikesällä, niukkapiikkinen. Aurinkoinen tai kevyesti
varjoisa kasvupaikka. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Apteekkarinruusu
‘Officinalis’

Rosa
(Gallica-ryhmä)
‘Officinalis’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Erittäin vanha ruusu, jota on paljon käytetty kosmetiikassa ja ruuanlaitossa. Kasvusto tuuhea ja
leveä. Maksimikorkeus 1,2 m. Lehdet nahkamaisia, himmeäpintaisia. Kukat hyvin suuria, puolikerrottuja. Hieno, vahva tuoksu. Runsas 1 kk kukinta keskikesällä. Runsaasti oransseja pyöreitä kiulukoita.
Niukka-keskiravinteinen multa. Sietää varjoakin. Omalta taimistolta!

astia

19,90 €

Kirjoapteekkarinruusu ‘Rosa Mundi’ /
‘Versicolor’

Rosa
(Gallica-ryhmä)
‘Rosa Mundi’

aurinko

I-IV

Kasvusto tuuhea ja leveä. Maksimikorkeus 1,2 m. Lehdet nahkamaisia, himmeäpintaisia. Kukat hyvin
suuria. Terälehdissä roosaa, valkeaa ja karmiininpunaista. Hieno, vahva tuoksu. Runsas 1 kk kukinta
keskikesällä. Runsaasti oransseja pyöreitä kiulukoita. Sietää varjoakin.

astia

19,90 €

Ranskanruusu
‘Tuscany Superb’

Rosa
(Gallica-ryhmä)
‘Tuscany Superb’

aurinko,
puolivarjo

I-

Upea, melko pienikokoinen ja niukkapiikkinen ranskanruusu. Keskikesällä pensas verhoutuu tumman
purppuraisiin ja tuoksuviin kukkiin. Aurinkoinen tai kevyesti varjoisa kasvupaikka.

astia

19,90 €

Punalehtiruusu,
omajuurinen

Rosa glauca

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Erittäin voimakaskasvuinen. Maksimikorkeus 2,5 m. Vähäpiikkinen. Lehdet sinertäviä, koristeellisia,
himmeäpintaisia. Komea syysväri. Kukat pieniä, miltei tuoksuttomia. Kukkii 2-3 viikkoa kesä-heinäkuussa. Runsaasti pyöreitä punaisia kiulukoita. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Punalehtiruusu ‘Nova’

Rosa glauca ‘Nova’

aurinko,
puolivarjo

I-(VII)

Ihastuttava löytö Pohjois-Ruotsista! Tutun punalehtiruusun kerrannaiskukkainen lajike. Purppurainen, varsin koristeellinen lehdistö saa myös hienon syysvärityksen. Kestävä ja helppohoitoinen
ruusuihanuus!

astia

19,90 €

Neilikkaruusu ‘F.J.
Grootendorst’

Rosa
(Grootendorst-ryhmä)
‘F.J. Grootendorst’

aurinko

I-III(IV)

Voimakas ja tuuhea kasvusto. Korkeus 1-1,5 m. Lehdet tummat, kiiltävät ja nahkamaiset. Pienet,
neilikka-maiset, tuoksuttomat kukat suurina terttuina saman vuoden versoilla. Kukkii erittäin runsaasti
heinäkuun alusta pitkälle syksyyn. Terve ja helppohoitoinen.

astia

17,90 €

Neilikkaruusu
‘Pink Grootendorst’

Rosa
(Grootendorst-ryhmä)
‘Pink Grootendorst’

aurinko

I-III(IV)

Voimakas ja tuuhea kasvusto. Korkeus 1-1,5 m. Lehdet tummat, kiiltävät ja nahkamaiset. Pienet,
neilikkamaiset, tuoksuttomat kukat suurina terttuina saman vuoden versoilla. Kukkii erittäin runsaasti
heinäkuun alusta pitkälle syksyyn.Terve ja helppohoitoinen.

astia

17,90 €

Neilikkaruusu
‘White Grootendorst’

Rosa
(Grootendorst-ryhmä)
‘White Grootendorst’

aurinko

I-III(IV)

Voimakas ja tuuhea kasvusto. Korkeus 1-1,5 m. Lehdet tummat, kiiltävät ja nahkamaiset. Pienet,
neilikkamaiset, tuoksuttomat kukat suurina terttuina saman vuoden versoilla. Kukkii erittäin runsaasti
heinäkuun alusta pitkälle syksyyn.

astia

17,90 €

Paimionruusu

Rosa
(Harisonii-ryhmä)
‘Paimio’

aurinko

I-III

1,5 m korkea, runsaskukkainen, jonkin verran juurivesoja tekevä pensas. Pienet, tummanvihreät
lehdet. Kukat Ø 4-5 cm, vaaleanpunaisia tai melkein valkeita. Väri vaihtelee vuosittain. Kukkii
edellisvuotisilla versoilla, 1 kk kesäkuulta alkaen. Runsaasti pyöreitä, mustia kiulukoita. Aurinkoinen
kasvupaikka. Tuore, melko ravinteikas multa. Helppohoitoinen.

astia

21,90 €

Tarhaharisoninruusu
/ viljaminkeltaruusu
‘William’s Double
Yellow’

Rosa
(Harisonii-ryhmä)
‘William’s Double
Yellow’

aurinko

I-V

Luultavasti kestävin keltakukkainen ruusu koko maailmassa. Matala, runsaasti vesova pensas. Korkeus noin 1,2 m. Pienet, juhannusruusua muistuttavat lehdet. Sitruunankeltaiset, Ø 4-5 cm, löyhästi
kerrotut kukat edellisen vuoden versoilla. Kukkii 2-3 viikkoa kesä-heinäkuun vaihteessa. Aurinkoinen
kasvupaikka. Kuivahko – tuore, keski-ravinteinen hiekkamulta. Menestymisvyöhykkeet I-V.

astia

21,90 €

Kiinankeltaruusu,
omajuurinen

Rosa hugonis

aurinko,
puolivarjo

I-II

Kauniin yksinkertaisissa vaaleankeltaisissa kukissa on mieto hunajainen tuoksu. Kaartuvaoksaista
ruusua voi kasvattaa kookkaana pensaana tai köynnöksen tapaan tuettuna. Siro lehdistö saa myös
kauniin syysvärityksen.

astia

18,90 €

Myskiruusu
‘Buff Beauty’

Rosa
(Moschata-ryhmä)
‘Buff Beauty’

aurinko

I-

Viehättävä tuoksuvakukkainen ruusu, jonka kukinta jatkuu pitkään keskikesästä alkaen. Kauniisti
kerratut kukat ovat lämpimän aprikoosin sävyisiä. Kaunis kaartuvaoksainen pensas aurinkoiselle
kasvupaikalle.

astia

19,90 €

Myskiruusu ‘Ghislaine
de Feligonde’

Rosa (Moschata-ryhmä) ‘Ghislaine de
Feligonde’

aurinko

I-II

Hyvin viehättävä ruusu. Tuuhea ja leveä kasvusto. Maksimikorkeus pensaana 1,5 m ja köynnöksenä 2 m. Lehdet koristeellisia, melko tummia ja kiiltäviä. Kukat pienehköjä, miellyttävästi makealle
tuoksuvia. Nuput oransseja, kukat aluksi aprikoosin värisiä, lopulta valkoisia. Erittäin runsas kukinta
pitkälle syksyyn.

astia

18,90 €

Myskiruusu ‘Mozart’,
omajuurinen

Rosa (Moschata-ryhmä) ‘Mozart’

aurinko

I-II(III)

Tuuheakasvuinen ruusupensas, jonka kukat ovat raikkaan vaaleanpunaiset valkealla keskustalla.
Pienikokoiset ja yksinkertaiset kukat peittävät pensaan miltei koko kesän. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Nukkeruusu

Rosa nitida

aurinko

I-V

Kiiltävälehtinen, tiheäpiikkinen, juurivesoja tekevä kasvusto. Kukkii runsaasti noin 1 kk keskikesällä.
Kukat vaaleanpunaisia, yksinkertaisia, miedosti tuoksuvia. Lehdissä kaunis violetinpunainen syysväri.
Pienet, punaiset, pallomaiset kiulukat.

astia

17,90 €

Puistoruusu
‘Alpha Meidiland’,
omajuurinen

Rosa (Puistoruusu-r.)
‘Alpha Meidiland’ /
‘Meirameca’

aurinko

Melko leveäkasvuinen ruusu, joka sopii hyvin myös maanpeiteruusuksi. Vahvan vaaleanpunaiset
kukat ilahduttavat runsaissa tertuissa keskikesästä alkaen. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka.
Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

astia

18,90 €

Puistoruusu
‘Circle of Life’®

Rosa (Puistoruusu-r.)
‘Circle of Life’®

aurinko

Uusi saksalainen lajike vuodelta 2020. Kaunismuotoisissa kukissa on pehmeitä aprikoosin ja
vaaleanpunaisen sävyjä. Tuuheakasvuinen ruusu sopii yhtä hyvin perinteiseen ruusupenkkiin sekä
esim. perennojen kanssa istutettavaksi. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas
ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Puistoruusu
‘Hansaland’, omajuurinen

Rosa ‘Hansaland’

aurinko

I-III

Tanakkaoksainen, leveähkö pensas. Korkeus 1-1,5 m. Raikkaanvihreät, puolikiiltävät, nahkamaiset
lehdet. Suurehkot, tuoksuttomat kukat muutaman kukan tertuissa saman vuoden versoilla. Kukinta
kestää heinäkuun alkupuolelta syksyyn saakka. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Omalta
taimistolta!

astia

18,90 €

Puistoruusu
‘Loiste’, FinE

Rosa ‘Loiste’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Hieno kotimainen FinE -lajike vuodelta 2012. Hehkuvan karmiininpunaiset, yksinkertaiset kukat
koristavat pensasta varsin pitkään keskikesästä alkaen. Kauniin muotoinen pensas, tummanvihreä
lehdistö. Aurinkoinen tai kevyesti varjoisa kasvupaikka, kevyesti varjostettuna kukkien väri säilyy
parhaiten. Vyöhykkeille I-III.

astia

21,90 €

Puistoruusu
‘Nevada’

Rosa ‘Nevada’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Yksi parhaista puolikerrottukukkaisista ruusuista. Erittäin runsaskukkainen ja pitkään kukkiva.
Sateenkestävät kukat, syksyllä ruskeanpunaisia kiulukoita. Melko vaatimaton maan suhteen,
menestyy myös kevyesti happamassa maassa. Pakkasenkesto jopa -37 °C. Sopii metsäpuutarhaan,
massaistutuksiin ja jopa säleikköön kasvamaan köynnösten tapaan.

astia

19,90 €

Puistoruusu ‘Pink
Robusta’

Rosa ‘Pink Robusta’

aurinko

I-

Vaaleanpunaiset, yksinkertaiset kukat pitkälle syksyyn. Pysty ja tuuhea kasvutapa, tummanvihreä
lehdistö. Kasvaa hiukan hillitymmin kuin punakukkainen ‘Robusta’.

astia

19,90 €
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RUUSUT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Puistoruusu ‘Robusta’
(‘KORgosa’)

Rosa ‘Robusta’

aurinko

I-III

Upea ruusu. Kasvutapa voimakas, pysty ja tuuhea. Lehdet tummanvihreät, kiiltävät ja nahkamaiset.
Kukat suurehkoja, miedosti tuoksuvia. Kukkii runsaasti, miltei keskeytyksettä heinäkuun alusta
pitkälle syksyyn. Suuret kiulukat. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Puistoruusu
‘Romanze’

Rosa ‘Romanze’ /
‘TANezamor’

aurinko

Erittäin suosittu lajike. Kasvutapa hyvin vahva, pysty ja melko tuuhea. Korkeus noin 1 m. Kaunis,
yleensä terve lehdistö. Kukat ovat suuria ja hyväntuoksuisia, pääosin yksittäin versojen päissä. Väri
on voimakas roosa. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Omenaruusu

Rosa rubiginosa

aurinko,
puolivarjo

I(II)

Skandinavian eteläosien hakamailla luontainen, ihastuttava villiruusu sopii esim.luonnonmukaiseen ja
romanttiseen puutarhaan. Runsas kukinta yksinkertaisin kukin keskikesällä sekä koristeelliset, pienet
kiulukat loppukesällä. Pitkät versot voidaan tukea köynnösruusun tapaan. Aurinkoinen tai kevyesti
varjostettu kasvupaikka.

astia

17,90 €

Puistoruusu ‘Gelbe
Dagmar Hastrup’,
omajuurinen

Rosa ‘Gelbe Dagmar
Hastrup’

aurinko

I-II(III)

Matala, tanakkaoksainen pensas. Korkeus 0,8-1 m. Lehdistö kiiltävä, nahkamainen. Kukat keskikokoisia, hyvälle tuoksuvia. Kukinta kestää heinäkuulta syksyyn. Kiulukat suurehkoja, punaisia.
Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Omalta taimistolta!

astia

17,90 €

Hansaruusu ‘Hansa’

Rosa (Rugosa-ryhmä)
‘Hansa’

aurinko,
puolivarjo

I-V(VI)

Voimakas ja tuuhea kasvusto. Syysväri keltainen. Kukat suuria, voimakkaasti tuoksuvia, saman vuoden versoilla. Kukkii heinäkuun alusta pitkälle syksyyn. Kiulukat litteitä, oranssinpunaisia, vain vähän.

astia

17,90 €

Tarhakurtturuusu
‘Ritausma’

Rosa (Rugosa-ryhmä)
‘Ritausma’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Kasvutapa hyvin voimakas, tuuhea ja leveä. Korkeus 1,5-2 m. Lehdet melko vaaleita, kiiltäviä ja
nahkamaisia. Kukat keskikokoisia, nuokkuvia. Mieto tuoksu. Pääkukinta 1 kk keskikesällä, jonkin
verran jälkikukintaa.

astia

22,90 €

Tarhakurtturuusu
‘Snow Pavement’ /
‘Schneekoppe’

Rosa (Rugosa-ryhmä)
‘Snow Pavement’,
‘Schneekoppe’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Voimakas ja tuuhea kasvusto. Lehdet tummat, kiiltävät ja nahkamaiset. Kukat suuria, hyvälle tuoksuvia, saman vuoden versoilla. Kukkii kesäkuulta pitkälle syksyyn. Runsaasti suuria, oranssinpunaisia
kiulukoita.

astia

21,90 €

Keijunruusu ‘Dart’s
Defender’

Rosa x rugotida ‘Dart’s
Defender’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Leveänpyöreä ja tuuheaversoinen pensas. Kiiltävä ja sirolehdykkäinen lehdistö, puolikerratut aniliininpunaiset kukat. Kiulukoita muodostuu melko vähän, lehdistö saa hienon oranssinsävyisen syysvärin.
Juurivesojensa vuoksi mainio pensas esim. aidanteisiin.

astia

17,90 €

Tarhapimpinellaruusu
‘Aicha’

Rosa (Spinosissima-ryhmä) ‘Aicha’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Suloinen tanskalainen pimpinellaruusu. Kuppimaiset kukat ovat keskeltä sahraminkeltaiset, reunoilta
vaaleammat. Ihastuttava ja tuoksuva kukinta keskikesällä. Hieno ruusu yksittäin sekä ryhmissä ja
aidanteissa, sietää hiukan varjostustakin.

astia

18,90 €

Tarhapimpinellaruusu
‘Juhannusmorsian’,
FinE

Rosa (Spinosissima-ryhmä) ‘Juhannusmorsian’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Elimäeltä löydetty vaaleanpunakukkainen ihanuus, joka muistuttaa kasvutavaltaan tutta juhannusruusua. Tuuhea, juuriversoja tekevä pensas sopii mainiosti esim. aidanteisiin. Runsaat koristeelliset
kiulukat.

astia

19,90 €

Tarhapimpinellaruusu
‘Linnanmäki’, FinE

Rosa (Spinosissima-ryhmä) ‘Linnanmäki’ / ‘Linnanmäen
Kaunotar’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Helsingin Linnanmäeltä löydetty, ihastuttava pimpinellaruusu. Valkeat, herkän yksinkertaiset kukat juhannuksen aikoihin, runsaasti koristeellisia kiulukoita sekä kaunis syysväritys. Runsaasti juuriversoja
tekevä pensas on oivallinen esim. aidanteissa ja luonnonmukaisissa ryhmissä.

astia

19,90 €

Juhannusruusu
‘Plena’, omajuurinen

Rosa spinosissima
‘Plena’

aurinko,
puolivarjo

I-VII(VIII)

Voimakaskasvuinen pensas. Lehdet tummanvihreät, pienet ja himmeäpintaiset. Syysväri violetinpunainen. Kukat keskikokoisia, ihanasti tuoksuvia. Kukkii pari viikkoa juhannuksen aikaan. Kiulukat
mustia, pallomaisia. Tekee juuriversoja.

astia

19,90 €

Suviruusu ‘Poppius’,
FinE

Rosa (Spinosissima-ryhmä) ‘Poppius’,
FinE

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Voimakaskasvuinen pensas. Korkeus yli 2 m. Lehdet tummanvihreät, pienehköt ja himmeäpintaiset.
Syysväri oranssinkeltainen. Kukat keskikokoisia, tuoksuvia. Kukkii 3-4 vk keskikesällä. Kiulukat
ruskeanpunaisia. Terve ja helppohoitoinen.

astia

19,90 €

Tarhapimpinellaruusu
‘Tove Jansson’, FinE

Rosa (Spinosissima-ryhmä) ‘Tove
Jansson’, FinE

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Tiheä, pysty pensas. Tekee runsaasti juurivesoja. Korkeus 1,2-1,4 m. Pienet, keskivihreät lehdet.
Syysväri kuparinsävyinen. Miedosti tuoksuvat kukat. Kukkii pari viikkoa juhannuksen aikaan. Runsaasti punamustia kiulukoita.

astia

22,90 €

ENGLANTILAISET RUUSUT
Englantilainen ruusu
‘Abraham Darby’

Rosa ‘Abraham Darby’
/ ‘AUScot’

aurinko

Kaunis englantilainen “vanhanajan” David Austin -ruusu. Suuret, hennon vaaleanpunaiset kukat
ovat hienosti aprikoosin sävyiset ja tuoksuvat voimakkaasti. Kukinta uusiutuu kesän mittaan.
Voimakaskasvuinen ruusu, jota voidaan kasvattaa myös köynnösruusun tapaan tuettuna. Aurinkoinen
kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, kalkittu multa.

astia

23,90 €

Englantilainen ruusu
‘Constance Spry’

Rosa ‘Constance Spry’

aurinko

Suloinen englantilainen “vanhanajan” David Austin -ruusu. Herkän vaaleanpunaiset, kaunismuotoiset
kukat tuoksuvat voimakkaasti. Mainio esim. romanttiseen ruusutarhaan sekä perennojen ja kärhöjen
seuraan. Sopii hyvin myös köynnösruusun tapaan kasvatettavaksi. Aurinkoinen kasvupaikka. Tuore
ja ravinteikas, kalkittu multa.

astia

23,90 €

Englantilainen ruusu
‘Eglantyne’

Rosa ‘Eglantyne’ /
‘Ausmak’

aurinko

Heleän vaaleanpunaisena kukkiva englantilainen David Austin -ruusu. Täyteläisesti kerratut kukat
tuoksuvat miellyttävästi, kukinta uusiutuu kesän mittaan. Tuuheana ja napakan kokoisena kasvava
ruusu sopii mm. romanttiseen ruusutarhaan sekä perennojen ja kärhöjen seuraan. Aurinkoinen
kasvupaikka, tuore ja ravinteikas sekä kalkittu multa.

astia

23,90 €

Englantilainen ruusu
‘Gertrude Jekyll’

Rosa ‘Gertrude Jekyll’
/ ‘AUSbord’

aurinko

Hieno englantilainen “vanhanajan” David Austin -ruusu. Muhkeat vaaleanpunaiset kukat tuoksuvat
ihanasti. Voi kasvattaa myös köynnösruusun tapaan tuettuna. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

astia

23,90 €

Englantilainen ruusu
‘Graham Thomas’

Rosa ‘Graham Thomas’ / ‘AUSmas’

aurinko

Näyttävä englantilainen “vanhanajan” David Austin -ruusu. Muhkeasti kerratut, lämpimän keltaiset ja hyväntuoksuiset kukat. Erittäin kaunis esim. köynnösruusun tapaan tuettuna. Aurinkoinen, syvämultainen
kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

astia

23,90 €

Englantilainen ruusu
‘Heritage’

Rosa ‘Heritage’ /
‘AUSblush’

aurinko

Suloinen englantilainen “vanhanajan” David Austin -ruusu. Herkän vaaleanpunaiset, kaunismuotoiset
kukat tuoksuvat voimakkaasti. Mainio esim. romanttiseen ruusutarhaan sekä perennojen ja kärhöjen
seuraan. Sopii hyvin myös köynnösruusun tapaan kasvatettavaksi. Aurinkoinen kasvupaikka. Tuore
ja ravinteikas, kalkittu multa.

astia

23,90 €

Englantilainen ruusu
‘Jacqueline du Pré’

Rosa Puistoruusu-ryhmä ‘Jacqueline du Pré’
/ ‘Harwanna’

aurinko

Kaunis kaartuvaoksainen englantilainen ruusu vuodelta 1989 (Harkness). Herkän vaaleanpunaisista
nupuista avautuu kermanvaaleat puolikerratut ja hyväntuoksuiset kukat. Aurinkoinen kasvupaikka.
Tuore ja ravinteikas, multava ja kalkittu maa.

astia

23,90 €

Englantilainen ruusu
‘Mary Rose’

Rosa ‘Mary Rose’ /
‘Ausmary’

aurinko

Hieno englantilainen “vanhanajan” David Austin -ruusu. Vaaleanpunaiset kukat ovat täyteläisesti kerrattuja ja tuoksuvia, kukinta uusiutuu kesän mittaan. Aurinkoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas,
multava ja kalkittu maa.

astia

23,90 €

Englantilainen ruusu
‘Queen of Sweden’

Rosa ‘Queen of
Sweden’

aurinko

Hieno englantilainen “vanhanajan” David Austin -ruusu. Hennon vaaleanpunaiset, hyväntuoksuiset
kukat. Kukinta uusiutuu kesän mittaan. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja
kalkittu multa. Omalta taimistolta!

astia

23,90 €

Englantilainen ruusu
‘Sharifa Asma’

Rosa ‘Sharifa Asma’ /
‘AUSreef’

aurinko

Ihastuttava englantilainen David Austin -ruusu. Täyteläisesti kerratut, posliinisen vaaleanpunaiset
kukat tuoksuvat voimakkaasti ja ovat varsin hyvin säänkestäviä. Runsas pääkukinta keskikesällä,
kukinta uusiutuu kesän mittaan. Aurinkoinen ja suojaisa kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, kalkittu
multa.

astia

23,90 €
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Kasvupaikka

Tuotekuvaus
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Hinta

Englantilainen ruusu
‘The Pilgrim’

Rosa ‘The Pilgrim’ /
‘Auswalker’

aurinko

Vyöhyke

Hurmaava englantilainen David Austin -ruusu. Täyteläisesti kerrattujen ja hyväntuoksuisten kukkien
pehmeän keltainen sävy vaalenee hiukan terälehtien reunoilla. Tuuhea ja tummalehtinen ruusupensas, jota voidaan kasvattaa myös köynnösruusun tapaan tuettuna. Kokeilunarvoinen uutuus!

astia

23,90 €

Englantilainen ruusu
‘Wild Eric’, omajuurinen

Rosa ‘Wild Eric’

aurinko

Suloinen englantilainen David Austin -ruusu. Löyhästi kerratut kukat tuoksuvat miellyttävästi, kukinta
uusiutuu kesän mittaan. Ihastuttava mm. romanttisessa ruusutarhassa kauniina pensaana tai vaikkapa köynnöksen tapaan tuettuna.

astia

23,90 €

KANADALAISET RUUSUT
Puistoruusu ‘Adelaide
Hoodless’, omajuurinen

Rosa (Parkland-sarja)
‘Adelaide Hoodless’

aurinko

I-V

Voimakaskasvuinen, omajuurinen pensas. Korkeus noin 1 m. Lehdet tummanvihreitä, kiiltäviä. Kukat
keskikokoisia, miedosti tuoksuvia, suurina terttuina. Runsas pääkukinta keskikesällä, remontoi pitkin
kesää syyskuulle asti. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Tertturuusu
‘Campfire’

Rosa ‘Campfire’,
‘CA29’

aurinko

I-IV

Kanadalainen, hyvin kestävä tertturuusu. Kukat avautuvat keltaisina vaaleanpunaisin reunuksin,
muuttuvat vähitellen kokonaan vaaleanpunaisiksi. Noin 90cm korkea, pyöreähkö kasvusto, mukavan
vähäpiikkiset versot.

astia

27,90 €

Puistoruusu
‘Champlain’,
omajuurinen

Rosa (Explorer-sarja)
‘Champlain’

aurinko

I-IV

Omajuurinen, erittäin runsaskukkainen pensas. Korkeus noin 1 m. Lehdet kiiltäviä, nahkamaisia. Kukat keskikokoisia, miedosti tuoksuvia. Erittäin runsas kukinta jatkuu keskeytyksettä pitkälle syksyyn.
Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Puistoruusu ‘Cuthbert
Grant’, omajuurinen

Rosa (Parkland-sarja)
‘Cuthbert Grant’

aurinko

I-V

Omajuurinen, pystykasvuinen pensas. Korkeus 1 m. Lehdet kiiltäviä, nahkamaisia. Kukat suuria,
Ø 10 cm, voimakkaasti tuoksuvia. Pääkukinta keskikesällä, remontoi. Myös kestävä leikkokukka.
Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Puistoruusu
‘De Montarville’,
omajuurinen

Rosa ‘De Montarville’

aurinko

I-IV

Pienikokoinen, pyöreähkö pensas. Korkeus noin 1 m. Melko vaaleat lehdet. Keskikokoiset, Ø 7-8
cm, miedosti tuoksuvat, vanhahtavanpunaiset, kerrotut kukat saman vuoden versoilla. Kukkii pienin
tauoin keskikesästä syksyyn. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Melko ravinteikas multa.
Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Köynnösruusu
‘Henry Kelsey’,
omajuurinen

Rosa (Explorer-sarja)
‘Henry Kelsey’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Omajuurinen köynnösruusu. 2-2,5 metriä pitkät, rennot versot. Tummat, kiiltävät lehdet. Runsaasti
keskikokoisia ja miedosti tuoksuvia kukkia suurina terttuina heinäkuulta alkaen. Kukat puhkeavat syvänkeltaisina, vaalenevat ajan myötä sitruunankeltaisiksi. Aurinkoinen - puolivarjoisa, syvämultainen
ja avoin kasvupaikka. Melko ravinteikas multa. Kasvatetaan köynnösruusun tapaan tuettuna esim.
seinustoilla, pergoloissa, pylväissä tai porteissa.

astia

18,90 €

Köynnösruusu
‘John Cabot’,
omajuurinen

Rosa (Explorer-sarja)
‘John Cabot’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Kaunis ja kestävä köynnös. 2,5-3 metriä pitkät, kaarevat versot. Terveet, kiiltävät lehdet. Kukat
keskikokoiset, miedosti tuoksuvat. Runsas pääkukinta kesä-heinäkuussa. Satunnaista jälkikukintaa
elo-syyskuussa. Aurinkoinen - puolivarjoisa, syvämultainen kasvupaikka. Melko ravinteikas multa.
Käytetään seinustoilla, pergoloissa ja pylväisiin sidottuna. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Tarhakurtturuusu
‘Lac Majeau’,
omajuurinen

Rosa (Rugosa-ryhmä)
‘Lac Majeau’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Tuuhea, pystykasvuinen pensas. Hieman punertavat nuput. Tuoksuvat, puolikerrotut, valkeat kukat
heinäkuulta alkaen. Runsaasti kiulukoita. Aurinkoinen - puolivarjoisa, kuiva - tuore kasvupaikka.
Keskiravinteinen, läpäisevä multa. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Tarhakurtturuusu
‘Louise Bugnet’
(‘Louis Bugnet’),
omajuurinen

Rosa (Rugosa-ryhmä)
‘Louise Bugnet’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Voimakas ja tuuhea, lähes piikitön kasvusto. Lehdet tummat, kiiltävät ja nahkamaiset. Nuput tummanpunaisia. Kukat suuria, hyvälle tuoksuvia. Kukkii heinäkuulta syksyyn asti. Jonkin verran suuria,
oranssinpunaisia kiulukoita. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Viihtyy melko niukkaravinteisessakin mullassa. Terve ja helppohoitoinen. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Puistoruusu
‘Marie Victorin’,
omajuurinen

Rosa (Explorer-sarja)
‘Marie Victorin’

aurinko

I-III

Kanadalainen pensasruusu, jonka persikankeltaiset nuput avautuvat vaaleanpunaisiksi kukiksi. Tuoksu on mieto mutta miellyttävä. Voidaan kasvattaa myös matalan köynnösruusun tapaan tuettuna.
Aurinkoinen kasvupaikka. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Tarhakurtturuusu
‘Martin Frobisher’,
omajuurinen

Rosa (Rugosa-ryhmä)
‘Martin Frobisher’

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Harvahko, pysty, punaversoinen pensas. Versojen ylimmät osat piikittömiä. Lehdet himmeäpintaiset,
nahkamaiset. Kukat keskisuuret, miedosti tuoksuvat. Kukkii runsaasti, miltei tauotta, heinäkuulta
syksyyn saakka. Kiulukoita vain harvoin. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Keskiravinteinen,
hiekansekainen hyvä multa. Terve ja helppohoitoinen. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Puistoruusu ‘Morden
Amorette’, omajuurinen

Rosa ‘Morden
Amorette’

aurinko

I-IV

Matalakasvuinen kanadalainen pensasruusu. Kerrotut, hehkuvan karmiininpunaiset kukat kesästä
pakkasiin asti. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Puistoruusu ‘Morden
Fireglow’,
omajuurinen

Rosa (Parkland-sarja)
‘Morden Fireglow’

aurinko

I-IV(V)

Pystykasvuinen pensas. Korkeus 0,8 m. Lehdet tummanvihreät, kiiltävät. Upeat, suurehkot ja
miedosti tuoksuvat kukat. Pääkukinta keskikesällä. Remontoi pienin tauoin pitkälle syksyyn. Omalta
taimistolta!

astia

18,90 €

Puistoruusu ‘Morden
Snowbeauty’,
omajuurinen

Rosa (Parkland-sarja)
‘Morden Snowbeauty’

aurinko

I-III(IV)

Leveähkö ja tuuhea pensas. Lehdet kauniit, keskivihreät, kiiltävät. Nuput hieman punertavat. Suuret,
miedosti tuoksuvat kukat. Runsas kukinta jatkuu syksyyn asti. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Melko ravinteikas multa. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Teresanruusu
‘Therese Bugnet’,
omajuurinen

Rosa (Rugosa-ryhmä)
‘Therese Bugnet’

aurinko

I-VII

Voimakas ja melko tuuhea kasvusto. Korkeus 1,5-2 m. Kukkivat oksat usein melkein piikittömiä.
Lehdet himmeäpintaisia, koristeellisia. Kukat suuria, miellyttävästi tuoksuvia. Pääkukinta 1 kk keskikesällä, jälkikukintaa pitkälle syksyyn. Ei kiulukoita.

astia

19,90 €

Köynnösruusu
‘William Baffin’,
omajuurinen

Rosa (Explorer-sarja)
‘William Baffin’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Erittäin kestävä ruusu. Korkeus 1,5-2,5 m. Kiiltävät lehdet. Pinkit, puolikerrotut, Ø 5-6 cm, miedosti
tuoksuvat kukat suurissa tertuissa. Runsaskukkainen. Pääkukinta keskikesällä, jälkikukintaa syksyyn
asti. Kukkii sekä vanhoilla että uusilla versoilla. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Melko
ravinteikas multa. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

EASY ELEGANCE® RUUSUT
Easy Elegance®
-ruusu ‘Champagne
Wishes’

Rosa ‘Champagne
Wishes’

aurinko

I-III(IV)

Kaunis, pensasmainen kasvutapa. Korkeus 100 cm. Terve lehdistö. Hennon aprikoosin väriset nuput.
Kukinnan kestäessä väri muuttuu ensin antiikinvalkoiseksi ja lopulta puhtaanvalkeaksi. Ø 6-7 cm.
Jatkuvakukintainen. Aurinkoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, multava ja kalkittu maa.

astia

27,90 €

Easy Elegance®
-ruusu ‘Head Over
Heels’

Rosa ‘Head Over
Heels’

aurinko

I-III(IV)

Soma vaaleanpunakukkainen ruusu, jonka kukinta uusiutuu kesän mittaan. Tuuhea tummanvihreä
lehdistö. Aurinkoinen kasvupaikka, tuore ja ravinteikas multa. Omajuurinen.

astia

27,90 €

Easy Elegance®
-ruusu ‘Little Mischief’

Rosa ‘Little Mischief’

aurinko

I-III(IV)

Matala ja siro kasvusto. Lehdet pieniä, kiiltäviä. Kukat pieniä, Ø 3 cm, tuoksuttomia, noin 20 kukan
tertuissa. Vastapuhjenneet kukat aniliininpunaiset, keskusta valkoinen. Väri vaalenee kukinnan
edetessä.

astia

27,90 €

Easy Elegance®
-ruusu ‘Music Box’

Rosa ‘Music Box’

aurinko

I-III(IV)

Kerrattujen kukkien sitruunankeltaiset keskustat ovat vaaleanpunaisten terälehtien ympäröimiä,
tuloksena raikkaan kaksiväriset kukat! Omajuurinen ja kestävä, jatkuvakukintainen ruusu.

astia

27,90 €

Easy Elegance®
-ruusu ‘My Girl’

Rosa ‘My Girl’

aurinko

I-III(IV)

Syvän pinkinpunaiset, kauniin kerratut kukat keskikesästä alkaen. Kukkien terälehdet aaltoilevat
sievästi. Pysty ja ryhdikäs ruusupensas, keskivihreä lehdistö. Omajuurinen ja kestävä, jatkuvakukintainen ruusu.

astia

27,90 €
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Easy Elegance®
-ruusu ‘Pinktopia’

Rosa ‘Pinktopia’

aurinko

I-III

Herttaisen vaaleanpunaiset, kuppimaiset kukat keskikesästä alkaen. Vahva, pystykasvuinen ruusu,
jonka uusi kasvu punertaa hienosti. Omajuurinen ja kestävä, jatkuvakukintainen ruusu aurinkoiselle
kasvupaikalle.

astia

27,90 €

Easy Elegance®
-ruusu ‘Screaming
Neon Red’

Rosa ‘Screaming
Neon Red’

aurinko

I-III(IV)

Hehkuvanpunaiset, puolikerrotut, Ø 5-7 cm kukat keltaisin keskustoin. Kukkii keskikesästä pitkälle
syksyyn. Tummanvihreä lehdistö, jolla viininpunainen syysväri.

astia

27,90 €

Easy Elegance® -ruusu ‘Sunrise Sunset’

Rosa ‘Sunrise Sunset’

aurinko

I-III(IV)

Peittävä, tuuhea ja leveä kasvusto. Korkeus 60-90 cm. Lehdet terveet, sinertävänvihreät. Kukissa
fuksian, pinkin ja aprikoosin sävyjä. Ø 5-7 cm. Voimakas tuoksu. Kukinta alkaa kesäkuun lopulla ja
jatkuu syksyyn saakka.

astia

27,90 €

TERTTUKUKKAISET RUUSUT
mm. Floribunda, Polyantha ja Miniatyr -ryhmien ruusut

Koko kesän kukillaan ilahduttavia jatkuvakukintaisia ruusuja, joiden kukat puhkeavat runsaina terttuina. Joukossa on klassisia “ruusupenkki”-ruusuja, tuoksuvia ja muhkean kerrattukukkaisia ruusuja sekä pienikokoisia kukkapenkkeihin ja patioruukkuihinkin sopivia ruusuja.

Tertturuusu
‘Arthur Bell’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Arthur Bell’ / ‘T11AgCan’

aurinko

Pohjois-Irlantilainen lajike vuodelta 1964. Keltaiset, pehmeästi kerratut kukat ovat hyvin säänkestäviä
ja vaalenevat vain vähän kukinnan edetessä. Jatkuvakukintainen keskikesältä alkaen, melko voimakas tuoksu. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Tertturuusu
‘Astrid Lindgren’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Astrid Lindgren’

aurinko

Puolikerrotut vaaleanpunaiset kauniit kukat tuoksuvat miedosti makealle ja niitä on tertussa 3-10. Kiiltävät vihreät lehdet. Tämä todella kestävä lajike sietää hyvin kasvitauteja. Talvehtii myös hyvin suojan
alla. Nimetty rakastetun lastenkirjailijan mukaan. Aurinkoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas,
multava ja kalkittu maa. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Tertturuusu
‘Ballade’ = ‘Kotiliesi’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Ballade’

aurinko

Runsaskukkainen ryhmäruusu. Kasvutapa tuuhean pensasmainen, korkeus 60-70 cm. Vaaleanvihreä
lehdistö. Kukat vaaleanroosat, suuret ja löyhästi kerrotut, miedosti tuoksuvat. Erittäin runsas kukinta.
Aurinkoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, multava ja kalkittu maa. Erinomainen talvenkestävyys.
Istutusetäisyys 40 cm.

Tantop

16,90 €

Mehiläisruusu
Bienenweide® Bicolor

Rosa Bienenweide®
Bicolor

aurinko,
puolivarjo

Tukeva ja matala pieni ruusupensas. Yksinkertaiset, vaaleanpuna-valkeat kukkatertut tuoksuvat vain
miedosti. Pölyttävien hyönteisten sekä perhosten suosikki. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka.
Tuore ja ravinteikas, multava ja kalkittu maa.

Tantop

16,90 €

Mehiläisruusu
Bienenweide® Gelb

Rosa Bienenweide®
Gelb

aurinko,
puolivarjo

Suloiset puolikerrotut, sitruunankeltaiset kukat tertuissa. Runsas ja pitkä kukinta. Korkeus noin 40 cm.
Sopii kukka- ja ruusutarhaan sekä luonnonmukaiseen puutarhaan. Perhosten ja pölyttävien hyönteisten suosikki. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, multava ja kalkittu maa.

Tantop

16,90 €

Mehiläisruusu
Bienenweide® Rosa

Rosa Bienenweide®
Rosa

aurinko,
puolivarjo

Kaunislehdistöinen ja rentoversoinen ruusu, korkeus 40-60 cm. Puolikerrotut, miltei tuoksuttomat
kukat kauniissa tertuissa. Erittäin runsas pääkukinta keskikesällä, kukinta uusiutuu kesän mittaan.
Pölyttävien hyönteisten sekä perhosten suosikki. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore ja
ravinteikas, multava ja kalkittu maa.

Tantop

16,90 €

Mehiläisruusu
Bienenweide® Weiss

Rosa Bienenweide®
Weiss

aurinko,
puolivarjo

Kaunislehdistöinen pieni ruusupensas; korkeus noin 30-50 cm, leveys 35 cm. Puolikerrotut, valkeat Ø
2-4 cm, miltei tuoksuttomat kukat. Runsas pääkukinta keskikesällä, kukinta uusiutuu kesän mittaan.
Pölyttävien hyönteisten sekä perhosten suosikki. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore ja
ravinteikas, multava ja kalkittu maa.

Tantop

16,90 €

Tertturuusu
‘Bonica’, omajuurinen

Rosa (Floribunda-r.)
‘Bonica’ / ‘Meidomonac’

aurinko

Kestävä. Leveä, pensasmainen kasvusto. Kaarevat, usein miltei lamoavat uloimmat versot peittävät
hyvin kasvualustaa. Keskikokoiset, miedosti tuoksuvat, lämpimän roosat kukat. Runsas kukinta
keskikesästä syksyyn. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Tertturuusu
‘Chili Clementine’

Rosa (Miniatyr-r.) ‘Chili
Clementine’

aurinko

Matala- tuuheakasvuinen ruusu sopii hyvin mm. patioiden istutusaltaisiin sekä ruukkuihin. Punaisena
hehkuvissa kukissa on kauniita eri sävyisiä vivahteita. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka.
Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Tertturuusu
‘Desiree’

Rosa ‘Desiree’

aurinko

Kookkat vaaleanpunaiset kukat tuoksuvat miedosti. Pitkä kukinta-aika keskikesästä alkaen, hieno
myös maljakkoon poimittuna. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu
multa.

Tantop

16,90 €

Tertturuusu
‘Europeana’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Europeana’

aurinko

Suosittu, runsaskukkainen floribundaruusu. Tuuheakasvuinen. Oksat kaartuvat kukkien painosta.
Korkeus 60-70 cm. Lehdet tummanvihreitä, kiiltäviä, puhjetessaan tummanpunaisia. Kukat
keskikokoisia, miedosti tuoksuvia, väriltään samettisen verenpunaisia. Aurinkoinen, syvämultainen
kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Erittäin hyvä talvenkestävyys. Istutusetäisyys 40 cm.

Tantop

16,90 €

Tertturuusu
‘Europeana’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Europeana’

aurinko

Suosittu, runsaskukkainen floribundaruusu. Tuuheakasvuinen. Oksat kaartuvat kukkien painosta.
Korkeus 60-70 cm. Lehdet tummanvihreitä, kiiltäviä, puhjetessaan tummanpunaisia. Kukat
keskikokoisia, miedosti tuoksuvia, väriltään samettisen verenpunaisia. Aurinkoinen, syvämultainen
kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Erittäin hyvä talvenkestävyys. Istutusetäisyys 40 cm.

astia

18,90 €

Tertturuusu
‘Friesia’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Friesia’

aurinko

Melko pysty kasvusto. Korkeus 50-60 cm. Lehdistö terve, kiiltävä, tummanvihreä. Keltaiset, löyhästi
kerrotut kukat tuoksuvat voimakkaasti. Aurinkoinen ja syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas
ja kalkittu multa. Hyvä talvenkestävyys. Istutusetäisyys 30-40 cm. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Tertturuusu ‘
H.C. Andersen’

Rosa (Floribunda-r.)
‘H.C. Andersen’

aurinko

Leveän pensasmainen kasvusto. Korkeus 50-90 cm. Kiiltävä, tummanvihreä, erittäin terve lehdistö.
Miedosti tuoksuvat, tummanpunaiset, löyhästi kerrotut, pienehköt - keskikokoiset kukat. Kukkii miltei
tauotta keskikesästä syksyyn. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu
multa. Hyvä talvenkestävyys. Istutusetäisyys 50 cm. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Terttukukkainen ruusu
‘Heidi Klum’

Rosa ‘Heidi Klum’

aurinko

Matala ja vahvakasvuinen, suurikukkainen lajike. Korkeus 40-50 cm. Keskivihreä, harmahtava
lehdistö. Huumaavasti tuoksuvat, violetit kukat. Aurinkoinen kasvupaikka, tuore ja ravinteikas multa.
Istutusväli 30 cm. Pienikokoisena sopii mainiosti esim. haudoille ja ruukkuistutuksiin.

Tantop

16,90 €

Terttukukkainen ruusu
‘Heidi Klum’

Rosa ‘
Heidi Klum’

aurinko

Matala ja vahvakasvuinen, suurikukkainen lajike. Korkeus 40-50 cm. Keskivihreä, harmahtava
lehdistö. Huumaavasti tuoksuvat, violetit kukat. Aurinkoinen kasvupaikka, tuore ja ravinteikas multa.
Istutusväli 30 cm. Pienikokoisena sopii mainiosti esim. haudoille ja ruukkuistutuksiin.

astia

18,90 €

Tertturuusu ‘Iceberg’ /
‘Schneewittchen’

Rosa
(Floribunda-r.) ‘Iceberg’
/ ‘Schneewittchen’

aurinko

Kasvutapa pysty ja tuuhea. Korkeus noin 90 cm. Miltei piikitön. Lehdet vihreitä, kiiltäviä, nahkamaisia.
Kukat suurehkoja, kesällä puhtaanvalkeita, syksyllä usein hieman punertavia. Makea tuoksu. Kukkii
erittäin runsaasti ja pitkälle syksyyn. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja
kalkittu multa. Varsin terve ruusu. Menestymisvyöhykkeet I-II. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Tertturuusu ‘Jan Spek’

Rosa
(Floribunda-r.)
‘Jan Spek’

aurinko

Voimakas ja tuuhea, 50-70 cm korkea kasvusto. Lehdistö kiiltävä, nahkamainen, tummanvihreä.
Kukat Ø 6-8 cm, kerrottuja, suurissa tertuissa. Aluksi kirkkaankeltainen väri vaalenee kukan
ikääntyessä. Makea, miedohko tuoksu. Kukkii erittäin runsaasti ja miltei tauotta heinäkuun alusta
pitkälle syksyyn. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Hyvä
talvenkestävyys. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Tertturuusu
‘Koko Loco’

Rosa (Floribunda-r.) ‘Koko Loco’ /
‘WEKbijou’

aurinko

Hämmästyttävä ruusu! Maitokaakaon sävyisistä nupuista avautuu kaunismuotoinen, laventelin sävyihin taittuva ihanuus. Aloittaa kukinnan melko varhain ja jatkaa koko kesän. Kokeilunarvoinen uutuus!

astia

18,90 €
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RUUSUT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Terttukukkainen ruusu
‘Leonardo da Vinci’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Leonardo da Vinci’

aurinko

Vyöhyke

Upea ranskalainen Romantica® -sarjan ruusu! Kasvutapa on voimakas, hyvin tuuhea ja leveä,
korkeus 60-100 cm. Lehdet harmahtavanvihreitä hienosti kiiltäviä. Miedosti tuoksuvat kukat ovat
melko kookkaita (Ø 8-10 cm), tiheään kerrottuja ja avautuvat suurissa tertuissa. Kukkien tumma
roosa haalenee kukinnan edetessä. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja
kalkittu multa. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Tertturuusu ‘Lübecker
Rotspon’ / ‘Viiniruusu’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Lübecker Rotspon’ /
‘Viiniruusu’

aurinko

Erittäin suosittu lajike. Kasvutapa tuuhea, pensastava. Korkeus noin 60 cm. Kiiltävä, tummanvihreä
lehdistö. Keskikokoiset - suurehkot, samettisen tummanpunaiset, kauan kestävät kukat. Kukkii erittäin
runsaasti keskikesästä pitkälle syksyyn. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas
ja kalkittu multa. Hyvä talvenkestävyys. Istutusetäisyys 40 cm.

Tantop

16,90 €

Terttukukkainen ruusu
‘Mariatheresia’

Rosa (Flofibunda-r.)
‘Mariatheresia’

aurinko

Kerrassaan hieno saksalaisen Nostalgic Roses® -sarjan ruusu. Voimakas ja tuuhea kasvusto, noin
60-80 cm. Tummanvihreä, kiiltävä ja terve lehdistö. Keskikokoiset, hennon ruusunpunaiset kukat ovat
hyvin miedosti tuoksuvia. Erittäin runsas kukinta jatkuu pitkälle syksyyn. Myös kestävä leikkokukka.
Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Tertturuusu
‘Marie Pavic’

Rosa (Polyantha-r.)
‘Marie Pavic’

aurinko

Pehmeän vaaleanpunaisista nupuista avautuu valkeat kukat. Kukinta jatkuu runsaissa tertuissa ryöpsähdyksinä läpi kesän. Vähäpiikkinen ja tuuhea kasvusto. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka.
Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

astia

18,90 €

Tertturuusu
‘Montana’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Montana’

aurinko

Pensastava kasvutapa. Korkeus 60-80 cm. Kiiltävä, syvänvihreä, terve lehdistö. Keskikokoiset suurehkot, hehkuvanpunaiset, tuoksuttomat, kauan kestävät kukat. Kukkii runsaasti keskikesästä
pitkälle syksyyn. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Erittäin
hyvä talvenkestävyys. Istutusetäisyys 40 cm.

Tantop

16,90 €

Tertturuusu
‘Morning Sun’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Morning Sun’

aurinko

Kauniisti kerratut kukat hehkuvat auringonnousun väreissä! Kukkien oranssit ja pehmeän roosan
sävyt pysyvät hyvin ja haalistumatta. Lähes tuoksuton. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka.
Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Tertturuusu
‘Nina Weibull’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Nina Weibull

aurinko

Erittäin suosittu ryhmäruusu. Pensastava kasvutapa. Korkeus noin 60 cm. Kiiltävä, syvänvihreä, terve
lehdistö. Keskikokoiset, helakanpunaiset, kauan kestävät kukat. Kukkii runsaasti keskikesästä pitkälle
syksyyn. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Erittäin hyvä
talvenkestävyys. Istutusetäisyys 40 cm.

Tantop

16,90 €

Tertturuusu
‘Nina Weibull’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Nina Weibull

aurinko

Erittäin suosittu ryhmäruusu. Pensastava kasvutapa. Korkeus noin 60 cm. Kiiltävä, syvänvihreä, terve
lehdistö. Keskikokoiset, helakanpunaiset, kauan kestävät kukat. Kukkii runsaasti keskikesästä pitkälle
syksyyn. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Erittäin hyvä
talvenkestävyys. Istutusetäisyys 40 cm.

astia

18,90 €

Terttukukkainen ruusu
‘Orange Babyflor’

Rosa (Miniatyr-r.)
‘Orange Babyflor’

aurinko

Matala- ja tuuheakasvuinen ruusu sopii hyvin mm. patioden istutusaltaisiin sekä erilaisiin ruukkuistutuksiin. Kirkas oranssinpunainen kukinta ilahduttaa keskikesältä syksyyn asti. Aurinkoinen,
syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Terttukukkainen ruusu
Orienta® ‘Magnolia’

Rosa Orienta®
‘Magnolia’

aurinko

Hurmaavasti tuoksuvan ruusun vaaleanpunaisissa kukissa on tummemman purppurainen silmä.
Kukat ovat kauniisti puolikerrattuja ja ne ovat arvokkaita ravinnonlähteitä pölyttäville hyönteisille.
Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Tertturuusu
‘Pastella’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Pastella’

aurinko

Hyvin haaroittunut, tuuhea kasvusto. Korkeus 50-70 cm. Keskikokoiset, aluksi pehmeän pinkit,
myöhemmin kermanvalkoiset, pitkään kestävät kukat. Tuoksu mieto, mausteinen. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Erittäin terve ja kestävä. Istutusetäisyys
35-40 cm.

Tantop

16,90 €

Tertturuusu
‘Pinocchio’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Pinocchio’

aurinko

Herttainen, hennon vaaleanpunainen ruusu, jonka kukissa on mieto ja hedelmäinen tuoksu. Kukkaterttuja muodostuu ryöpsähdyksinä pitkin kesää. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore,
ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Terttukukkainen ruusu
Pretty® Sunrise ‘MEIpelmel’, omajuurinen

Rosa Pretty Sunrise
‘Meipelmel’

aurinko

Upean värinen ja kookaskukkainen pensastava ruusu. Avonaisten kukkien keskustassa on aprikoosin
keltaista, reunoja kohti väri syvenee fuksianpunaiseksi. Vahva ja tummalehtinen kasvusto. Ranskalainen teehybridiruusu vuodelta 2007. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Tertturuusu
‘Rhapsody in Blue’

Rosa ‘Rhapsody in
Blue’

aurinko

Ihanalle tuoksuvat, puolikerrotut, tummanvioletit kukat suurissa tertuissa. Pitkä kukinta-aika keskikesästä syksyyn. Kasvukoko 90-120 cm. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas,
multava ja kalkittu maa.

astia

21,90 €

Tertturuusu Rumba /
Cuba Dance

Rosa ‘Floribunda-r.)
‘Rumba’ / ‘Cuba
Dance’

aurinko

Lämpimän keltaoranssina hehkuvien kukkien terälehdissä on vaaleanpunertavat reunat. Kukkatertuista avautuu kukkia pitkin kesää. Matalahko ja kiiltävälehtinen ruusu aurinkoiselle kasvupaikalle.
Tuore ja ravinteikas, kalkittu multa.

astia

18,90 €

Tertturuusu
‘She Loves You’™

Rosa (Floribunda-r.)
She Loves You™

aurinko

Hurmaava ruusu romanttiseen puutarhaan tanskalaisesta Plant’n’Relax® -sarjasta! Täyteläisesti
kerratut kukat muhkeissa tertuissa keskikesästä alkaen, ei juurikaan tuoksua. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, kalkittu multa.

astia

18,90 €

Tertturuusu
‘Sommerwind’

Rosa ‘Sommerwind’ /
‘KORlanum’

aurinko

Kasvutapa matala, tuuhea ja leveä. Korkeus 50 cm, leveys 70 cm. Vähäpiikkinen. Lehdet koristeellisia, heikosti kiiltäviä, pienehköjä. Miedosti tuoksuvat kukat, Ø 5-6 cm. Kukkii erittäin runsaasti
keskikesällä ja kukintaa jatkuu pitkälle syksyyn. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore,
ravinteikas ja kalkittu multa. Varsin terve ruusu. Menestymisvyöhykkeet I-III.

astia

18,90 €

Tertturuusu ‘Stadt
Eltville’ = ‘Kaarina’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Stadt Eltville’

aurinko

Suosittu ryhmäruusu. Pensastava kasvutapa. Korkeus noin 60 cm. Terve ja kiiltävä, tummanvihreä,
aluksi punertava lehdistö. Keskikokoiset - suurehkot, kirkkaanpunaiset, erittäin säänkestävät kukat.
Kukkii erittäin runsaasti keskikesästä pitkälle syksyyn. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka.
Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Erittäin hyvä talvenkestävyys. Istutusetäisyys 40 cm.

Tantop

16,90 €

Tertturuusu ‘Viiniruusu’ (‘Lübecker
Rotspon’)

Rosa (Floribunda-r.)
‘Viiniruusu’

aurinko

Katso ‘Lübecker Rotspon’.

Tantop

16,90 €

Terttukukkainen ruusu
‘White Babyflor’

Rosa (Miniatyr-r.)
‘White Babyflor’

aurinko

Herttainen pikkuruusu, jonka valkeat kukat ovat kauniin puolikerrattuja ja kuppimaisia. Runsaita
kukkaterttuja puhkeaa jaksoittain keskikesästä aina syksyyn asti. Aurinkoinen kasvupaikka. Tuore ja
ravinteikas, multava ja kalkittu maa.

Tantop

16,90 €

MAANPEITERUUSUT
mm. Floribunda, Polyantha ja
Miniatyr -ryhmien ruusuja
Maanpeiteruusu
‘Alba Meidiland’,
omajuurinen

Rosa ‘Alba Meidiland’

Koko kesän kukillaan ilahduttavia jatkuvakukintaisia ruusuja, joiden kukat puhkeavat runsaina terttuina. Tuuheaversoiset
maanpeiteruusut ovat usein korkeuttaan leveämpiä, rento- ja kaarevaversoisia. Ne ovat siis omiaan peittämään maata aurinkoisilla kasvupaikoilla, mutta sopivat myös erilaisiin istutusryhmiin ja vaikkapa ryöppyämään istutusaltaiden tai suurten
patioruukkujen reunamille.
aurinko

I

Hyvin leveäkasvuinen, rento-oksainen ja tuuhea pensas on mainio myös esim. maanpeiteruusuna.
Korkeus noin 70 cm. Tumma ja kiiltävä lehdistö. Pienet mutta kauniin kerratut valkeat kukat ovat
miltei tuoksuttomia. Kukinta jatkuu runsaina terttuina syksyyn saakka. Aurinkoinen, syvämultainen
kasvupaikka. Melko ravinteikas multa. Omalta taimistolta!
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astia

18,90 €

RUUSUT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Maanpeiteruusu
‘Aspirin’

Rosa ‘Aspirin’

aurinko

Erittäin suosittu lajike. Kasvusto tuuhea ja leveä, korkeus noin 50-60 cm. Terve, kiiltävä lehdistö.
Suurissa valkeissa kukissa on aavistus hentoista punerrusta, ei kuitenkaan tuoksua. Erittäin runsas
kukinta keskikesästä pitkälle syksyyn. Kuihtuvat kukat varisevat itsestään ja pensas pysyy siistinä.
Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Erittäin hyvä talvenkestävyys. Taimiväli 50-60 cm.

Tantop

16,90 €

Maanpeiteruusu
‘Aspirin’

Rosa ‘Aspirin’

aurinko

Erittäin suosittu lajike. Kasvusto tuuhea ja leveä, korkeus noin 50-60 cm. Terve, kiiltävä lehdistö.
Suurissa valkeissa kukissa on aavistus hentoista punerrusta, ei kuitenkaan tuoksua. Erittäin runsas
kukinta keskikesästä pitkälle syksyyn. Kuihtuvat kukat varisevat itsestään ja pensas pysyy siistinä.
Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Erittäin hyvä talvenkestävyys. Taimiväli 50-60 cm.

astia

18,90 €

Maanpeiteruusu
‘Austriana’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Austriana’

aurinko

Suosittu maanpeiteruusu. Leveä kasvusto on noin 40 cm korkea. Keskikokoiset ja puolikerratut,
verenpunaiset kukat ovat erittäin säänkestäviä ja tuoksuttomia. Runsas, jatkuva kukinta keskikesästä
pitkälle syksyyn. Kuihtuvat kukat varisevat itsestään ja pensas pysyy siistinä. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Erittäin hyvä talvenkestävyys. Istutusetäisyys
50 cm.

astia

18,90 €

Maanpeiteruusu
‘Candela’

Rosa ‘Candela’

aurinko

Leveän ja tuuhean kasvuston korkeus on noin 40-60 cm. Kauniit ja sirot lehdet. Pienehköt, Ø 4-6 cm
kullankeltaiset kukat ovat kerrattuja ja tuoksuvat miedosti. Kukinnan jälkeen ne varisevat itsestään ja
pensas pysyy siistinä. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.
Syyslannoitus ja talvisuojaus varmentavat talvehtimista. Istutusetäisyys noin 50 cm.

Tantop

16,90 €

Maanpeiteruusu
‘Ferdy’®

Rosa (Miniatyr-r.) ‘Ferdy’® / ‘Hanami-Gawa’

aurinko

Rentoversoinen ruusu sopii käytettäväksi maanpeiteruusuna tai köynnöksen tapaan tuettuna. Suloiset, pienehköt vaaleanpunaiset kukat runsaissa tertuissa keskikesän aikaan. Kukinta kestää pitkään,
sillä terttujen nuput avautuvat hiukan eri aikaan. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja
ravinteikas, multava ja kalkittu maa. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Maanpeiteruusu
‘Gärtnerfreude’,
omajuurinen

Rosa ‘Gärtnerfreude’

aurinko

Maanpeiteruusu vahvojen värien ystävälle! Kauniin kerratut, tuoksuttomat kukat ilahduttavat
runsaissa tertuissa keskikesästä alkaen. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas
ja kalkittu multa.

astia

18,90 €

Maanpeiteruusu
‘Mirato’

Rosa ‘Mirato’

aurinko

Leveän, erittäin tuuhean kasvuston korkeus on noin 40 cm. Terve ja kiiltävä, tummanvihreä lehdistö.
Loistavan pinkinpunaiset, tuoksuttomat, puolikerrotut, keskikokoiset, säänkestävät kukat. Kukkii
runsaasti keskikesästä syksyyn. Kuihtuvat kukat varisevat itsekseen ja pensas pysyy siistinä. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Erinomainen talvenkestävyys. Istutusetäisyys 50 cm.

Tantop

16,90 €

Maanpeiteruusu
‘Nozomi’, omajuurinen

Rosa ‘Nozomi’

aurinko

Suloinen rentoversoinen Miniatyr-ryhmän ruusu on käyttökelpoinen varsin monella tapaa. Se kukkii
runsaasti pienin, yksinkertaisin kukin keskikesästä alkaen. Pitkät versot ryömivät tuuheana maanpeitteenä, ne voi myös tukea ylös ja kasvattaa pienen köynnösruusun tavoin. Tai sitten ruusun voi antaa
ryöpytä mielensä mukaan romanttisen luonnonmukaisessa puutarhassa! Aurinkoinen, syvämultainen
kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

astia

18,90 €

Maanpeiteruusu ‘Red
Fairy’, omajuurinen

Rosa (Polyantha-r.)
‘Red Fairy’

aurinko

Leveän ja tuuhean kasvuston korkeus on noin 60 cm. Kaunis ja terve lehdistö. Pienehköt ja kerrotut,
punaiset kukat eivät juuri tuoksu. Kukkii erittäin runsaasti keskikesästä pitkälle syksyyn. Aurinkoinen,
syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Istutusetäisyys 60 cm. Omalta
taimistolta!

astia

18,90 €

Maanpeiteruusu
‘Satina’

Rosa ‘Satina’

aurinko

Tuuhea, noin 30-50 cm korkea ruusu. Kaunis ja kiiltävä, terve lehdistö. Pienehköt, keveästi kerrotut ja
miedon tuoksuiset kukat ovat herttaisen vaaleanpunaisia ja mukavan säänkestäviä. Kukkii erittäin runsaasti keskikesästä syksyyn. Kuihtuneet kukat varisevat itsestään ja pensas pysyy siistinä. Aurinkoinen,
syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Hyvä talvenkestävyys. Istutusetäisyys
50 cm.

Tantop

16,90 €

Maanpeiteruusu
‘Schneekönigin’

Rosa ‘Schneekönigin’

aurinko

Tuuhean ja leveän pensaan korkeus on noin 40-60 cm. Kaunis ja terve lehdistö. Pienehköt, lievästi
kerrotut ja valkeat kukat tuoksuvat suloisesti villiruusuille. Kukkii erittäin runsaasti keskikesästä
syksyyn. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Istutusväli
50-60 cm.

Tantop

16,90 €

Maanpeiteruusu
‘Stadt Rom’

Rosa ‘Stadt Rom’

aurinko

Kauniin maljamaiset kukat ovat hehkuvan pinkinpunaisia. Yksinkertaiset kukat ovat säänkestäviä ja
arvokkaita myös mehiläisille. Kukinta jatkuu runsaana keskikesästä alkaen. Aurinkoinen, syvämultainen
kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Maanpeiteruusu
‘The Fairy’

Rosa (Polyantha-r.)
‘The Fairy’

aurinko

Ikisuosittu ja suloinen maanpeiteruusu! Leveän ja tuuhean kasvuston korkeus on noin 60 cm. Pienet
ja kerrotut, herttaisen vaaleanpunaiset kukat ovat tuoksuttomia. Kukkii erittäin runsaasti keskikesästä
pitkälle syksyyn. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.
Istutusetäisyys 60 cm.

Tantop

16,90 €

Maanpeiteruusu ‘The
Fairy’, omajuurinen

Rosa (Polyantha-r.)
‘The Fairy’

aurinko

Ikisuosittu ja suloinen maanpeiteruusu! Leveän ja tuuhean kasvuston korkeus on noin 60 cm. Pienet
ja kerrotut, herttaisen vaaleanpunaiset kukat ovat tuoksuttomia. Kukkii erittäin runsaasti keskikesästä
pitkälle syksyyn. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.
Istutusetäisyys 60 cm.

astia

18,90 €

SUURIKUKKAISET RUUSUT
Teehybridi-ryhmä,
Renaissance®-sarja

Vyöhyke

Klassisen kauniit, korkeakeskustaiset teehybridit ovat ruusujen aatelia. Suuret kukat muodostuvat useimmiten yksittäin,
joskus pieninä terttuina pitkän varren päähän ja ovatkin mainioita myös maljakkoon poimittuna sekä kimpuissa. Kukinta
uusiutuu yleensä jaksoittain läpi kesän. Suurikukkaisten ruusujen ryhmästä löytyy myös saksalaisia Nostalgic®Roses
-ihanuuksia sekä tanskalaisia Renaissance® -sarjan hurmureita.

Isokukkainen ruusu
‘Athena’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Athena’

aurinko

Kaunis teehybridiruusu, jonka posliininhehkuisissa vaaleanpunaisissa kukissa on häivähdys keltaista
terälehtien tyvellä. Raikas omenainen tuoksu. Uusia kukintajaksoja riittää syksyyn asti. Aurinkoinen,
syvämultainen kasvupaikka.
Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Isokukkainen
Nostalgia-ruusu
‘Augusta Luise’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Augusta Luise’

aurinko

Saksalainen Nostalgic Roses® -sarjan ruusu. Kasvutapa vahva ja tuuhea, noin 60-90 cm. Lehdistö
kaunis ja terve, keskivihreä. Erittäin suuret ja kerrotut, voimakkaasti tuoksuvat kukat ovat nuppuisina
punertavia ja muuttuvat auetessaan kauniin monivivahteisiksi. Upeita myös maljakkoon poimittuina.
Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Barkarole’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Barkarole’

aurinko

Huumaavasti tuoksuva, hyvin tummakukkainen teehybridiruusu. Kasvutapa on pysty ja tuuhea,
korkeus 70-100 cm. Muodostaa runsaasti eripituisia versoja, jolloin kukinta on runsasta ja jatkuvaa.
Lehdistö harmaanvihreä. Kaunismuotoiset kauan kestävät kukat. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Istutusväli 50 cm.

Tantop

16,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Bicolette’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Bicolette’

aurinko

Kookas ja voimakaskasvuinen sveitsiläinen teehybridiruusu. Punaisten kukkien terälehdet ovat
tyveltä vaaleammat. Uusia kukintajaksoja riittää aina syksyyn asti. Aurinkoinen, syvämultainen
kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Biedermeier Garden’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Biedermeier Garden’

aurinko

Herkän kaunis ihanuus! Hennosti vaaleanpunertavat kukat tuoksuvat miedosti. Kukinta uusiutuu
jaksoittain syksyyn asti. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €
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RUUSUT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Isokukkainen ruusu
‘Blue Girl’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Blue Girl’

aurinko

Vyöhyke

Erityisen kauniit vaaleanlilat kukat tuoksuvat miellyttävästi. Pitkä kukinta-aika keskikesästä alkaen.
Tuuhea- ja kaunislehdistöinen ruusu. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Erotika’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Erotika’

aurinko

Syystäkin hyvin suosittu perinteinen isokukkainen tummanpunainen ruusu. Näyttävä pensas, jolla
on vahvat ja pystyt versot sekä tummanvihreä lehdistö. Kukinta alkaa melko myöhään mutta voimakkaasti tuoksuvista kukista saa nauttia pitkään. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore,
ravinteikas ja kalkittu multa. Istutusväli 40 cm.

Tantop

16,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Hommage á Barbara’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Hommage á Barbara’

aurinko

Intensiivisen tummanpunainen ruusu, joka on upea myös maljakkoon poimittuna. Kukinta uusiutuu
jaksoittain kesän mittaan. Tuoksua on tuskin lainkaan. Aurinkoinen ja syvämultainen kasvupaikka.
Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

astia

18,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Ingrid Bergman’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Ingrid Bergman’

aurinko

Paras tummanpunaisista teehybrideistä! Kasvutapa on voimakas ja leveä, korkeus noin 80 cm. Lehdistö tuuhea, tummanvihreä ja kiiltävä. Miedosti tuoksuvat, samettisen tummanpunaiset kukat ovat
hyvin suuria ja kerrottuja, runsasta kukintaa riittää jaksoittain syksyyn asti. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Istutusväli 45-50 cm. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Karen Blixen’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Karen Blixen’

aurinko

Kerrassaan upea suurikukkainen ruusu! Puhtaan valkeita ja voimakkaasti tuoksuvia, jalomuotoisia
kukkia puhkeaa jaksoittain aina syksyyn asti. Lehdistö on himmeäkiiltoinen ja tuuhea. Aurinkoinen ja
syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Manora’®

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Manora’®

aurinko

Hehkuvan punakukkainen, miedosti tuoksuva suurikukkainen ruusu. Kukinta uusiutuu jaksoittain läpi
kesän. Aurinkoinen ja syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Isokukkainen Nostalgia-ruusu ‘Nostalgie’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Nostalgie’

aurinko

Upea saksalainen Nostalgic Roses® -sarjan lajike. Vahva- ja tuuheakasvuisen ruusun korkeus on 6080 cm. Lehdistö erityisen vahva, tummanvihreä ja kiiltävä. Ihanan tuoksuiset kukat ovat pallomaiset,
Ø 8-10 cm, keskeltä valkoiset, reunoilta tummanpunaiset. Suurikukkaiseksi ruusuksi runsaskukkainen. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Peace’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Peace’

aurinko

Vanha, yhä suosittu ja rakastettu teehybridi. Kasvutapa pysty ja voimakas. Lehdistö terve, tummanvihreä ja kiiltävä. Kukat hyvin suuria, miedosti tuoksuvia. Keltaisissa terälehdissä punertavat reunat.
Korkeus 80-100 cm. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.
Hyvä talvenkestävyys. Istutusväli 40 cm. Omalta taimistolta!

Tantop

16,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Peace’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Peace’

aurinko

Vanha, yhä suosittu ja rakastettu teehybridi. Kasvutapa pysty ja voimakas. Lehdistö terve, tummanvihreä ja kiiltävä. Kukat hyvin suuria, miedosti tuoksuvia. Keltaisissa terälehdissä punertavat reunat.
Korkeus 80-100 cm. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.
Hyvä talvenkestävyys. Istutusväli 40 cm. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Polarstern’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Polarstern’

aurinko

Puhtaanvalkoinen suurikukkainen saksalainen teehybridiruusu. Kaunismuotoiset kukat ovat miltei
tuoksuttomia. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Istutusväli
40 cm.

Tantop

16,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Queen Elizabeth’

Rosa (Grandiflora-r.)
‘Queen Elizabeth’

aurinko

Vanha, yhä suosittu ja rakastettu lajike. Kasvutapa pysty ja tuuhea, lehdistö kauniin tummanvihreä ja
kiiltävä. Miedosti tuoksuvat, suuret, vaaleanpunaiset kukat kasvavat 8-10 kpl tertuissa ja ovat ihania
myös maljakkoon poimittuina. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu
multa. Istutusväli 40 cm. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Skyline’®

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Skyline’®

aurinko

Lämpimän keltaisina hehkuvat suuret ja kauniin kerratut kukat, tuoksuton. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Isokukkainen
Nostalgia-ruusu ‘Soul’

Rosa ‘Soul’

aurinko

Saksalainen Nostalgic Roses® -sarjan ruusu. Suuret ja voimakkaasti kerrotut, purppuraiset kukat.
Korkeus 100-150 cm. Härmänkestävä, pitkään kukkiva lajike. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, syvämultainen ja kalkittu maa.

Tantop

16,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Tea Time’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Tea Time’®

aurinko

Kauniin kerratut kukat ovat aprikoosilla ja persikalla sävytettyjä pehmeän oransseja. Suurikukkainen
teehybridi on myös hyväntuoksuinen. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja
kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Isokukkainen ruusu
‘Whisky’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Whisky’

aurinko

Voimakkaasti tuoksuva suurikukkainen teehybridi. Pystyn kasvuston korkeus 50-70 cm. Lehdistö
harmahtavan vihreä. Kookkaat ja kauniisti kerratut, oranssinkeltaiset kukat jaksoittain koko kesän
ajan. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Keskinkertainen
talvenkestävyys. Istutusväli 40 cm.

Tantop

16,90 €

Renaissance-ruusu
‘Sandra’

Rosa RENAISSANCE® SANDRA™
‘Poulen005’

aurinko

Kapeahko, tuuhea, vahvakasvuinen pensas. Korkeus 1-1,5 m. Tumma, kiiltävä lehdistö. Upeat, liilat,
voimakkaasti tuoksuvat kukat. Runsas ja täyteläinen kukinta keskikesästä pitkälle syksyyn. Myös
hyvä leikkoruusu, samassa varressa monta kukkaa. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore
ja ravinteikas, multava ja kalkittu maa.

astia

18,90 €

Preeriaköynnösruusu
‘Baltimore Belle’

Rosa Setigera-ryhmä
‘Baltimore Belle’

aurinko,
puolivarjo

I-(IV)

Amerikkalainen köynnösruusu, joka peittyy keskikesällä pienehköjen mutta erittäin runsaiden kukkien
alle. Täyteläisesti kerratut, vaaleanpunertavat kukat tuoksuvat miellyttävästi. Terve ja kestävä ruusu
aurinkoiselle tai kevyesti varjoisalle kasvupaikalle.

astia

21,90 €

Köynnösruusu
‘Blue Rambler’

Rosa ‘Blue Rambler’,
‘Veilchenblau’

aurinko,
puolivarjo

I-

Runsaskukkainen köynnösruusu. Purppuraiset, puolikerratut kukat saavat kukinnan edetessä hienon
lilan sävyn. Aurinkoinen tai kevyesti varjoisa kasvupaikka, tuore ja multava maa.

astia

18,90 €

Köynnösruusu
‘Dukat’

Rosa ‘Dukat’

aurinko

Kauniin kerratut kukat avautuvat lämpimän aprikoosin keltaisina ja vaalenevat sitruunankeltaisiksi
kukinnan edetessä. Mieto ja miellyttävän makea tuoksu. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka.
Tuore ja ravinteikas, kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Loistoköynnösruusu
‘Flammentanz’

Rosa ‘Flammentanz’

aurinko

I-III

Vahvat, 3-4 m korkeat versot. Keskivihreät, terveet lehdet. Runsas kukinta keskikesällä. Punaiset
kukat ovat suuria, miltei tuoksuttomia. Kukat muodostuvat toisen vuoden versoille ja kukinta on
kertaluontoinen. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Erittäin
hyvä talvenkestävyys. Kestävin punaisista.

Tantop

16,90 €

Loistoköynnösruusu
‘Flammentanz’

Rosa ‘Flammentanz’

aurinko

I-III

Vahvat, 3-4 m korkeat versot. Keskivihreät, terveet lehdet. Runsas kukinta keskikesällä. Punaiset
kukat ovat suuria, miltei tuoksuttomia. Kukat muodostuvat toisen vuoden versoille ja kukinta on
kertaluontoinen. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Erittäin
hyvä talvenkestävyys. Kestävin punaisista.

astia

18,90 €

Loistoköynnösruusu
‘Golden Showers’

Rosa ‘Golden
Showers’

aurinko

Runsas keltainen kukinta keskikesästä alkaen. Puolikerratut kukat tuoksuvat miedosti. Aurinkoinen,
syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Köynnösruusu ‘Grand
Award’

Rosa ‘Grand Award’

aurinko

Hehkuvan punakukkainen tanskalainen köynnösruusu. Kukat ovat hyvin säänkestäviä ja pysyvät
pitkään kauniina. Kukinta uusiutuu pitkin kesää. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore,
ravinteikas ja kalkittu multa. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Tarhahelenanruusu
‘Hybrida’

Rosa (Helenae-ryhmä)
‘Hybrida’

aurinko,
puolivarjo

Kasvutapa erittäin voimakas, tuuhea ja leveä. Versot jopa 5 m pitkiä. Lehdet tummia, nahkamaisia.
Kukat pieniä, valtavissa tertuissa. Tuoksu vahva, makea ja miellyttävä. Erittäin runsas 1 kk kukinta
keskikesällä. Paljon soikeita, oranssinpunaisia kiulukoita. Aurinkoinen - puolivarjoisa, syvämultainen
kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Terve. Monikäyttöinen. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

KÖYNNÖSRUUSUT
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RUUSUT
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Tarhahelenanruusu
‘Lykkefund’

Rosa (Helenae-ryhmä)
‘Lykkefund’

aurinko,
puolivarjo

I(II)

Kukat pieniä, valtavissa tertuissa. Tuoksu vahva, makea ja miellyttävä. Erittäin runsas 1 kk kukinta
keskikesällä. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Köynnösruusu ‘
New Dawn’

Rosa (Wichuraiana-ryhmä) ‘New Dawn’

aurinko

I-III

Voimakaskasvuinen, 2-4 m korkea. Lehdistö terve, kiiltävä, tummanvihreä. Kukat melko suuria,
löyhästi kerrottuja, hedelmäiselle tuoksuvia. Kukkii pitkään, heinäkuulta syksyyn. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Kestävyytensä vuoksi monikäyttöinen.
Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Köynnösruusu
Orienta® ‘Aladdin’

Rosa Orienta®
‘Aladdin’

aurinko

Hieno uusi köynnösruusu jokaiselle ruusuntuoksun ystävälle! Puolikerratuissa kukissa on kaunis
tummempi keskusta ja ne tarjoavat paitsi silmäniloa puutarhurille, myös arvokasta ravintoa pölyttäjähyönteisille. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Suomenköynnösruusu ‘Pohjantähti’,
omajuurinen

Rosa beggeriana
‘Pohjantähti’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Hyvin voimakas, tuuhea ja leveä, vähäpiikkinen kasvusto. Lehdet koristeellisia, melko pieniä. Pienet,
valkeat kukat suurina terttuina edellisvuoden versoilla. Tuoksu mieto. Kukkii erittäin runsaasti 3 vk
keskikesällä. Kiulukoita vain harvoin. Erittäin kestävä ja helppohoitoinen.

astia

22,90 €

Loistoköynnösruusu
‘Souvenir du Dr.
Jamain’

Rosa ‘Souvenir du Dr.
Jamain’

aurinko

I

Rento-oksainen kasvusto. Voimakkaasti tuoksuvat, keskikokoiset kukat. Pääkukinta keskikesällä,
melko runsas jälkikukinta. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Omalta taimistolta!

astia

18,90 €

Sympathie’

Rosa ‘Sympathie’

aurinko

Suosittu tummanpunainen köynnösruusu. Puolikerratut kukat tuoksuvat miellyttävästi ja samettisen
punainen väri säilyy hienosti myös kukinnan edetessä. Kukinta uusiutuu pitkin kesää. Aurinkoinen,
syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

Tantop

16,90 €

Sympathie’

Rosa ‘Sympathie’

aurinko

Suosittu tummanpunainen köynnösruusu. Puolikerratut kukat tuoksuvat miellyttävästi ja samettisen
punainen väri säilyy hienosti myös kukinnan edetessä. Kukinta uusiutuu pitkin kesää. Aurinkoinen,
syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa.

astia

18,90 €

Luostarinköynnösruusu ‘Uetersener
Klosterrose’

Rosa ‘Uetersener
Klosterrose’

aurinko

Erittäin kaunis lajike. Versot 150-250 cm pitkiä, rentoja. Lehdistö keskivihreä, tuuhea ja terve. Kukat
suuria, löyhästi kerrottuja, tuoksuvia, kermanvalkeita, hieman roosaan vivahtavia. Aurinkoinen,
syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja kalkittu multa. Hyvä talvenkestävyys.

Tantop

16,90 €

Runkoruusu
‘Absolute Fabulous’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Absolute Fabulous’

aurinko

Hieno terttukukkainen ruusu rungolliseksi vartettuna. Lämpimän keltaiset kukkatertut tuoksuvat
anikselta, runsas kukinta jatkuu läpi kesän. Aurinkoinen kasvupaikka, ravinteikas ja kalkittu puutarhamulta. Runkoruusut talvetetaan pakkaselta suojassa.

runko 60 cm

49,00 €

Runkoruusu
‘Bonica’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Bonica’

aurinko

Suloinen vaaleanpunainen tertturuusu nyt myös rungolliseksi vartettuna! Rennot ja kaarevat versot
tekevät tästä runkoruususta todellisen kukkia ryöppyävän kaunottaren. Miedosti tuoksuvat kukat runsaissa tertuissa keskikesästä alkaen. Aurinkoinen kasvupaikka, ravinteikas ja kalkittu puutarhamulta.
Runkoruusut talvetetaan pakkaselta suojassa.

runko 90 cm

49,00 €

Runkoruusu
‘Grande Amore’

Rosa (Teehybridi-r.)
‘Grande Amore’

aurinko

Kirkkaanpunaiset, voimakkaasti tuoksuvat kukat ovat elegantin muotoisia. Näyttävä kukinta uusiutuu
jaksoittain läpi kesän. Aurinkoinen kasvupaikka, ravinteikas ja kalkittu puutarhamulta. Runkoruusut
talvetetaan pakkaselta suojassa.

runko 60 cm

49,00 €

Runkoruusu
‘Gärtnerfreude’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Gärtnerfreude’

aurinko

Rungolliseksi vartettu maanpeiteruusu vahvojen värien ystävälle! Kauniin kerratut, tuoksuttomat kukat
ilahduttavat runsaissa tertuissa keskikesästä alkaen. Aurinkoinen kasvupaikka, ravinteikas ja kalkittu
puutarhamulta. Runkoruusut talvetetaan pakkaselta suojassa.

runko 60 cm

49,00 €

Runkoruusu ‘
Innocencia’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Innocencia’

aurinko

Rungolliseksi vartettu, miedosti tuoksuva tertturuusu. Valkeiden, puolikerrattujen kukkien keskustassa
on ripaus lämpimän persikkaista sävyä. Kukinta runsaissa tertuissa uusiutuu läpi kesän. Aurinkoinen
kasvupaikka, ravinteikas ja kalkittu puutarhamulta. Runkoruusut talvetetaan pakkaselta suojassa.

runko 60 cm

49,00 €

Runkoruusu
‘Marie Pavic’

Rosa (Floribunda-r.)
‘Marie Pavic’

aurinko

Suloinen rungolliseksi vartettu tertturuusu. Pehmeän vaaleanpunaisista nupuista avautuu valkeat
kukat. Kukinta jatkuu runsaissa tertuissa ryöpsähdyksinä läpi kesän. Vähäpiikkinen ja tuuhea
kasvusto. Aurinkoinen kasvupaikka, ravinteikas ja kalkittu puutarhamulta. Runkoruusut talvetetaan
pakkaselta suojassa.

runko 90 cm

49,00 €

Runkoruusu
‘Red Floribunda’

Rosa ‘Red Floribunda’

aurinko

Rungolliseksi vartettu tertturuusu. Upean kirkkaanpunaiset, miltei tuoksuttomat kukat. Aurinkoinen
kasvupaikka, ravinteikas ja kalkittu puutarhamulta. Talvetetaan pakkaselta suojassa.

runko 120 cm

49,00 €

Runkoruusu
‘White Floribunda’

Rosa ‘White Floribunda’

aurinko

Rungolliseksi vartettu tertturuusu. Klassisen kauniit, löyhästi kerratut puhtaan valkeat kukat runsaissa
tertuissa ovat miedosti tuoksuvia. Kukinta uusiutuu jatkuvasti kesän mittaan. Aurinkoinen kasvupaikka, ravinteikas ja kalkittu puutarhamulta. Runkoruusut talvetetaan pakkaselta suojassa.

runko 120 cm

49,00 €

I
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PERENNAT, HEINÄT JA SANIAISET
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Kasvukoko

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Punakärsämö
‘Appleblossom’

Achillea millefolium
‘Appleblossom’ /
‘Apfelblüte’

aurinko

keskikorkea

Kaunis vaaleanpunakukkainen kärsämö, pitkä kukinta keskikesällä. Muodostaa tuuhean ja tanakan
kasvuston. Aurinkoinen, jopa paahteinen kasvupaikka. Vettä läpäisevä kalkkipitoinen maa.

1 lk

5,10 €

Punakärsämö
‘Kirschkönigin’

Achillea millefolium
‘Kirschkönigin’/ ‘Cerise
Queen’

aurinko

keskikorkea

Siankärsämön värikäs puutarhamuoto. Purppuranpunaiset kukat heinä-elokuussa. Helppohoitoinen
ja vaatimaton perenna, joka sietää paahdetta ja kuivuutta.

1 lk

5,10 €

Punakärsämö
LITTLE MOONSHINE®

Achillea millefolium
LITTLE MOONSHINE® ‘ACBZ0002’

aurinko

keskikorkea

Keltaiset kukinnot. Kompaktimpi ja hieman aikaisemmin kukkiva versio ‘Moonshine’ lajikkeesta.
Harmaan vihertävä lehdistö. Pitkään kestävä kukinta uusiutuu parhaiten vanhoja kukkia poistamalla.
Houkuttelee perhosia. Sietää paahdetta ja kuivuutta ja sopii kokonsa puolesta pieniin puutarhoihin tai
vaikka ruukkuistutuksiin.

1 lk

6,40 €

Tarha-adiantumi

Adiantum pedatum

varjo

matala

Alaskasta kotoisin oleva, erittäin kestävä saniainen. Ohuet, hienojakoiset lehdet. Korkeus 30-40 cm.
Hyvä peittokasvi alppiruusujen ja muiden happamasta maasta pitävien pensaiden alle. Varjoisa,
runsasmultainen kasvupaikka. Aina kosteana pysyvä, hapan, ravinteikas turvemulta.

1 lk

7,40 €

Tarha-adiantumi
‘Imbricatum’

Adiantum pedatum
‘Imbricatum’

varjo

matala

Tummat varret ja heleän vihreät, ohuet lehdet. Mätäsmäinen ja tiivis kasvutapa. Varjoisa, runsasmultainen kasvupaikka. Aina kosteana pysyvä ja ravinteikas kasvualusta. Ei kestä kuivumista tai
paahdetta.

1 lk

7,40 €

Rönsyakankaali
‘Atropurpurea’

Ajuga reptans ‘Atropurpurea’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

matala

Rönsyillään nopeasti leviävä maanpeitekasvi, korkeus 10-15 cm. Tumma, punertava lehdistö ja kauniit siniset kukat. Sopii hyvin myös ruukkuistutuksiin. Tuore tai kosteahko maa. Taimiväli noin 40 cm.

1 lk

5,10 €

Rönsyakankaali
BLACK SCALLOP

Ajuga reptans BLACK
SCALLOP ‘Binblasca’

puolivarjo,
varjo

matala

Nopeasti leviävä maanpeittoperenna. Siniset kukat, ja tumman vihreät, valoisalla paikalla lähes
mustat lehdet. Sopii erinomaisesti puiden ja pensaiden alle, reunuksiin ja ruukkuistutuksiin. Puolivarjoinen – varjoisa kasvupaikka. Tumma väri korostuu valoisilla paikoilla. Keskikostea, keskiravinteinen,
kalkittu hiekkamulta. Helppohoitoinen. Istutusetäisyys noin 40 cm.

1 lk

5,10 €

Rönsyakankaali
‘Burgundy Glow’

Ajuga reptans ‘Burgundy Glow’

puolivarjo,
varjo

matala

Nopeasti leviävä maanpeittoperenna. Vihreä-vaaleanpuna-valkokirjava lehdistö. Lehdistön korkeus
10 cm, kukkavanat 20 cm. Keskikesällä sinililat kukat. Aurinkoinen – varjoisa kasvupaikka. Keskikostea, keskiravinteinen, kalkittu hiekkamulta. Helppohoitoinen. Istutusetäisyys noin 40 cm.

1 lk

5,10 €

Rönsyakankaali ‘Gold
Chang’

Ajuga reptans ‘Gold
Chang’

puolivarjo,
varjo

matala

Rönsyillään nopeasti leviävä maanpeitekasvi, korkeus 10-15 cm. Limen kellertävä lehdistö ja vaaleanpunaiset kukat. Sopii hyvin myös ruukkuistutuksiin. Tuore tai kosteahko maa. Taimiväli noin 40 cm.

1 lk

5,10 €

Rönsyakankaali
‘Mahogany’

Ajuga reptans
‘Mahogany’

puolivarjo,
varjo

matala

Rönsyillään nopeasti leviävä maanpeitekasvi, korkeus 10-15 cm. Tumma lehdistö ja kauniit siniset
kukat. Sopii hyvin myös ruukkuistutuksiin. Tuore tai kosteahko maa. Taimiväli noin 40 cm.

1 lk

5,10 €

Tarhasalkoruusu mix

Alcea (Althaea) rosea

aurinko

korkea

Sulotar, joka kasvaa jopa parimetriseksi viihtyessään. Kukinta heinä-syyskuussa. Aurinkoinen tai
kevytvarjoinen kasvupaikka, läpäisevä maa. Kohopenkki suositeltava. 2-vuotinen. Ihailtu kasvi
Suomessa jo 1700 -luvulla. Vanhan ajan kukkaloistoa kukkapenkissä ja leikkona. Mesikasvi. Voidaan
lisätä siemenistä.

1 lk

5,10 €

Tarhasalkoruusu
‘Pleniflora Pink’

Alcea (Althaea) rosea
‘Pleniflora Pink’

aurinko

korkea

Komea kaksivuotinen perenna, korkeus 120-150 cm. Upea kukinta heinä- syyskuussa. Kukkavarsien
poisto kukinnan jälkeen pidentää ikää. Aurinkoinen ja suojaisa kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja
vettä läpäisevä maa. Talvisuojaus eduksi. Voidaan lisätä siemenistä.

1 lk

5,10 €

Tarhasalkoruusu

Alcea (Althaea) rosea

aurinko

korkea

Sulotar, joka kasvaa jopa parimetriseksi viihtyessään. Kukinta heinä-syyskuussa. Aurinkoinen tai
kevytvarjoinen kasvupaikka, läpäisevä maa. Kohopenkki suositeltava. 2-vuotinen. Ihailtu kasvi
Suomessa jo 1700 -luvulla. Vanhan ajan kukkaloistoa kukkapenkissä ja leikkona. Mesikasvi. Voidaan
lisätä siemenistä.

1 lk

5,10 €

Reunuspoimulehti

Alchemilla erythropoda

aurinko,
puolivarjo,
varjo

matala

Monikäyttöinen perenna mm. kukkaryhmiin reunuskasviksi, lammikon reunalle ja puiden alle kevyeen
varjoon. Lehdet ovat kauniit pyöreät ja poimuiset. Kukkii heinäkuulta elokuulle, keltavihreät kukat.

1 lk

5,10 €

Jättipoimulehti
‘Thriller’

Alchemilla mollis
‘Thriller’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Hieno reuna- ja täyteperenna istutusryhmiin. Muodostaa tuuhean ja koristeellisen kasvuston, korkeus
noin 50 cm. Keltavihreät kukat. Hyvä myös leikkokäytössä. Viihtyy monenlaisilla kasvupaikoilla. Tuore
tai kostea, ravinteikas maa. Taimiväli 40 cm.

1 lk

5,10 €

Koristelaukka
‘Millenium’

Allium ‘Millenium’

aurinko

keskikorkea

Kauniit, pyöreät, violetit kukkapallot pitkien varsien päässä. Kukinta loppukesällä. Sipulikasvi.
Houkuttelee pölyttäjiä ja perhosia. Voidaan käyttää myös leikkokukkana. Läpäisevä maa, ei siedä
talvimärkyyttä.

1 lk

9,50 €

Helminukkajäkkärä

Anaphalis margaritacea

aurinko

keskikorkea

Kaunis hopeanharmahtava ryhmä- ja kivikkokasvi. Kukkii pitkään heinä- syyskuulla. Tuuheakasvuinen, jaetaan tarvittaessa. Tuore, vettä läpäisevä ja kalkkipitoinen maa. Taimiväli 35 cm.

1 lk

3,90 €

Tarhasyysvuokka
Summer Breeze

Anemone x hybrida
‘Anem080’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

‘Little Summer Breeze’ lajiketta kookkaampi syysvuokko. Kauniit, heleän vaaleanpunaiset kukat pitkien varsien päässä. Alkusyksyn kukkija. Suojaisa kasvupaikka. Tuore, vettä läpäisevä ja ravinteikas
maa. Hyötyy talvisuojauksesta.

1 lk

6,40 €

Tarhasyysvuokko
‘Pretty Lady Maria’

Anemone x hybrida
‘Pretty Lady Maria’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Valkoiset hieman vaaleanpunaiseen taittavat kukat. Kukinta syksyllä. Suojaisa ja syvämultainen
kasvupaikka. Tuore, ravinteikas, vettä läpäisevä ja kalkkipitoinen maa. Hyötyy talvisuojauksesta.

1 lk

6,40 €

Tarhasyysvuokko
‘Serenade’

Anemone x hybrida
‘Serenade’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea,
korkea

Kookas syysvuokko jolla on kauniit vaaleanpunaiset kukat pitkien varsien päässä. Houkuttelee perhosia. Suojaisa kasvupaikka. Tuore, vettä läpäisevä ja ravinteikas maa. Hyötyy talvisuojauksesta.

1 lk

6,40 €

Amerikanvuokko
‘Rubra’

Anemone multifida
‘Rubra’

puolivarjo

matala

Kauniin värikäs vuokko. Punaiset pienet ja yksinkertaiset kukat touko-kesäkuussa. Hienoliuskaiset
lehdet. Kukinnan jälkeen koristearvoa tuovat koristeelliset siemenkodat. Houkuttelee perhosia ja
pölyttäjiä. Myrkyllinen. Tuore ja humuspitoinen maa. Taimiväli 25-30 cm.

1 lk

5,10 €

Arovuokko

Anemone sylvestris

aurinko,
puolivarjo

matala

Suuret, valkeat kukat alkukesällä. Kuin suurikokoinen valkovuokko, korkeus 25-35 cm. Voimakaskasvuinen. Tuore ja kosteahko, ravinteikas ja kalkkipitoinen maa. Taimiväli 25-30 cm.

1 lk

5,10 €

Kissankäpälä
‘Bright Rose’

Antennaria dioica
‘Bright Rose’

aurinko

matala

Loistavan pinkit kukat pitkien varsien päässä. Kukinta kesä-heinäkuussa. Vihreän harmaa lehdistö.
Muodostaa tiiviitä maanmyötäisiä, mattomaisia kasvustoja. Hitaasti leviävä. Sopii aurinkoisille kasvupaikoille, kivikkopenkkeihin ja kallioalueille. Niukkaravinteinen ja läpäisevä maa.

1 lk

5,10 €

Ahokissankäpälä

Antennaria dioica

aurinko

matala

Kestävä kuivan paikan perenna, joka sopii kuiviin rinteisiin ja kivikkoryhmiin. Valkoinen kukinta
kesä-heinäkuussa. Maanmyötäinen, mattomainen kasvutapa. Aurinkoinen kasvupaikka. Kuiva,
niukkaravinteinen, hiekkapitoinen ja läpäisevä maa.Taimiväli 30-40 cm.

1 lk

5,10 €

Jaloakileija mix

Aquilegia
(Biedermeier -ryhmä)

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Ryhmän kasvit ovat kompaktin kokoisia ja väreiltään kauniin pastellinvärisiä punaisia, vaaleanpunaisia, sinisiä ja valkoisia. Leviää siemenistä.

1 lk

4,40 €

Kulta-akileija
‘Yellow Queen’

Aquilegia chrysantha
‘Yellow Queen’

aurinko

keskikorkea

Kukkatarhan harvinaisuus. Voimakkaan keltaiset, pitkäkannuksiset kukat kesäkuulla. Sirolehtinen
kasvusto. Suojaisa kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 35 cm.

1 lk

4,40 €

Jaloakileija
‘Crimson Star’ =
‘Rotstern’

Aquilegia (Cultorum-ryhmä)
‘Crimson Star’

aurinko,
puolivarjo

korkea

Sirokukkainen kaunotar. Kukkii pitkään keskikesällä. Sirolehtinen ja elegantti kasvutapa. Tuore tai
kostea, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 35 cm.

1 lk

4,40 €
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Kääpiöjapaninakileija
‘Cameo Mix’

Aquilegia flabellata
‘Cameo Mix’

aurinko,
puolivarjo

matala

Matala ja jäykänoloinen. Lehdistö harmaanvihreä ruusuke. Kukkii alkukesällä suurin kukinnoin.
Sekoitteessa eri värejä.

1 lk

3,90 €

Lehtoakileija
‘Barlow Blue’

Aquilegia vulgaris
‘Barlow Blue’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Pysty kasvusto, korkeus noin 70 cm. Kerrotut violetinsiniset kukat alkukesällä. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Kosteahko, läpäisevä, keskiravinteinen multa. Helppohoitoinen ja kestävä.
Kylväytyy ympäristöönsä. Myös erinomainen leikkokukka. Istutusväli 40 cm.

1 lk

4,40 €

Lehtoakileija
‘Green Apples’

Aquilegia vulgaris var.
Stellata ‘Green Apples’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Kerrotut, hieman nuokkuvat, limenvihertävät kukat jotka vanhetessaan muuttuvat kerman valkoisiksi.
Kukinta alkukesästä. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Kosteahko, läpäisevä, keskiravinteinen
multa. Helppohoitoinen ja kestävä. Kylväytyy ympäristöönsä.

1 lk

4,40 €

Lehtoakileija
‘Ruby Port’

Aquilegia vulgaris
‘Ruby Port’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Pysty kasvusto, korkeus noin 70 cm. Melko pienet, kerrotut, viininpunaiset kukat kesä-heinäkuussa.
Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Kosteahko, läpäisevä, keskiravinteinen multa. Helppohoitoinen ja kestävä. Kylväytyy ympäristöönsä. Myös erinomainen leikkokukka. Istutusväli 40 cm.

1 lk

4,40 €

Kaukasianpitkäpalko
‘Snowcap’

Arabis caucasica ‘Snowcap’ / ‘Schneehaube’

aurinko

matala

Runsain ja tuoksuvin, valkein kukin touko- kesäkuussa kukkiva maanpeite- ja kivikkoperenna.
Muodostaa ikivihreän mättään. Aurinkoinen, jopa paahteinen kasvupaikka. Kuiva, vettä läpäisevä
maa. Taimiväli 30 cm.

1 lk

5,10 €

Kaukasianpitkäpalko
‘Schneeball’

Arabis caucasica
‘Schneeball’

aurinko

matala

Runsain ja tuoksuvin, valkein kukin touko- kesäkuussa kukkiva maanpeite- ja kivikkoperenna. Muodostaa ikivihreän mättään, korkeus noin 20 cm. Aurinkoinen, jopa paahteinen kasvupaikka. Kuiva,
vettä läpäisevä maa. Taimiväli 30 cm.

1 lk

5,10 €

Vuoriarho

Arenaria montana

aurinko

matala

Pitkin kesää kukkiva, talvivihreä ja mattomainen maanpeittokasvi. Valkoiset, tähtimäiset kukat
kesä-syyskuussa. Kalkittu hiekkamulta. Kaunis kivikko- ja reunuskasvi, joka viihtyy myös kuivassa
maassa.

1 lk

4,40 €

Tarhalaukkaneilikka
‘Alba’

Armeria (Maritima-ryhmä) ‘Alba’

aurinko

matala

Valkokukkainen muoto, joka kukkii kesä-heinäkuussa. Ruohomaiset lehdet, mätäsmäinen kasvutapa.
Läpäisevä maa. Sopii muureille, kivikkoon ja laattapolkujen väliin.

1 lk

4,40 €

Tarhalaukkaneilikka
‘Splendens’

Armeria (Maritima-ryhmä) ‘Splendens’

aurinko

matala

Lila-roosat kukat kesä-heinäkuussa. Ruohomaiset lehdet, mätäsmäinen kasvutapa. Läpäisevä maa.
Luonnonvarainen merenrantakedoilla. Sopii muureille, kivikkoon ja laattapolkujen väliin.

1 lk

4,40 €

Ohotanmaruna
‘Silver Mound’

Artemisia schmidtiana
‘Silver Mound’

aurinko

matala

Hopeanhohtoinen, silkkinen pikkuperenna. Muodostaan siron mättään. Hieno mm. ruusutarhassa,
kivikossa tai ruukkuistutuksissa. Kuiva tai tuore, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 30 cm.

1 lk

3,90 €

Pikkutöyhtöangervo
‘Noble Spirit’

Aruncus aethusifolius
‘Noble Spirit’

puolivarjo

matala

Loppukesällä kukkiva, matalakasvuinen puolivarjon perenna. Kermanvalkoiset kukat heinä- elokuussa. Pitsimäinen lehdistö. Sopii metsä- ja kivikkopuutarhaan. Sietää kuivuuttakin.

1 lk

5,10 €

Isotöyhtöangervo

Aruncus dioicus

aurinko,
puolivarjo,
varjo

korkea

Reheväkasvuinen yksittäis- ja ryhmäperenna. Kermanvalkeat kukat kesä-heinäkuussa. Hedekasvilla
on tuuheammat kukinnot. Syvämultainen kasvupaikka. Tuore, kostea, ravinteikas multa. Helppohoitoinen. Istutusetäisyys noin 50 cm.

1 lk

5,10 €

Lehtotaponlehti,
peittolehti

Asarum europaeum

puolivarjo,
varjo

matala

Kiiltävälehtinen, ikivihreä maanpeiteperenna. Kaunismuotoinen lehdistö muodostaa kauniin maton
muiden kasvien siimekseen. Tuore ja ravinteikas maa, sietää saveakin. Taimiväli 25 cm.

1 lk

7,40 €

Hirvenkieli

Asplenium (Phylittis)
scolopendrium

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Kaunislehdistöinen, korkeudeltaan 30-45cm saniainen. Ehyet ja raikkaanvihreät lehdet. Puolivarjoinen tai varjoisa kasvupaikka. Tuore ja kalkittu kasvualusta

1 lk

6,40 €

Alppiasteri
‘Happy End’

Aster alpinus ‘Happy
End’

aurinko

matala

Runsaskukkainen alkukesän kivikkoperenna. Sopii myös kukkaryhmien reunuskasviksi. Kukkavarret
kannattaa leikata kukinnan jälkeen. Kuiva tai tuore, vettä läpäisevä ja kalkkipitoinen maa. Taimiväli
25 cm.

1 lk

4,40 €

Syysasteri

Aster novibelgii

aurinko

korkea

Kaunis ja kestävä syyskukkija. Hennon lilat kukat elo-lokakuussa. Kukkii pitkään. Aurinko-puolivarjo.
Runsasravinteinen ja tuore maa. Houkuttelee perhosia ja pölyttäjiä.

1 lk

5,10 €

Syysasteri
‘Marie Ballard’

Aster novibelgii ‘Marie
Ballard’

aurinko

korkea

Pysty ja leveä, tuuhealehtinen kasvusto. Kerratut pehmeänvioletit kukat. Pitkä kukinta syys-lokakuussa. Korkeus 90 cm. Aurinkoinen - puolivarjoisa, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, keskiravinteinen,
läpäisevä multamaa. Helppohoitoinen. Istutusetäisyys 70 cm.

1 lk

5,10 €

Tarhajaloangervo
‘Brautschleier’

Astilbe (Arendsii-ryhmä) ‘Brautschleier’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Yksi parhaista valkoisista lajikkeista. Kauniit pitkään kestävät kukat heinä- elokuussa. Parhaimmillaan
puolivarjossa, runsasmultaisessa hapahkossa maassa. Aurinkoisilla paikoilla kasteltava. Helppo
viihtyessään. Sopii purojen ja altaiden reunoille, metsäpuutarhaan sekä mm. havuryhmiin.

1 lk

5,10 €

Tarhajaloangervo
‘Weisse Gloria’

Astilbe (Arendsii-ryhmä) ‘Weisse Gloria’ /
‘White Gloria’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Kauniit, suuret, valkoiset kukinnot. Tumman vihreä lehdistö. Vaalea kaunotar valaisemaan pihan
varjoisempia kohtia. Aurinkoinen - varjoinen kasvupaikka. Tuoreena – kosteahkona pysyvä, mutta
läpäisevä, ravinteikas ja hapahko multa. Taimiväli 35-40 cm.

1 lk

5,50 €

Kääpiöjaloangervo
‘Pumila’

Astilbe chinensis
‘Pumila’

aurinko,
puolivarjo

matala

Syksyisen perennapenkin piristäjä. Kukkii pitkään elo-syyskuulla vaaleanlilanpunaisin kukinnoin.
Istutusväli 30-40cm. Kestävä. Tehokas maanpeittokasvi mm. puiden ja pensaiden alle.

1 lk

5,50 €

Japaninjaloangervo
‘Bremen’

Astilbe (Japonicaryhmä) ‘Bremen’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Runsaskukkainen ryhmäperenna, korkeus 40-50 cm. Kukkii pitkään heinä-elokuussa tumman
ruusunpunaisin kukin. Kaunis ja kiiltävä lehdistö. Tuoreena pysyvä, ravinteikas ja hapahko maa.
Taimiväli 40 cm.

1 lk

5,50 €

Japaninjaloangervo
‘Montgomery’

Astilbe (Japonica-ryhmä) ‘Montgomery’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Näyttävä punakukkainen ryhmäperenna, korkeus 40-50 cm. Kukkii pitkään heinä-elokuussa. Kaunis,
kiiltävän vihreä ja tuuhea lehdistö. Hyvä leikkokukka. Tuoreena pysyvä, ravinteikas ja hapahko maa.
Taimiväli 40 cm.

1 lk

5,50 €

Kilpiangervo

Astilboides tabularis

puolivarjo,
varjo

korkea

Komea ja kookas varjon perenna. Upea yksittäis- tai taustakasvi. Suuret valkoiset kukinnot heinä-elokuussa hohtavat hämyisässä puutarhassa. Pyöreähköt, isot lehdet. Tuore tai kostea, ravinteikas maa.
Taimiväli 60 cm.

1 lk

6,40 €

Isotähtiputki
‘Alba’

Astrantia major ‘Alba’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Monikäyttöinen, niin kukkaryhmiin kuin metsäpuutarhaan ja kukkaniitylle sopiva perenna. Valkeat
kukat heinä-elokuussa. Korkeus 50-80 cm. Aurinkoinen - puolivarjoisa, syvämultainen paikka. Kosteahkona pysyvä, ravinteikas ja kalkittu savimulta. Helppohoitoinen. Istutusetäisyys 40 cm.

1 lk

6,40 €

Isotähtiputki
‘Dark Shiny Eyes’

Astrantia major
‘Dark Shiny Eyes’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Tummat punertavan pinkit kukat. Pitkä kukinta. Houkuttelee mehiläisiä ja perhosia. Menestyy parhaiten aurinkoisella – puolivarjoisella paikalla. Humuspitoinen ja kostea multa, ei pidä kuivumisesta.

1 lk

9,50 €

Tähtiputki
‘Moulin Rouge’

Astrantia ‘Moulin
Rouge’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Sirokukkainen, upean värinen ryhmäperenna. Kukkii pitkään keskikesästä alkaen. Sirolehtinen, pysty
ja tanakka kasvutapa. Kukka- tai ruusutarhaan, myös leikko- ja kuivakukka. Tuore tai kostea, vettä
läpäisevä maa. Taimiväli 40 cm.

1 lk

6,40 €

Tähtiputki
‘Roma’

Astrantia ‘Roma’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Sirokukkainen kaunotar. Kukkii vaaleanpunaisena pitkään keskikesästä alkaen. Sirolehtinen, pysty
ja tanakka kasvutapa. Kukka- tai ruusutarhaan, myös leikko- ja kuivakukka. Tuore tai kostea, vettä
läpäisevä maa. Taimiväli 40 cm.

1 lk

6,40 €

Isotähtiputki
‘Star Of Magic’

Astrantia major
‘Star of Magic’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Upeat kaksiväriset lehdet ja violetin pinkit kukat. Vanhojen kukkien poistaminen edistää uusien
kukka-aiheiden muodostumista. Houkuttelee mehiläisiä ja perhosia. Menestyy parhaiten aurinkoisella
– puolivarjoisella paikalla. Humuspitoinen ja kostea multa, ei pidä kuivumisesta.

1 lk

9,50 €
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Isotähtiputki
‘Star of Royals’

Astrantia major
‘Star of Royals’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Kauniin pyöreät ja tähtimäiset kukat, joissa häivähdys vaaleanpunaista. Kukkii runsaasti ja pitkään.
Voidaan käyttää leikkokukkana. Houkuttelee pölyttäjiä ja perhosia. Aurinkoinen - puolivarjoinen
kasvupaikka. Tuore tai kostea ja vettä läpäisevä maa. Taimiväli 35-40 cm.

1 lk

6,40 €

Soreahiirenporras

Athyrium filix-femina

puolivarjo,
varjo

korkea

Heleänvihreä saniainen. Elegantti säännöllisen suppilomainen kasvutapa. Kestävä ja helppohoitoinen, myös luonnonvarainen. Tuore tai kostea, ravinteikas ja multava maa. Taimiväli 50 cm.

1 lk

6,40 €

Soreahiirenporras
‘Lady in Red’

Athyrium filix-femina
‘Lady in Red’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Helppohoitoinen, kestävä, kaunis ja värikäs saniainen. Korkeus 45-75 cm. Lehdet muodostavat
suppilomaisen kasvuston. Lehtiruotien viininpunainen väri erottuu hyvin muuten vaaleanvihreistä
lehdistä. Puolivarjoisa – varjoisa kasvupaikka. Ravinteikas, melko syvämultainen ja tuoreena pysyvä
kasvualusta.

1 lk

6,40 €

Soreahiirenporras
‘Rotstiel’

Athyrium filix-femina
‘Rotstiel’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Punaiset varret korostuvat kauniisti heleän vihreitä varsia vasten. Puolivarjoisa – varjoisa kasvupaikka. Ravinteikas, melko syvämultainen ja tuoreena pysyvä kasvualusta.

1 lk

6,40 €

Japaninhiirenporras
‘Metallicum’

Athyrium niponicum
var. pictum ‘Metallicum’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Upeat hopeanhohtoiset lehdet ja punertavat varret. Loistava valinta puutarhan varjoisimpiin paikkoihin. Kestävä ja helppohoitoinen kasvi puolivarjoisille ja varjoisille kasvupaikoille. Ravinteikas, melko
syvämultainen ja tuoreena pysyvä kasvualusta.

1 lk

6,40 €

Vuorenkilpi
DRAGONFLY™

Bergenia DRAGONFLY™ ‘Angel kiss’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

matala

Valkokukkainen ja pienilehtinen vuorenkilpi. Kukkii alkukesällä. Kauniit puolikerrannaiset tai yksinkertaiset kukat ovat avautuessaan valkoiset ja niiden ikääntyessä ne saavat kauniin pinkin säväyksen.
Ikivihreä, talviväritys viinin punertava. Sietää monenlaisia kasvuolosuhteita.

1 lk

6,40 €

Herttavuorenkilpi
‘Rotblum’

Bergenia cordifolia
‘Rotblum’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Helppohoitoinen ja monikäyttöinen perenna. Tumman ruusunpunaiset kukat alkukesällä. Ikivihreät,
kauniin kiiltävät lehdet. Kuiva tai tuore maa. Sietää savista ja hapantakin maata. Taimiväli 35 cm.

1 lk

5,10 €

Isokonnantatar
‘Superba’

Bistorta officinalis
(Persicaria bistorta)
‘Superba’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Tuuhea, peittävä lehdistö. Vaaleanpunaiset kukat kesä-heinäkuussa. Helppohoitoinen peittokasvi.
Leviää tuuheana kasvustona. Myös leikkokukka.
Tuore-kostea, melko syvämultainen kasvupaikka. Viihtyy myös savimaassa.

1 lk

6,40 €

Kampasaniainen

Blechnum spicant

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Kauniin muotoinen ja suurilehtinen saniainen varjopuutarhaan tai tuoreelle paikalle puolivarjoon.
Tuore-puolikostea neutraali tai miedosti hapan maa, puolivarjoinen-varjoisa kasvupaikka.

1 lk

9,50 €

Rotkolemmikki
‘Sea Heart’

Brunnera macrophylla
‘Sea Heart’

puolivarjo,
varjo

matala

’Jack Frostia’ muistuttava, sitä paksumpilehtinen ja siten enemmän aurinkoa sietävä lajike. Kirjava
lehdistö. Kukkii runsaasti touko-kesäkuussa. Pienissä kukissa sinisen ja pinkin sävyjä. Korkeus 15-30
cm. Puolivarjoisa – varjoisa, kosteahko kasvupaikka. Kalkittu, ravinteikas savimultamaa. Helppohoitoinen. Istutusetäisyys noin 40 cm.

1 lk

6,40 €

Rotkolemmikki
‘Variegata’

Brunnera macrophylla
‘Variegata’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Näyttävä valkokirjava lehdistö, ihanat siniset kukat touko-kesäkuussa. Tehostekasvi maanpeitteeksi
metsäpuutarhaan tai ruusutarhaan. Tuore, ravinteikas ja kalkkipitoinen maa, sietää saveakin.
Taimiväli 40 cm.

1 lk

9,50 €

Koristekastikka
‘Karl Forster’

Calamagrostis x
acutiflora ‘Karl Forster’

aurinko,
puolivarjo

korkea

Komea voimakaskasvuinen heinä, korkeus 150-180 cm. Sirolehtinen ja elegantti, kapeat kukintoröyhyt. Syysväri keltainen, kukinnot kauniit yli talvenkin. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore
tai kostea maa, sietää saveakin.

1 lk

5,50 €

Koristekastikka
‘Overdam’

Calamagrostis x
acutiflora ‘Overdam’

aurinko,
puolivarjo

korkea

Elegantti koristeheinä, korkeus 100-120 cm. Vihertyy aikaisin keväällä, lehdet kauniin valkoraitaiset.
Kapeat, punaruskeat kukinnot. Keltainen syysväri. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore
tai kostea maa.

1 lk

5,50 €

Timanttikastikka

Calamagrostis brachytricha

aurinko,
puolivarjo

korkea

Pörröiset ja näyttävät hopeanvalkeat, hieman punertavat kukkaröyhyt syksyllä. Korkeus 90 cm.
Viihtyy läpäisevässä maassa kohopenkissä aurinkoisella tai puolivarjoisalla paikalla. Upea perennaja havuryhmissä. Ei alasleikata syksyllä.

1 lk

5,50 €

Karpaattienkello
‘Blaue Clips’

Campanula carpatica
‘Blaue Clips’

aurinko

matala

Soma ja runsaskukkainen pikkuperenna. Avoimet, taivaansiniset kellokukat heinä-elokuussa. Hieno
kivikkotarhassa tai ruukuissa. Aurinkoinen kasvupaikka. Vettä läpäisevä, niukkaravinteinen ja kalkittu
maa. Taimiväli 25 cm.

1 lk

4,40 €

Karpaattienkello
‘Weisse Clips’

Campanula carpatica
‘Weisse Clips’

aurinko

matala

Soma runsaskukkainen pikkuperenna. Avoimet puhtaanvalkeat kellokukat heinä-elokuussa. Hieno
kivikkotarhassa sekä ruukuissa. Aurinkoinen kasvupaikka. Vettä läpäisevä, niukkaravinteinen ja
kalkittu maa. Taimiväli 25 cm.

1 lk

4,40 €

Kääpiökello

Campanula cochleariifolia (C.pusilla)

aurinko,
puolivarjo

matala

Ihastuttava pienikelloinen maanpeittokasvi aurinkoiseen kivikkoon tai rinteeseen. Siniset kellokukat
kesä-elokuussa. Kalkinsuosija. Viihtyy myös vähämultaisessa ja niukkaravinteisessa maassa, jopa
kivenkoloissa joissa vähän multaa. Sievä kivikkokasvi, jota voi kokeilla myös ruukuissa.

1 lk

4,40 €

Peurankello ‘Alba’

Campanula glomerata
‘Alba’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Näyttävä ryhmäperenna. Suuret, puhtaanvalkeat kukinnot keskikesällä. Vahva lehdistö. Sopii erilaisiin
istutusryhmiin, myös luonnonmukaiseen puutarhaan ja metsäpuutarhaan. Kuiva tai tuore maa, viihtyy
savimaassakin. Taimiväli 30 cm.

1 lk

4,40 €

Peurankello ‘Caroline’

Campanula glomerata
‘Caroline’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Hempeät, vaalean violetit, pystyt kukinnot keskikesällä. Leikkaamalla vanhat kukinnot pois edistetään
uusien kukkien muodostumista. Tuore, läpäisevä maa.

1 lk

5,10 €

Loistopeurankello
‘Superba’ / ‘Odessa’

Campanula glomerata
var dahurica ‘superba’
/ ‘Odessa’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Pitkään kukkiva, tukevakasvuinen kellokukka. Sinivioletit kellokukat kesä-elokuussa. Leviää nopeasti
juurakosta. Kalkinsuosija. Sievä kasvi, joka sopii kukkaryhmiin ja leikoksi.

1 lk

4,40 €

Ukonkello

Campanula latifolia

aurinko,
puolivarjo,
varjo

korkea

Heinäkuussa sinisenä kukkiva perenna pihoille, lehtoniityille ja myös metsänreunaan. Menestyy niin
aurinkoisella kuin varjoisallakin paikalla ravinteikkaassa maassa. Komea perenna, jota viljelty myös
ravinnoksi, mm. ruusukelehtiä käytetty alkukesällä pinaatin tapaan.

1 lk

4,40 €

Ukonkello ‘Alba’

Campanula latifolia
‘Alba’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

korkea

Näyttävä ja elegantti, kesä- heinäkuussa valkoisella kukkiva kellokukka kukkaryhmiin, lehtoniityille
ja myös metsänreunaan. Menestyy aurinkoisella ja varjoisallakin paikalla ravinteikkaassa maassa.
Kokeile myös metsäpuutarhaan ja puiden alle!

1 lk

4,40 €

Kurjenkello
‘La Bonne Amie’

Campanula persicifolia
‘La Bonne Amie’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Valkoiset, pienet kerrotut kukat. Tumman vihreä ruusukemainen lehdistö. Kukkii pitkään. Uutta
kukintaa voidaan edistää poistamalla vanhat kukkavarret. Läpäisevä maa ja tuore maa.

1 lk

6,40 €

Kurjenkello
‘Telham Beauty’

Campanula persicifolia
‘Telham Beauty’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea,
korkea

Vaalean siniset kellomaiset kukat pitkän varren päässä. Tumman vihreä ruusukemainen lehdistö.
Kukkii pitkään. Uutta kukintaa voidaan edistää poistamalla vanhat kukkavarret. Läpäisevä ja tuore
maa.

1 lk

6,40 €

Pisamakello

Campanula punctata

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Pitkään keskikesällä kukkiva ryhmäperenna. Kauniit, pitkulaiset, purppuraiset kellot, joiden sisäpuolella ’pisamia’. Hitaasti maanalaisilla rönsyillä leviävä kasvusto. Ravinteikas, tuoreena pysyvä
hiekansekainen multa.

1 lk

5,50 €

Kissankello

Campanula rotundifolia

aurinko

matala

Tuttu luonnonkasvi aurinkoisilta (piha)niityiltä, pientareilta, puronvarsilta ja valoisista metsistä. Kukkii
runsaasti sinisin kellokukin kesä-syyskuussa. Viihtyy läpäisevässä maassa. Korkeus vaihtelee
kasvupaikan mukaan 10-50 cm. Yksi herttaisimmista kedonkukistamme.

1 lk

4,40 €

Kuparisara
‘Green Twist’

Carex buchananii
‘Green Twist’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Ohuet oliivinvihreät lehdet joiden päät kiertyvät kauniisti. Vaasimainen kasvutapa. Muotopuutarhaan,
ruukkuihin ja penkkeihin. Läpäisevä, tuore ja ravinteikas kasvualusta.

1 lk

5,50 €
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Kuparisara
‘Red Rooster’

Carex buchananii ‘Red
Rooster’

aurinko

keskikorkea

Erikoinen, upean värinen koristeheinä. Lehdet kuparinväriset. Pienet, huomaamattomat kukinnot.
Korkeus 40-60 cm. Aurinkoinen, lämmin kasvupaikka. Läpäisevä, mutta tuoreena pysyvä, keskiravinteinen hiekkamulta. Leikataan alas vasta keväällä.

1 lk

5,50 €

Pronssisara
‘Bronze Form’

Carex comans ‘Bronze
Form’

aurinko,
puolivarjo

matala

Kauniin värinen koristeheinä perennapenkkeihin tai vaikka ruukkuihin. Läpäisevä, tuore ja ravinteikas
kasvualusta. Ei siedä liiallista talvimärkyyttä. Hyötyy talvisuojauksesta.

1 lk

5,50 €

Japaninsara
‘Ice Dance’

Carex morrowii ‘Ice
Dance’

puolivarjo,
varjo

matala

Kaunislehtinen matala sara, korkeus 20-30 cm. Sirosti kaartuvat tummanvihreät, valkoreunaiset lehdet säilyvät yli talven. Hämyisään puutarhaan vesiaiheiden ja kivien äärelle. Puolivarjoinen - varjoinen
kasvupaikka. Kosteahko, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 30 cm.

1 lk

5,50 €

Oshimansara
‘Evergold’

Carex oshimensis
‘Evergold’

aurinko,
puolivarjo

matala

Valkovihreät kapeat lehdet. Muodostaa korkeuttaan leveämpiä mätäsmäisiä kasvustoja. Upea koristeheinä korostamaan istutusalueita tai ruukkuja. Tuore, läpäisevä ja ravinteikas maa. Vanha kasvusto
voidaan jakaa ja leikata keväällä.

1 lk

6,40 €

Oshimansara
‘Feather Falls’

Carex oshimensis
‘Feather Falls’

aurinko,
puolivarjo

matala

Vihreät lehdet joissa kellertävän valkoiset reunat. Mätästävä kasvutapa. Tuore, läpäisevä ja ravinteikas maa. Sopii myös aurinkoisille paikoille, jos kasvualusta pysyy tuoreena. Upea koristeheinä
ruukkuihin ja istutusalueisiin. Vanha kasvusto voidaan jakaa ja leikata keväällä.

1 lk

6,40 €

Sara
COLORGRASS®

Carex testacea
COLORGRASS®
‘Prairie Fire’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Kaunis vihertävän oranssi mätäsmäinen kasvusto. Ruukkuihin tai kasviryhmiin. Tuore, läpäisevä ja
ravinteikas maa. Ei siedä liiallista talvimärkyyttä. Juuriston kehityttyä sietää myös ajoittaista kuivuutta.

1 lk

6,40 €

Punavirma
‘Albus’

Centranthus ruber
‘Albus’

aurinko

keskikorkea,
korkea

Valkoiset kukat ja harmaan vihreä lehdistö. Pystykasvuinen. Houkuttelee perhosia. Helppohoitoinen
ja pitkään kukkiva, myös aloittelijoille sopiva perenna joka leviää siemenistä. Sopii luonnonpuutarhoihin ja Cottage -puutarhoihin. Kalkkipitoinen, läpäisevä multamaa.

1 lk

4,40 €

Punavirma
‘Pretty Betsy’

Centranthus ruber
‘Pretty Betsy’

aurinko

keskikorkea,
korkea

Helppohoitoinen ja pitkään kukkiva, myös aloittelijoille sopiva perenna. Helppo lisätä siemenistä.
Sopii luonnonpuutarhoihin ja Cottage garden -puutarhoihin. Kalkkipitoinen, läpäisevä multamaa.

1 lk

4,40 €

Hopeahärkki
‘Silberteppich’

Cerastium tomentosum ‘Silberteppich’

aurinko,
puolivarjo

matala

Helppohoitoinen maanpeittokasvi, joka menestyy kuivassa ja ohuessakin kasvualustassa. Kukkii touko-kesäkuulla lumivalkoisena kukkamattona. Sopii mm. muurien päälle, reunuskasviksi ja kivikkoon.

1 lk

3,90 €

Liilakonnanyrtti

Chelone obliqua

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Kauniit fuksianpunaiset kukat heinä-syyskuussa. Tuuhea kasvusto, tummanvihreä lehdistö. Hieno
loppukesän kukkija kukkatarhaan ja kosteikkoon. Kosteahko ja ravinteikas, savensekainen maa.
Taimiväli 35-40 cm.

1 lk

6,40 €

Syyskaunosilmä
‘Moonbeam’

Coreopsis verticillata
‘Moonbeam’

aurinko

keskikorkea

Voin keltaiset päivänkakkaramaiset kukat. Ilmava, neulasmainen ja siroliuskainen lehdistö. Kukinta
syyskuussa. Houkuttelee perhosia ja pölyttäjiä. Kuiva tai tuore, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 30 cm.

1 lk

5,50 €

Syyskaunosilmä
‘Zagreb’

Coreopsis verticillata
‘Zagreb’

aurinko

matala

Sirokukkainen kaunotar. Hehkuvan kirkkaankeltaiset kukat elo-syyskuussa, hienoliuskainen lehdistö.
Houkuttelee perhosia ja pölyttäjiä. Kuiva tai tuore, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 30 cm.

1 lk

5,50 €

Ruostekukka
‘Lucifer’

Crocosmia ‘Lucifer’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Punaiset kukat pitkien varsien päässä, pitkät heinämäiset lehdet. Mätäsmäinen kasvutapa. Kukinta
loppukesällä. Läpäisevä, ravinteikas ja tuore kasvualusta. Voi talvehtia suojaisalla paikalla talvisuojattuna, tai maasta ylös kaivettuna esim. kellarissa tai varastossa.

1 lk

9,50 €

Rauniokilkka

Cymbalaria muralis

aurinko,
puolivarjo

matala

Soma pikkuperenna, korkeus 10-15 cm. Runsaasti pieniä, orvokkia muistuttavia kukkia keskikesällä.
Muurien ja kivikon peittokasvi, myös ruukkuihin. Ehdottomasti vettä läpäisevä maa. Taimiväli 40 cm.

1 lk

5,50 €

Isoartisokka

Cynara cardunculus

aurinko

korkea

Hopeisen harmaa, ruusukemainen lehdistö. Violetti ohdakemainen kukka pitkän varren päässä.
Kasvin kukkanuppuja, lehtiä ja juuria käytetään ravintona, mutta se on myös upea ja kookas perenna!
Läpäisevä, tuore maa. Talvisuojattava.

1 lk

5,80 €

Jaloritarinkannus
‘Piccolo’

Delphinium (Belladonna- ryhmä) ‘Piccolo’

aurinko

korkea

Näyttävä, kompaktin kokoinen ritarinkannus. Tuulensuojaisille kasvupaikoille. Indigon siniset kukat
pitkän varran päässä. Tuulensuojainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, multava maa. Tuettava.
Taimiväli 50 cm. Myrkyllinen.

1 lk

12,40 €

Jaloritarinkannus
‘Black Knight’

Delphinium (Pasific
Giant-ryhmä) ‘Black
Knight’

aurinko

korkea

Komeakukintoinen perenna ja leikkokukka. Tummansiniset, mustasilmäiset kukat heinä-elokuussa. Tuulensuojainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, multava maa. Tuettava. Taimiväli 50 cm.
Myrkyllinen.

1 lk

6,40 €

Jaloritarinkannus
‘Blue Bird’

Delphinium (Pasific
Giant-ryhmä) ‘Blue Bird’

aurinko

korkea

Komeakukintoinen perenna ja leikkukka. Siniset, valkosilmäiset kukat heinä-elokuussa. Tuulensuojainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, multava maa. Tuettava. Taimiväli 50 cm.

1 lk

6,40 €

Jaloritarinkannus
‘Galahad’

Delphinium (Pacific
Giant -ryhmä)
‘Galahad’

aurinko

korkea

Komeakukintoinen perenna ja leikkokukka. Puhtaanvalkeat kukat heinä-elokuussa. Tuulensuojainen
kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, multava maa. Tuettava. Taimiväli 50 cm. Myrkyllinen.

1 lk

6,40 €

Jaloritarinkannus
MAGIC FOUNTAINS

Delphinium MAGIC
FOUNTAINS (Pacific
Giant -ryhmä) ‘Deep
Rose White Bee’ /
‘Lilarosa weisse Biene’

aurinko

korkea

Näyttävä, korkea perenna. Roosan väriset kukat joissa valkoinen keskusta. Tuulensuojainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, multava maa. Tuettava. Taimiväli 50 cm. Myrkyllinen.

1 lk

6,40 €

Hietaneilikka

Dianthus arenarius

aurinko

matala

Tuoksuvat valkoiset kukat kesä- elokuussa houkuttavat mm. yöperhosia. Tuoksu parhaimmillaan
aamuisin ja illoin. Hiekkapitoinen maa. Silmiä hivelevä näky luonnossa hiekkakankailla ja rapautuvilla
kalliorinteillä sekä puutarhan kivikossa.

1 lk

4,40 €

Ketoneilikka
‘Albus’

Dianthus deltoides
‘Albus’

aurinko

matala

Sievä pikkuperenna. Herkän kauniit, valkeat kukat keskikesällä. Mätästävä, ruohomainen kasvusto.
Hyvä rinteiden ja kivikoiden peittokasvi. Aurinkoinen, jopa paahteinen kasvupaikka. Kuiva ja niukkaravinteinen, hapahko maa. Taimiväli 25 cm.

1 lk

3,90 €

Ketoneilikka
‘Brilliant’

Dianhthus deltoides
‘Brilliant’

aurinko

matala

Sievä pikkuperenna. Hienot punaiset kukat keskikesällä. Mätästävä, ruohomainen kasvusto. Hyvä
rinteiden ja kivikoiden peittokasvi. Aurinkoinen, jopa paahteinen kasvupaikka. Kuiva ja niukkaravinteinen, hapahko maa. Taimiväli 25 cm.

1 lk

3,90 €

Ketoneilikka
‘Leuchtfunk’

Dianthus deltoides
‘Leuchtfunk’

aurinko

matala

Suosittu ja helppo keskikesällä kukkiva kivikkokasvi. Leviää myös siemenistä. Ikivihreä. Viihtyy
aurinkoisella ja kuivahkolla paikalla. Se on kauneimmillaan laihassa maassa. Sopii kivikkoryhmiin,
viherkatoille, kuivien paikkojen kukkaryhmiin ja niittykukaksi harvaan heinikkoon.

1 lk

3,90 €

Ketoneilikka
‘Roseus’

Dianthus deltoides
‘Roseus’

aurinko

matala

Värikäs ja kestävä perenna kivikkoryhmiin. Kauniin aniliininpunainen kukinta. Tiivis mattomainen
kasvutapa. Aurinkoiselle ja kuivalle kasvupaikalle. Viihtyy parhaiten läpäisevässä ja köyhässä
maassa. Taimiväli 25 cm.

1 lk

3,90 €

Vuorineilikka

Dianthus
gratianopolitanus

aurinko

matala

Matalakasvuinen kivikkoperenna. Runsas ja pitkä kukinta keskikesällä. Aurinkoinen, jopa paahteinen
kasvupaikka. Kuohkea, hiekansekainen, kalkkipitoinen ja niukkaravinteinen multa.

1 lk

3,90 €

Sulkaneilikka SCENT
FROM HEAVEN

Dianthus (plumarius-ryhmä) SCENT
FROM HEAVEN ‘Angel
of Purity’

aurinko

matala

Valkoiset, tuoksuvat kukat ja harmaanvihertävä lehdistö. Kukkii pitkään. Mätäsmäinen kasvutapa.
Kestää kuivuutta ja aurinkoa. Sopii hyvin kivikkopenkkeihin ja ruukkuihin.

1 lk

5,10 €
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Kasvukoko
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Tarhaneilikka
‘Pretty Becky’

Dianthus ‘Pretty Becky’

aurinko

matala

Pinkit, puolikerrannaiset kukat alkukesällä. . Mätäsmäinen kasvutapa. Kestää kuivuutta ja aurinkoa.
Sopii hyvin kivikkopenkkeihin ja ruukkuihin.

1 lk

5,10 €

Purppurapikkusydän
‘Bacchanal’

Dicentra (Formosa-ryhmä)
‘Bacchanal’

aurinko,
puolivarjo

matala

Tummat purppuranpunaiset, nuokkuvat, sydämenmuotoiset kukat. Sinertävän vihreä lehdistö. Mätäsmäinen kasvutapa. Kukinta alku kesällä. Vanhojen kukkien poistaminen edistää uutta kukintaa.

1 lk

7,40 €

Pikkusydän
‘Candy Hearts’

Dicentra hybrid ‘Candy
Hearts’

aurinko,
puolivarjo

matala

Sinertävän vihreä mätäsmäinen kasvusto. Pinkit sydänmenmuotoiset kukat. Kukkii pitkään. Vanhojen
kukkien poistaminen edistää uutta kukintaa.

1 lk

7,40 €

Pikkusydän
‘Ivory Hearts’

Dicentra hybrid ‘Ivory
Hearts’

aurinko,
puolivarjo

matala

Valkoiset sydämenmuotoiset kukat, sinertävän vihreä, mätäsmäinen kasvusto. Kukkii pitkään. Vanhojen kukkien poistaminen edistää uutta kukintaa.

1 lk

7,40 €

Mooseksenpalavapensas ‘Albiflorus’

Dictamnus albus
‘Albiflorus’

aurinko

keskikorkea

Näyttävä perenna, korkeus 50-80 cm. Suuret, valkeat kukinnot kesä-heinäkuussa. Aurinkoinen
kasvupaikka. Kuivahko tai tuore, ravinteikas ja kalkittu maa. Taimiväli 40 cm. Koskettelu auringossa
voi ärsyttää ihoa.

1 lk

7,40 €

Vuorijumaltenkukka
‘Aphrodite’

Dodecatheon meadia
‘Aphrodite’

puolivarjo,
varjo

matala,
keskikorkea

Kaunis erikoisuus. Loistavan purppuraisen pinkit kukat kesä-heinäkuussa. Ruusukemainen lehdistö
kuolee kukinnan jälkeen. Varjoisa, suojaisa ja kosteahko paikka

1 lk

6,40 €

Kevätvuohenjuuri
‘Magnificum’

Doronicum orientale
‘Magnificum’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Ihastuttava ryhmäperenna, joka viheriöi aikaisin keväällä. Suurikukkainen lajike. Auringonkeltaiset
kukat alkukesällä. Tuore ja ravinteikas maa. Taimiväli 30 cm.

1 lk

4,40 €

Ruska-alvejuuri

Dryopteris erythrosora

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Tuuhea vaasimaiseksi mättääksi kasvava saniainen. Koko n. 30-40 cm. Nuoret lehdet ovat kauniisti
pronssin punertavan sävyisiä. Puolivarjoinen tai varjoinen kasvupaikka. Tuoreena pysyvä, hapahko
kasvupaikka.

1 lk

7,40 €

Kivikkoalvejuuri

Dryopteris filix-mas

aurinko,
puolivarjo,
varjo

korkea

Raikkaan vihreä ja tuuhea saniainen, korkeus 80-100 cm. Kestävä luonnonvarainen kasvi, monikäyttöinen ja helppohoitoinen puutarhassa. Aurinkoinen - varjoinen kasvupaikka. Kuivahko tai tuore maa.

1 lk

7,40 €

Punahattu
‘Alba’

Echinacea purpurea
‘Alba’

aurinko

keskikorkea

Suurikukkainen ryhmäperenna. Pysty ja tanakka, korkeus 50-65 cm. Runsas ja pitkä kukinta
loppukesällä. Hyvä myös leikko- ja kuivakukkana. Tuore, hyvin vettä läpäisevä ja ravinteikas maa.
Taimiväli 40 cm.

1 lk

4,40 €

Punahattu
‘Magnus’

Echinacea purpurea
‘Magnus’

aurinko

korkea

Suurikukkainen, pinkki kaunotar. Pysty ja tanakka, korkeus 60-100 cm. Runsas ja pitkä kukinta
loppukesällä. Hyvä myös leikko- ja kuivakukkana. Tuore, hyvin vettä läpäisevä ja ravinteikas maa.
Taimiväli 40 cm.

1 lk

4,40 €

Punahattu
‘Double Decker’

Echinacea purpurea
‘Double Decker’

aurinko

korkea

Kauniit pinkit kukat. Terälehdet kahdessa kerroksessa, myökerön reunoilla ja hattumaisena muodostelmana myökerön päällä. Korkean kasvustonsa vuoksi soveltuu taustalle matalimpien lajien taakse.
Houkuttelee perhosia.

1 lk

6,40 €

Tarhapunahattu
FOUNTAIN™

Echinacea
FOUNTAIN™ ‘Orange
Bicolour’

aurinko

keskikorkea

Kompaktin kokoinen tarhapunahattu. Kukat muuttavat väriä kehitysasteen mukaan oranssista pinkkiin. Samassa kasvissa voi samaan aikaan olla useita eri sävyisiä kukkia. Kukkii pitkään. Aurinkoinen
kasvupaikka, sietää kuivuutta. Houkuttelee pölyttäjiä ja perhosia.

1 lk

6,40 €

Tarhapunahattu
SUPREME™

Echinacea (risteymät)
SUPREME™ ‘Cantaloupe’

aurinko

keskikorkea

Suuret, oranssit, tuoksuvat ja hiukan gerberaa muistuttavat kukat joissa tuuhea keskusta. Kukkii
pitkään. Houkuttelee perhosia ja pölyttäjiä.

1 lk

6,40 €

Tarhapunahattu
‘Sweet Meadow Mama’

Echinacea (risteymät)
‘Sweet Meadow Mama’

aurinko

keskikorkea

Voimakkaan pinkit kukat joiden terälehdet kaartuvat kauniisti. Tuuhea ja tanakka kasvutapa. Kukinta
loppukesästä syksyyn. Vanhojen kukkien poistaminen edistää uusien kukkien syntymistä. Aurinkoinen kasvupaikka, sietää myös kuivuutta. Houkuttelee perhosia ja pölyttäjiä.

1 lk

6,40 €

Sinipallo-ohdake
‘Blue Globe’

Echinops bannaticus
‘Blue Globe’

aurinko,
puolivarjo

korkea

Vahva, pystykasvuinen ja korkeahko perenna. Pallomaiset syvän siniset kukat pitkien harmaiden varsien päässä. Houkuttelee perhosia ja pölyttäjiä. Voidaan jakaa muutaman vuoden välein. Aurinkoinen
kasvupaikka. Menestyy vähäravinteisessakin maassa. Läpäisevä, kalkkipitoinen ja syvä kasvualusta.
Arka talvimärkyydelle. Taimiväli 45 cm.

1 lk

5,50 €

Sinipallo-ohdake
‘Star Frost’

Echinops bannaticus
‘Star Frost’

aurinko,
puolivarjo

korkea

Vahva-, pystykasvuinen ja korkeahko perenna. Helppohoitoinen ja vaatimaton kasvi joka menestyy
köyhässäkin maaperässä. Houkuttelee perhosia ja pölyttäjiä. Voidaan jakaa muutaman vuoden
välein. Aurinkoinen kasvupaikka. Läpäisevä, kalkkipitoinen ja syvä kasvualusta. Arka talvimärkyydelle.Taimiväli 45 cm.

1 lk

5,50 €

Varjohiippa
ALABASTER™

Epimedium
ALABASTER™
‘Conalba’

puolivarjo,
varjo

matala

Varjoisten alueiden hempeä kaunotar. Hennot, hieman nuokkuvat valkoiset kukat heleän vihreää
lehdistöä vasten. Kukinta alkukesällä. Sopii aluskasviksi vaikkapa metsä- ja rodopuutarhaan. Tuore
tai kostea, ravinteikas ja savinen maa. Taimiväli 30 cm.

1 lk

7,40 €

Varjohiippa
‘Pink Elf’

Epimedium
‘Pink Elf’

puolivarjo,
varjo

matala

Pinkit nuokkuvat kukat joissa tummemman pinkki keskusta. Runsaskukintainen lajike. Kukinta
alkukesällä. Sopii aluskasviksi vaikkapa metsä- ja rodopuutarhaan. Tuore tai kostea, ravinteikas ja
savinen maa. Taimiväli 30 cm.

1 lk

7,40 €

Varjohiippa
‘White Heart’

Epimedium
‘White Heart’

puolivarjo,
varjo

matala

Puhtaan valkoiset kukat. Sydämenmuotoiset vihreät lehdet joissa punertavat reunat. Mätäsmäinen
kasvutapa. Kukinta alkukesällä. Sopii aluskasviksi vaikkapa metsä- ja rodopuutarhaan. Tuore tai
kostea, ravinteikas ja savinen maa. Taimiväli 30 cm.

1 lk

7,40 €

Punalatva
‘Baby Joe’

Eupatorium dubium
‘Baby Joe’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Vihdoin pikkupihojen punalatva! Pikkupuutarhan perhosmagneetti. Purppuranpunaiset suuret
kukkatertut heinäkuulta syksyyn. Normaali puutarhamaa, mutta sietää ajoittaista märkyyttä. Sopii
istutettavaksi veden äärelle, kukkamaahan ja ruukkuihin. Koristeelliset siemenet kauniit talvella.

1 lk

5,50 €

Punalatva
‘Phantom®’

Eupatorium (Atropurpureum- ryhmä)
‘Phantom®’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Suuret purppuran punertavat kukinnot loppukesästä syksyyn. Houkuttelee perhosia. Voidaan käyttää
myös leikkokukkana. Tuore ja ravinteikas maa.

1 lk

6,40 €

Kultatyräkki

Euphorbia polychroma

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Koko kesän kaunis perenna. Kullankeltaiset kukinnot pitkään alkukesällä. Tuuhea ja pensasmainen,
korkeus 30-60 cm. Hieno punainen syysväri. Kuiva tai tuore, vettä läpäisevä ja ravinteikas maa.
Taimiväli 50 cm.

1 lk

6,40 €

Sininata
‘Blaue Auslese’

Festuca glauca
‘Blaue Auslese’

aurinko

matala

Siniharmaat, kapeat lehdet muodostavat matalia mättäitä. Korkeus 30 cm. Kukkii keskikesällä.
Aurinkoinen, jopa paahteinen kasvupaikka. Kuivahko ja niukkaravinteinen maa. Taimiväli 30 cm.
Upean siniharmaa koristeheinä kivikkoon, havukasvien ja luonnonkivien yhteyteen sekä erilaisiin
ruukkuistutuksiin.

1 lk

5,10 €

Sininata
‘Elijah Blue’

Festuca glauca
‘Elijah Blue’

aurinko

matala

Hieno, voimakkaan sininen koristeheinä. Säännöllisen pyöreä lehtimätäs, korkeus 10-25 cm. Kukintotähkät keskikesällä. Kaunis kivikossa, sopii myös ruukkuistutuksiin. Aurinkoinen, jopa paahteinen
kasvupaikka. Kuivahko ja niukkaravinteinen maa. Taimiväli 30 cm.

1 lk

5,10 €

Sininata
‘Uchte’

Festuca glauca ‘Uchte’

aurinko

matala

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.

1 lk

5,10 €
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Tuoksumatara

Galium odoratum

puolivarjo,
varjo

matala

Sirokukkainen kaunotar. Tiheä kauniin vihreä kasvusto. Herkän valkeat kukat alkukesällä. Puutarhan
lehtomaiseen siimekseen. Tuore tai kostea, ravinteikas ja kalkittu maa. Taimiväli 30 cm.

1 lk

5,10 €

Törmäkatkero

Gentiana septemfida

aurinko

matala

Helppohoitoinen, hidaskasvuinen ja pitkäikäinen syvämultaisen kivikon perenna. Rennot, ohuet, 2030 cm pitkät varret, joiden päissä suuret siniset kukat. Runsas ja pitkään kestävä kukinta heinä-syyskuussa. Aurinkoinen, kuivahko kasvupaikka. Melko ravinteikas hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Peittokurjenpolvi
‘Biokovo’

Geranium x cantabrigiense ‘Biokovo’

aurinko,
puolivarjo

matala

Maanmyötäinen kasvutapa, leviää nopeasti. Kukkii pitkään keskikesällä. Koko kasvi tuoksuu voimakkaasti. Viihtyy kuivahkoilla kasvupaikoilla läpäisevässä hiekkamullassa.

1 lk

5,10 €

Peittokurjenpolvi
‘Karmina’

Geranium x cantabrigiense ‘Karmina’

aurinko,
puolivarjo

matala

Hieno, lilahtavan pinkkikukkainen ja tuoksuva perenna. Pitkä ja runsas kukinta keskikesällä. Hyvä,
tuuheakasvuinen maanpeitekasvi. Kuiva tai tuore, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 35 cm.

1 lk

5,10 €

Idänkurjenpolvi
‘Gravetye’

Geranium himalayense
‘Gravetye’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Helppohoitoinen, hyvin kestävä ryhmäperenna. Rennohkot, lamoavat versot, peittävä lehdistö. Leviää
voimakkaasti. Sinililat kesä-heinäkuussa. Kuivahko - keskikostea, keskiravinteinen kasvualusta.

1 lk

5,10 €

Idänkurjenpolvi
‘Plenum’, ‘Birch
Double’

Geranium himalayense
‘Plenum’ / ‘Birch
Double’

aurinko,
puolivarjo

matala

Kerrotut sinertävän lilat kukat heinä-elokuussa. Mätäsmäinen ja matala kasvutapa. Maanpeitekasviksi, kivikkopenkkeihin tai reunustoille. Kaunis syysväri.

1 lk

5,80 €

Tuoksukurjenpolvi
‘Bevan’s Variety’

Geranium macrorrhizum’Bevan’s Variety’

aurinko,
puolivarjo

matala

Tumman pinkit kukat. Heleän vihreä lehdistö. Kaunis syysväri. Mattomainen kasvutapa. Kestävä,
helppohoitoinen ja monikäyttöinen maanpeitekasvi aurinkoiselle tai puolivarjoisalle paikalle.

1 lk

5,10 €

Tuoksukurjenpolvi
‘Ingversen’s Variety’

Geranium macrorrhizum ‘Ingversen’s
Variety’

aurinko,
puolivarjo

matala

Erinomaisen tuuhea peittokasvi, korkeus 20-40 cm. Vaaleanpunaiset kukat keskikesällä. Koko kasvi
tuoksuu. Hyvä peittoperenna puutarhan siimekseen. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka.
Kuivahko tai tuore, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 35 cm.

1 lk

5,10 €

Tuoksukurjenpolvi
‘Spessart’

Geranium macrorrhizum ‘Spessart’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

matala

Erinomaisen tuuhea peittokasvi. Pienehköt valkeat, hieman punertavat kukat läpi kesän. Hyvä maanpeiteperenna puutarhan siimekseen. Kuiva tai tuore, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 35 cm.

1 lk

5,10 €

Tarhakurjenpolvi
‘Rosemoor’

Geranium x magnificum ‘Rosemoor’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Pystykasvuinen perenna. Kukkii pitkään ja runsaasti heinä-elokuussa, tummansinivioletit kukat.
Helppohoitoinen, ei vaadi jakamista. Viihtyy keskiravinteisessa läpäisevässä mullassa.

1 lk

5,10 €

Tummakurjenpolvi
‘Samobor’

Geranium phaeum
‘Samobor’

aurinko,
puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Nopeasti leviävä, korkeus noin 60 cm. Kukkii alkukesällä, tummanpurppuraiset kukat. Runsas,
koristeellinen lehdistö. Sopii parhaiten puiden ja pensaiden aluskasvustoksi. Menestyy monenlaisessa maaperässä.

1 lk

5,80 €

Kyläkurjenpolvi
‘Double Jewel’

Geranium pratense
‘Double Jewel’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Kauniit, puolikerrotut, valkoiset kukat, joissa vaaleanpunainen keskusta. Kukinta heinä-elokuussa.
Tumma lehdistö. Aurinkoinen - puolivarjoinen kasvupaikka. Keskikostea, melko ravinteikas, kalkittu ja
läpäisevä maa. Istutusetäisyys noin 40 cm.

1 lk

6,40 €

Kyläkurjenpolvi
‘Laura’

Geranium pratense
‘Laura’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Hurmaava kaunotar. Kukkii kerrotuin, puhtaanvalkein kukin touko-kesäkuussa. Hieno esim. metsäpuutarhaan tai ruusujen seuraan. Tuore, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 40 cm.

1 lk

6,40 €

Jalokurjenpolvi
‘Dusky Crug’

Geranium (risteymät)
‘Dusky Crug’

aurinko,
puolivarjo

matala

Tumma ruskean punertava lehdistö jota korostaa kauniit hempeän vaaleanpunaiset ja tummasuoniset kukat. Kukkii pitkään. Mätästävä kasvutapa.

1 lk

5,80 €

Jalokurjenpolvi
‘Orion’

Geranium (risteymät)
‘Orion’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Suurikukkainen kaunotar. Violetinsiniset kukat keskikesällä, kaunis lehdistö. Hieno kukkaryhmissä
sekä ruusujen seurassa. Tuore tai kostea, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 50 cm.

1 lk

5,80 €

Jalokurjenpolvi
‘Patricia’

Geranium (risteymät)
‘Patricia’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Näyttävä, loppukesällä pitkään kukkiva kukkaryhmien perenna. Hyvin voimakasväriset, purppuranpunaiset, tummasilmäiset kukat. Ravinteikas, tuoreena pysyvä, läpäisevä multa. Melko talvenarka.
Istutusväli noin 40 cm.

1 lk

6,40 €

Jalokurjenpolvi
‘Philippe Vapelle’

Geranium (risteymät)
‘Philippe Vapelle’

aurinko,
puolivarjo

matala

Hyvä maanpeittoperenna. Lehdet harmaanvihreitä, nyppypintaisia. Kukat vaaleansinipunaisia. Leviää
hitaasti tuuheana kasvustona. Korkeus 20/35 cm. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Keskiravinteinen ja kalkkipitoinen multa. Erittäin helppohoitoinen. Istutusetäisyys 30 cm.

1 lk

6,40 €

Jalokurjenpolvi
‘Rozanne’

Geranium (risteymät)
‘Rozanne’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Suurikukkainen kaunotar. Sinililat kukat keskikesällä, kaunis lehdistö. Hieno perenna metsäpuutarhassa, kukkaryhmissä tai ruusutarhassa. Tuore tai kostea, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 35 cm.

1 lk

7,40 €

Jalokurjenpolvi
‘Sirak’

Geranium (risteymät)
‘Sirak’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Ihastuttava ryhmäperenna. Suuret, liilanpinkit kukat keskikesällä. Kaunis lehdistö. Hieno metsäpuutarhassa, kukkaryhmissä tai ruusutarhassa. Tuore tai kostea, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 35 cm.

1 lk

5,50 €

Verikurjenpolvi

Geranium sanguineum

aurinko

matala

Kestävä ja helppohoitoinen. Runsas kukinta heinä-elokuussa. Kivikko- ja kukkaryhmien perusperenna. Kuiva - tuore, keskiravinteinen, kalkittu ja hiekkapitoinen multa

1 lk

5,10 €

Verikurjenpolvi
‘Apfelblute’

Geranium sanguineum
‘Apfeblute’

aurinko

matala

Kestävä ja helppohoitoinen kivikko- ja kukkaryhmien perusperenna. Runsas kukinta heinä-elokuussa.
Raikkaan vihreä lehdistö ja tuuhea tyynymäinen kasvutapa. Syysväri oranssin punertava.Kuiva tuore, keskiravinteinen, kalkittu ja hiekkapitoinen multa. Sietää paahdetta.

1 lk

5,50 €

Verikurjenpolvi
‘Max Frei’

Geranium sanguineum
‘Max Frei’

aurinko

matala

Kestävä ja helppohoitoinen kivikko- ja kukkaryhmien perusperenna. Tuuhea kasvusto on kaunis koko
kasvukauden ajan. Erittäin runsas kukinta heinä-elokuussa. Kuiva - tuore, keskiravinteinen, kalkittu ja
hiekkapitoinen multa.

1 lk

5,10 €

Verikurjenpolvi
‘Snowflake’

Geranium sanguineum
‘Snowflake’

aurinko

matala

Pienet, valkoiset kukat, kauniin vihreä ja tiivis lehdistö. Kompakti kasvutapa. Loistava maanpeitekasvi
kivikoihin ja kasviryhmiin.

1 lk

5,80 €

Verikurjenpolvi
‘Tiny Monster’

Geranium sanguineum
‘Tiny Monster’

aurinko

keskikorkea

Suuret violetin pinkit kukat. Kauniisti liuskoittuneet lehdet. Kukkii pitkään. Kuiva - tuore, keskiravinteinen, kalkittu ja hiekkapitoinen multa. Punertava syysväri.

1 lk

5,80 €

Neidonkurjenpolvi

Geranium
sanguineum var.
striatum

aurinko

matala

Kestävä ja helppohoitoinen kivikko- ja kukkaryhmien perusperenna. Tuuhea kasvusto on kaunis koko
kasvukauden ajan. Erittäin runsas kukinta heinä-elokuussa. Kuiva - tuore, keskiravinteinen, kalkittu ja
hiekkapitoinen multa.

1 lk

5,50 €

Verikurjenpolvi
‘Vision Violet’

Geranium
sanguineum’Vision
Violet’

aurinko

matala

Tumman vihreä lehdistö. Pienet, violetin pinkit kukat. Kukkii pitkään heinäkuusta syyskuuhun. Kaunis
oranssin punainen syysväri. Hyvä maanpeiteperenna aurinkoisille paikoille. Kuiva - tuore, keskiravinteinen, kalkittu ja hiekkapitoinen multa.

1 lk

5,50 €

Tarhakellukka
‘Feuerball’

Geum
(Cultorum-ryhmä)
‘Feuerball’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Nopeakasvuinen alkukesän väriläiskä. Viihtyy parhaiten keskikosteassa – kosteahkossa savensekaisessa mullassa valoisalla kasvupaikalla. Kestää jonkin verran myös kuivuutta. Houkuttelee pölyttäjiä
ja perhosia.

1 lk

5,80 €

Tarhakellukka
‘Mai Tai’

Geum
(Cultorum- ryhmä)
‘Mai tai’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Runsaasti kukkiva alkukesän perenna. Kukat pienet Ø 3 cm, vaalean oranssit ja muuttuvat vanhetessaan pinkeiksi. Houkuttelee perhosia ja pölyttäjiä. Kukinnan jälkeen kauniit hopeiset siemenpähkylät.
Viihtyy parhaiten keskikosteassa – kosteahkossa savensekaisessa mullassa valoisalla kasvupaikalla.
Kestää jonkin verran kuivuutta.

1 lk

6,40 €

Tarhakellukka
‘Nonna’

Geum
(Cultorum- ryhmä )
‘Nonna’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Aprikoosin väriset, punertavareunaiset, puolikerrotut kukat pitkien varsien päässä. Vihreä, mätäsmäinen ja karvainen lehdistö. Kukinta alkukesällä. Viihtyy parhaiten keskikosteassa – kosteahkossa
savensekaisessa mullassa valoisalla kasvupaikalla. Kestää jonkin verran myös kuivuutta. Houkuttelee pölyttäjiä ja perhosia.

1 lk

6,40 €

51

PERENNAT, HEINÄT JA SANIAISET
Nimi

Lat. nimi

Kasvupaikka

Kasvukoko

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Enkeliperhoangervo

Gillenia trifoliata

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Kookas, mutta siro kasvusto. Erittäin runsas kukinta heinäkuussa, hyvä syysväri. Ryhmä- ja yksittäisperenna; ei pidä siirtämisestä. Keskiravinteinen multa.

1 lk

7,40 €

Maahumala

Glechoma hederacea

aurinko,
puolivarjo,
varjo

matala

Erittäin nopeasti pitkillä rönsyillään leviävä maanpeittokasvi. Kukkii alkukesällä liloin kukin. Viihtyy
hyvinkin varjoisilla paikoilla. Vaatimaton kasvualustan suhteen.

1 lk

5,10 €

Kirjomaahumala
‘Variegata’

Glechoma hederacea
‘Variegata’

puolivarjo

matala

Erittäin nopeasti pitkillä rönsyillään leviävä maanpeittokasvi. Korkeus 5-12 cm. Pienet liilat kukat
alkukesällä. Kukinta vähäistä. Viihtyy parhaiten puolivarjossa. Vaatimaton kasvualustan suhteen.
Kaunis myös amppelikasvina.

1 lk

5,10 €

Mätäsharso ‘Rosea’

Gypsophila repens
‘Rosea’

aurinko

matala

Siro, pitkään keskikesällä kukkiva kivikkoperenna. Pikkuruiset kukat, erittäin runsas kukinta. Ilmava,
mattomainen kasvusto. Kuivahko kasvupaikka. Keskiravinteinen, kalkkipitoinen hiekkamulta.

1 lk

4,40 €

Hakoneheinä
‘Aureola’

Hakonechloa macra
‘Aureola’

puolivarjo

matala

Näyttävä, keltaraitainen koristeheinä. Muodostaa leveän mättään. Melko huomaamattomat, kapeat,
punaruskeat kukinnot syksyllä. Korkeus 30/45 cm, leveys 45-60 cm. Puolivarjoisa, tuore – kosteahko
kasvupaikka. Ravinteikas turvemulta. Ei viihdy kuivalla paikalla.

C2

13,80 €

Syyshohdekukka
‘Moerheim Beauty’

Helenium (Autumnale-ryhmä) ‘Moerheim
Beauty’

aurinko

keskikorkea

Komea perenna syksyiseen kukkaryhmään, erittäin runsas kukinta. Melko tanakka kasvusto. Aurinkoinen, tuulelta suojattu kasvupaikka. Kalkittu ja ravinteikas hiekansekainen multa. Poutakausina
kasteltava.

1 lk

6,40 €

Syyshodekukka
‘Rotgold’ /’Red&Gold’

Helenium (Autumnale-ryhmä) ‘Rotgold’
‘Red&Gold’ hybrids

aurinko

korkea

Sekoitus erilaisia punaisen, pronssin ja keltaisen sävyisiä kukkia. Kaunis syksyn kukkija joka houkuttelee perhosia. Sopii leikkokukaksi. Aurinkoinen, tuulelta suojattu kasvupaikka. Kalkittu ja ravinteikas
hiekansekainen multa. Poutakausina kasteltava.

1 lk

5,80 €

Tarhapäivänlilja
‘Aten’

Hemerocallis (Hybrida-ryhmä) ‘Aten’

aurinko,
puolivarjo

korkea

Loppukesällä kukkiva, ihanasti tuoksuva lajike. Suuret, Ø 10-12 cm kukat. Helppohoitoinen perusperenna. Tuore, melko ravinteikas ja multava kasvualusta

1 lk

5,10 €

Tarhapäivänlilja
‘Barbara Mitchel

Hemerocallis (Hybrida-ryhmä) ‘Barbara
Mitchel’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Suuret, hempeän persikkaiset, vaaleanpunaiset kukat, joissa keltainen nielu. Kukinta heinä-elokuussa. Helppohoitoinen perenna aurinkoiselle tai puolivarjoisalle paikalle. Tuore, melko ravinteikas ja
multava kasvualusta. Istutusväli noin 50 cm.

1 lk

6,40 €

Tarhapäivänlilja
‘Bela Lugosi’

Hemerocallis
(Hybrida-ryhmä) ‘Bela
Lugosi’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Tummat viininpunaiset kukat joissa keltainen keskusta. Kukinta keskikesällä. Mätäsmäinen kasvutapa.
Helppohoitoinen perusperenna aurinkoiselle tai puolivarjoisalle paikalle. Tuore, melko ravinteikas ja
multava kasvualusta. Istutusväli noin 50 cm.

1 lk

Tarhapäivänlilja
‘Charles Johnston’

Hemerocallis (Hybrida-ryhmä) ‘Charles
Johnston’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Aikaisin kukkiva lajike. Punaiset Ø 15 cm kukat, joissa huomiota herättävä keltainen nielu. Tuoksuva.
Mätäsmäinen ja tiivis kasvusto. Tuore, melko ravinteikas ja multava kasvualusta.

1 lk

6,40 €

Tarhapäivänlilja
‘Cool It’

Hemerocallis
(Hybrida-ryhmä)
‘Cool It’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Tuoksuvat, kellertävän valkoiset kukat, joissa vihertävä nielu. Vaalea kaunotar valaisemaan istutusalueita. Kukinta heinä-elokuussa. Mätäsmäinen ja tiivis kasvusto. Tuore, melko ravinteikas ja multava
kasvualusta.

1 lk

6,40 €

Tarhapäivänlilja
‘Desert Icicle’

Hemerocallis
(Hybrida-ryhmä)
‘Desert Icicle’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Suuret, hämähäkkimäiset vaalean keltaiset kukat, joissa häivähdys pinkkiä. Terälehdet ohuet, pitkät
ja taakse kaartuvat. Tuoksuva. Mätäsmäinen ja tiivis kasvusto. Tuore, melko ravinteikas ja multava
kasvualusta.

1 lk

6,40 €

Tarhapäivänlilja
ENDLESSLILY® ‘

Hemerocallis
(Hybrida-ryhmä) ENDLESSLILY® ‘Coral’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Kauniit korallin väriset kukat joissa oranssi nielu. Mätäsmäinen ja tuuhea kasvutapa. Helppohoitoinen
perusperenna. Tuore, melko ravinteikas ja multava kasvualusta.

1 lk

6,40 €

Tarhapäivänlilja
‘Night Wings’

Hemerocallis
(Hybrida-ryhmä) ‘Night
Wings’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Tummat viininpunertavat, lähes mustat kukat ja keltainen nielu. Kukinta heinä-elokuussa. Mätäsmäinen kasvutapa, lehdet pitkät heinämäiset. Tuore, melko ravinteikas ja multava kasvualusta.

1 lk

6,40 €

Tarhakeijunkukka
‘Amberosus’

Heuchera (risteymät)
‘Amberosus’

aurinko,
puolivarjo

matala

Kaunis, värikäs kasvusto jossa samaan aikaan oliivin vihreitä ja meripihkan oransseja lehtiä. Lehtien
alapinta kauniin purppurainen. Valkoiset kukat. Aurinkoinen tai puolivarjoinen kasvupaikka. Keskikostea, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta. Istutusetäisyys noin 40 cm.

1 lk

6,40 €

Tarhakeijunkukka
PRIMO®

Heuchera (risteymät)
PRIMO® ‘Black
Pearl’ ®

aurinko,
puolivarjo

matala

Yksi tummalehtisimmistä tarhakeijunkukka lajikkeista. Upeat violetin mustat lehdet joiden alapinta
on kauniin ruusun punertava. Pienet valkoiset kukat. Aurinkoinen tai puolivarjoinen kasvupaikka.
Keskikostea, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta. Istutusetäisyys noin 40 cm.

1 lk

6,40 €

Tarhakeijunkukka
‘Fire Alarm’ ®

Heuchera (risteymät)
‘Fire Alarm’ ®

aurinko,
puolivarjo

matala

Näyttävä uusi keijunkukka lajike. Kirkkaan oranssin punaisena puhkeavat lehdet muuttuvat
ikääntyessään punaruskeiksi ja syksyn tullen taas loistavan punaisiksi. Pinkit kukat. Keskikostea,
keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta. Istutusetäisyys noin 40 cm.

1 lk

6,40 €

Tarhakeijunkukka
FOREVER®

Heuchera (risteymät)
FOREVER® ‘Forever
Purple’ ®

aurinko,
puolivarjo

matala

Kiiltävät syvän violetit lehdet joissa tummat suonet. Violettiin vivahtavat vaaleanpunaiset kukat keskikesällä. Keskikostea, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta. Istutusetäisyys noin 40 cm.

1 lk

6,40 €

Tarhakeijunkukka
HOLLYWOOD GLAM™

Heuchera (risteymät)
HOLLYWOOD
GLAM™ ‘Glitter’

aurinko,
puolivarjo

matala

Harmaan hopeiset lehdet joissa tumma suonitus. Lehtien alapinta on kauniin punerava. Tumman
pinkit kukat loistavat hopeista lehdistöä vasten. Upean värinen lisä istutusalueisiin ja ruukkuistutuksiin. Keskikostea, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta. Istutusetäisyys noin 40 cm.

1 lk

6,40 €

Tarhakeijunkukka
‘Lemon Supreme’ ®

Heuchera (risteymät)
‘Lemon Supreme’ ®

aurinko,
puolivarjo

matala

Keväällä vaalean keltaisina puhkeavat lehdet muuttuvat kesän mittaan limen kellertäviksi. Yksi
parhaiten aurinkoa kestävistä keltalehtisistä tarhakeijunkukista. Puolivarjoinen kasvupaikka. Keskikostea, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta. Istutusetäisyys noin 40 cm.

1 lk

6,40 €

Tarhakeijunkukka
LITTLE CUTIE™

Heuchera (risteymät)
LITTLE CUTIE™
‘Blondie’®

aurinko,
puolivarjo

matala

Karamellin oranssin ja vihreän kirjavat lehdet. Runsas kukinta keltaisin lyhytvartisin kukin jotka
korostavat lehdistön väriä. Aurinkoinen tai puolivarjoinen kasvupaikka. Keskikostea, keskiravinteinen,
läpäisevä hiekkamulta. Istutusetäisyys 30-40 cm.

1 lk

6,40 €

Tarhakeijunkukka
‘Marmalade’ ®

Heuchera (risteymät)
‘Marmalade’ ®

puolivarjo

matala

Upea, moni-ilmeinen lehtiperenna. Runsas lehdistö vaihtaa väriään kasvukauden mittaan meripihkan
ja pinkin sävyissä. Pienet valkeat kukat. Lehdistön korkeus 25 cm, kukkavarret 40 cm. Valoisa kasvupaikka. Melko ravinteikas, läpäisevä, mieluummin kuiva kuin märkä kasvualusta.

1 lk

6,40 €

Tarhakeijunkukka ‘
Midnight Roses
Select’ ®

Heuchera (risteymät)
‘Midnight Roses
Select’ ®

puolivarjo

matala

Tumman violetit, pyöreähköt lehdet joissa pinkkejä täpliä. Lehtien alapinta on kauniin punertava.
Valkoiset kukat. Mätästävä kasvutapa. Sopii mainiosti ruukkuistutuksiin ja erilaisiin istutusalueisiin.
Aurinkoinen tai puolivarjoinen kasvupaikka. Keskikostea, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta.
Istutusetäisyys 30-40 cm.

1 lk

6,40 €

Tarhakeijunkukka
HEUCHERA CITY™

Heuchera (risteymät)
HEUCHERA CITY™
‘Milan’ ®

puolivarjo

matala

Harmaan purppurainen lehdistö kuultaa vaaleanpunaisena ja sitä korostavat lyhyiden kukkavarsien
päässä olevat pinkit kukat. Mätäsmäinen kasvutapa. Puolivarjoinen kasvupaikka. Keskikostea,
keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta. Istutusetäisyys 30-40 cm.

1 lk

6,40 €

Tarhakeijunkukka
‘Obsidian’ ®

Heuchera (risteymät)
‘Obsidian’ ®

puolivarjo

matala

Hyvin tummat, miltei mustat lehdet. Pienet kermanvalkeat kukat keskikesällä. Lehdistön korkeus noin 25
cm, kukinto 60 cm. Keskikostea, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta. Istutusetäisyys 30-40 cm.

1 lk

6,40 €
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Tarhakeijunkukka
PRIMO®

Heuchera (risteymät)
PRIMO® ‘Peachberry
Ice’

puolivarjo

matala

Aprikoosin oranssit, röpelöreunaiset lehdet, joissa hopeinen hohde. Lehdet ovat alapinnoilta loistavan
pinkit. Mätäsmäinen kasvutapa. Kauniit valkoiset kukat. Lehtien väritys on voimakkaimmillaan keväällä. Aurinkoinen tai puolivarjoinen kasvupaikka. Keskikostea, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta.
Istutusetäisyys 30-40 cm.

1 lk

6,40 €

Haltiankukka ‘Copper
Cascade’

x Heucherella ‘Copper
Cascade’

aurinko,
puolivarjo

matala

Vihreän ja kuparinpunertavan kirjava lehdistö, joissa tumma punainen suonitus. Valkoiset pienet
kukat pitkien varsien päässä. Tiivis ja mätästävä kasvutapa. Kaunis lisukekasvi tuomaan väriä
istutuksiin. Keskikostea, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta. Istutusetäisyys 30-40 cm.

1 lk

6,40 €

Haltiankukka ‘Mojito’

x Heucherella ‘Mojito’

aurinko,
puolivarjo

matala

Vihreät lehdet joiden keskusta purppuran punainen. Tiivis ja mtäsmäinen kasvutapa. Valkoiset pienet
kukat. Kaunis reunus- tai lisukekasvi erilaisiin istutuksiin.

1 lk

6,40 €

Haltiankukka ‘Plum
Cascade’

x Heucherella ‘Plum
Cascade’

puolivarjo

matala

Violetit, tummasuoniset ja hiukan hopeanhohtoiset lehdet. Pienet, vaalean pinkit kukat pitkien varsien
päässä. Mätästävä kasvutapa. Reunuskasviksi, ruukkuihin ja istutusryhmiin tuomaan väriä. Keskikostea, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta. Istutusetäisyys 30-40 cm.

1 lk

6,40 €

Komeakuunlilja
‘Francee’

Hosta (Fortunei-ryhmä) ‘Francee’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Vahva ja kestävä lajike. Lehdistön korkeus 40 cm. Vaalenasinivioletit kukat loppukesällä, kukkavarret
noin 60 cm. Ravinteikas, savensekainen, kosteahko, hyvä puutarhamulta. Hyötyy kastelusta kuivina
kausina. Keskikostea, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta. Istutusetäisyys 30-40 cm.

1 lk

6,40 €

Komeakuunlilja
‘Hyacinthina’

Hosta (Fortunei-ryhmä) ‘Hyacinthina’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Sinertävän vihreät, sydämenmuotoiset lehdet. Vaalean lilat kukat. Mätäsmäinen kasvutapa.
Ravinteikas, savensekainen, kosteahko, hyvä puutarhamulta. Hyötyy kastelusta kuivina kausina.
Keskikostea, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta. Istutusetäisyys 30-40 cm.

1 lk

6,40 €

Tuoksukuunlilja
‘Grandiflora’

Hosta plantaginea
‘Grandiflora’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Keskikokoinen kasvusto, vaaleanvihreät lehdet. Valkoiset, tuoksuvat, suuret kukat. Kukkii vasta
loppukesästä-syksyyn. Lehdistön korkeus noin 40 cm. Viihtyy parhaiten puolivarjoisalla paikalla.
Ravinteikas, savensekainen, kosteahko, hyvä puutarhamulta. Hyötyy kastelusta kuivina kausina.

1 lk

7,40 €

Tuoksukuunlilja
‘Ming Treasure’

Hosta plantaginea
‘Ming Treasure’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Limen vihertävät lehdet joissa vaaleammat reunat. Valkoiset, tuoksuvat kukat korostavat lehtien
väriä entisestään. Upean sävyinen kuunlilja erilaisille istutusalueille. Viihtyy parhaiten puolivarjoisalla
paikalla. Ravinteikas, savensekainen, kosteahko, hyvä puutarhamulta. Hyötyy kastelusta kuivina
kausina.

1 lk

7,40 €

Sinikuunlilja
‘Blue Angel’

Hosta sieboldiana
‘Blue Angel’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Upea lehtiperenna varjoisalle paikalle. Erittäin komea lajike, lehdistön korkeus jopa 70 cm. Vaalean-laventelit kukat loppukesällä, kukkavarret 80-90 cm. Ravinteikas, savensekainen, kosteahko,
hyvä puutarhamulta. Hyötyy kastelusta kuivina kausina.

1 lk

6,40 €

Komeasinikuunlilja
‘Elegans’

Hosta sieboldiana
‘Elegans’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Upea lehtiperenna. Himmeät ja paksut lehdet, lehdistön korkeus 60 cm. Melkein valkeat kukat loppukesällä, varret vähän lehtiä korkeampia. Ravinteikas, savensekainen, kosteahko, hyvä puutarhamulta. Hyötyy kastelusta kuivina kausina.

1 lk

6,40 €

Tarhakuunlilja
‘Halcyon’

Hosta (Tardiana-ryhmä) ‘Halcyon’

aurinko,
puolivarjo

matala

Erittäin kauniit, siniharmaat lehdet. Lehdistön korkeus 30 cm. Heinä-elokuussa tummanliilat kukat,
kukkavarsien korkeus 45 cm. Valoisa, mutta ei paahteinen paikka. Ravinteikas, savensekainen,
kosteahko, hyvä puutarhamulta. Hyötyy kastelusta kuivina kausina.

1 lk

6,40 €

Jalokuunlilja
‘Brim Cup’

Hosta (Tarhafunkia-ryhmä) ‘Brim Cup’

aurinko,
puolivarjo

matala

Melko hidaskasvuinen, mataluutensa vuoksi hyvin myös haudoille sopiva lajike. Kauniit, pyöreähköt
lehdet. Varjoisa - puolivarjoisa paikka. Keskiravinteinen, kosteahko, noin 40 cm syvä, hyvämultainen
kasvualusta.

1 lk

6,40 €

Jalokuunlija
‘Fire and Ice’

Hosta (Tarhafunkiaryhmä) Fire and Ice’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Kauniit vihreäreunaiset ja valkokeskustaiset lehdet. Mätäsmäinen kasvutapa. Vaaleat lehdet tuovat
valoa pihan varjoisimpiin istutuksiin. Aurinkoinen (ei paahteinen) tai puolivarjoisa paikka. Ravinteikas,
savensekainen, hyvä puutarhamulta.

1 lk

7,40 €

Jalokuunlilja
‘So Sweet’

Hosta (Tarhafunkia-ryhmä) ‘So Sweet’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Valkoiset kevyesti tuoksuvat kukat. Kiiltävien heleän vihreiden lehtien reunat ovat kerman valkoiset ja
kesän edetessä muuttuvat puhtaan valkoisiksi. Aurinkoinen (ei paahteinen) tai puolivarjoisa paikka.
Ravinteikas, savensekainen, hyvä puutarhamulta.

1 lk

6,40 €

Jalokuunlilja
‘Wide Brim’

Hosta (Tarhafunkia-ryhmä) ‘Wide Brim’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Suosittu kaksivärinen kuunlilja. Lehdet kauniin sydämenmuotoiset. Tummaa sinertävän vihreää keskustaa korostavat kellertävän vihreät reunat. Viihtyy parhaiten puolivarjoisalla paikalla. Ravinteikas,
savensekainen, kosteahko, hyvä puutarhamulta. Hyötyy kastelusta kuivina kausina.

1 lk

6,40 €

Jalokuunlilja
‘Winter Snow’

Hosta (Tarhafunkia-ryhmä) ‘Winter
Snow’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Vahva, erittäin suurikokoinen lajike. Vaaleanvihreissä lehdissä kapea valkoinen reuna. Kalpeanlaventelit kukat loppukesällä. Korkeus 60-75 cm. Puolivarjoisa - varjoisa, syvämultainen kasvupaikka.
Keskiravinteinen, tuore – kosteahko multa. Helppohoitoinen. Istutusetäisyys vähintään 1 m.

1 lk

6,40 €

Kuunlilja
‘Banana Kid’

Hosta ‘Banana Kid’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Kauniit kellertävän limenvihreät lehdet ja tuoksuvat valkoiset kukat. Kestää myös aurinkoa, kun maa
pysyy tuoreena. Viihtyy parhaiten puolivarjoisalla paikalla. Ravinteikas, savensekainen, kosteahko,
hyvä puutarhamulta. Hyötyy kastelusta kuivina kausina.

1 lk

6,40 €

Kuunlilja
‘Big Daddy’

Hosta ‘Big Daddy’

puolivarjo,
varjo

keskikorkea

Erittäin suuret, pyöreähkö, paksut ja sinertävän vihreät lehdet. Väri on sinertävimmillään puolivarjoisassa paikassa. Lähes valkoiset, hennon lilat kukat. Loistava lajike tuomaan väriä ja pehmeämpia
lehtimuotoja puutarhan istutuksiin. Paksujen lehtiensä takia ‘etanankestävämpi’ kuin ohutlehtiset
lajikkeet.

1 lk

6,40 €

Kuunlilja
‘Summer Music’

Hosta ‘Summer Music’

puolivarjo,
varjo

matala

Kauniit kaksiväriset lehdet. Valkoinen keskusta muuttaa väriä lehtien ikääntyessä ja luo kasvustoon
kontrastia. Sopii mm. metsäpuutarhaan, aluskasvillisuudeksi, ryhmiin ja ruukkuihin.

1 lk

7,40 €

Kuunlilja
‘Zebra Stripes’

Hosta ‘Zebra Stripes’

puolivarjo

matala

Lähes valkoisena puhkeavat lehdet muuttuvat avautuessaan puuteroidun vihreiksi ja niitä korostavat
tummat lehtisuonet. Lehdet vihertyvät niiden ikääntyessä. Erityisen koristeellinen kuunlilja. Ei sovellu
täysin varjossa kasvatettavaksi, vähäisen yhteyttävän lehtivihreänsä takia.

1 lk

8,90 €

Hurmesilkkiheinä
‘Red Baron’

Imperata cylindrica
‘Red Baron’

aurinko

keskikorkea

Monivuotinen, punalehtinen, talvenarkoa koristeheinä. Pystyt, 30-40 cm korkeat, punavihreät lehdet
saavat kuparisen syysvärin. Loppukesällä hopeanvalkoiset röyhykukinnot. Aurinkoinen, kosteahko
kasvupaikka. Vettä läpäisevä, melko ravinteikas hiekansekainen multa.

1 lk

6,40 €

Tarhakurjenmiekka
‘Black Knight’

Iris (Germanica-ryhmä)
‘Black Knight’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Tumman lilat, lähes mustat, tuoksuvat kukat joiden nieluissa häivähdys kullan keltaista. Vihreät,
hieman harmahtavat kapeat lehdet. Kukinta keskikesällä. Sinivihreä miekkamainen lehdistö.Voidaan
käyttää leikkokukkana. Kuivahko tai tuore, kalkkipitoinen ja läpäisevä maa. Ei siedä talvimärkyyttä.

1 lk

5,80 €

Tarhakurjenmiekka
‘Immortality’

Iris (Germanica-ryhmä)
‘Immortality’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Suurikukkainen ryhmäperenna. Leveät ja pystyt lehdet. Erittäin kauniit, valkoiset, tuoksuvat kukat
keskikesällä. Korkeus noin 70 cm. Aurinkoinen – puolivarjoinen kasvupaikka. Tuore, vettä läpäisevä
ja kalkittu multa. Taimiväli 30 cm. Juurakko jaetaan 3-4 vuoden välein.

1 lk

5,80 €

Tarhakurjenmiekka
‘Joanna’

Iris (Germanica-ryhmä)
‘Joanna’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Violetin sinertävät, suuret kukat joita korostavat keltaiste nielut. Kukinta kesä-heinäkuussa.
Ei siedä talvimärkyyttä. Kuivahko tai tuore, kalkkipitoinen ja läpäisevä maa.

1 lk

5,80 €

Tarhakurjenmiekka
‘White Knight’

Iris (Germanica-ryhmä)
‘White Knight’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Suuret ja näyttävät puhtaan valkoiset kukat. Kukinta alkukesästä. Harmaan vihertävät lehdet.
Ei siedä talvimärkyyttä. Kuivahko tai tuore, kalkkipitoinen ja läpäisevä maa.

1 lk

5,80 €

Siperiankurjenmiekka
‘Blue King’

Iris sibirica ‘Blue King’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Kaunis ryhmäperenna ja leikkokukka. Pitkät, kapeat lehdet. Violetinsiniset kukat kesä-heinäkuussa.
Kosteahko kasvupaikka. Keskiravinteinen, kalkittu, savensekainen multa. Jaetaan, kun mätäs alkaa
kaljuuntua keskeltä.

1 lk

5,80 €
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Siperiankurjenmiekka
‘Ewen’

Iris sibirica ‘Ewen’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Lilat kukat joissa on kellertävän valkoiset nielut ja tumma suonitus. Harmaan vihertävät lehdet.
Kukinta kesä-heinäkuussa. Kosteahko kasvupaikka. Keskiravinteinen, kalkittu, savensekainen multa.
Jaetaan, kun mätäs alkaa kaljuuntua keskeltä.

1 lk

5,80 €

Kiinankatvio

Kirengeshoma palmata

puolivarjo,
varjo

korkea

Talvenarka erikoisuus. Suuret kalpeankeltaiset kukat loppukesällä. Hapan, kostea turvemulta. Talvehtimisen varmentamiseksi anna syyslannoite ja peitä kasvit talvensuojaturpeella ja havuilla.

1 lk

8,40 €

Soihtulilja ‘Alcazar’

Kniphofia ‘Alcazar’

aurinko,
puolivarjo

korkea

Oranssit pitkät soihtumaiset kukinnot joissa pieniä torvimaisia kukkia. Tuuhea heinämäinen kasvusto.
Kukinta loppukesällä. Tuore, ravinteikas ja läpäisevä maa. Etelä-Suomessa talvetusta voidaan kokeilla hyvin suojaisassa ja läpäisevässä maassa. Varmempi tapa talvettaa on kuitenkin ylös kaivaminen
ja siirto esim. kellariin tai varastoon.

1 lk

8,40 €

Hopeatoppo

Koeleria glauca

aurinko

keskikorkea

Harmaalehtinen, mätästävä koristeheinä. Jäykät kukkavarret pysyvät koristeellisina kevääseen asti.
Korkeus noin 40 cm. Aurinkoinen, kuivahko kasvupaikka. Keskiravinteinen hiekkamaa. Kaunis myös
ruukkuistutuksissa.

1 lk

3,90 €

Särkynytsydän ‘Alba’

Lamprocapnos
(Dicentra) spectabilis
‘Alba’

puolivarjo

korkea

Sirokukkainen ja suosittu alkukesän kaunotar. Runsaasti valkeita kukkia elegantisti nuokkuvissa
kukkavarsissa. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 60 cm.

XL

9,50 €

Särkynytsydän
‘Valentine’

Lamprocapnos
(Dicentra) spectabilis
‘Valentine’

puolivarjo

korkea

Sirokukkainen ja suosittu alkukesän kaunotar. Runsaasti punavalkeita kukkia elegantisti nuokkuvissa
kukkavarsissa. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa. Taimiväli 60 cm.

XL

9,50 €

Tähkälaventeli
‘Ellagance Snow’

Lavandula angustifolia
‘Ellagance Snow’

aurinko

matala

Raikkaan valkoiset kukat ja harmahtavan vihreä lehdistö. Tuoksuva, houkuttelee pölyttäjiä. Erinomainen valinta aurinkoiselle kasvupaikalle. Läpäisevä maa ja suojainen kasvupaikka.

1 lk

5,10 €

Tähkälaventeli
‘Hidcote Blue’

Lavandula angustifolia
‘Hidcote Blue’

aurinko

matala

Voimakkaasti tuoksuva, pitkään kukkiva perenna. Kuiva kasvupaikka, mieluiten rinne. Sietää hyvin
paahdetta. Kalkittu, niukkaravinteinen hiekkamulta. Ainavihanta, puolipuutuva kasvusto leikataan
voimakkaasti keväällä. Talvisuojaus lumettomilla paikoilla.

1 lk

4,40 €

Tähkälaventeli
‘Pink Perfume’

Lavandula angustifolia
‘Pink Perfume’

aurinko

keskikorkea

Voimakkaasti tuoksuva, pitkään kukkiva perenna on ihastuttava esimerkiksi ruusujen kanssa. Kukkii
vaaleanpunaisilla tähkämäisillä kukilla. Puolipuutuva kasvusto leikataan keväällä. Kuiva kasvupaikka.
Niukkaravinteinen, kalkittu, läpäisevä hiekkamulta.

1 lk

4,40 €

Euroopanalppitähti
(Edelweiss)

Leontopodium alpinum

aurinko

matala

Edelweissina tunnettu Sveitsin kansalliskukka. Matala, hidaskasvuinen mätäs. Kuiva kasvupaikka,
mieluiten rinne. Niukkaravinteinen, kalkittu, läpäisevä hiekkamulta.

1 lk

3,90 €

Isopäivänkakkara
‘Alaska’

Leucanthemum x
superbum ‘Alaska’

aurinko

korkea

Tämä kestävä ja helppohoitoinen perenna kukkii yksinkertaisilla suurilla valkoisilla kukilla heinä-elokuussa. Vanhojen kukkien poistaminen pidentää kukintaa. Sopii leikkokukaksi. Houkuttelee perhosia.
Kuivahko - tuore kasvupaikka. Melko ravinteikas, kalkittu, läpäisevä hiekkamulta.

1 lk

4,40 €

Isopäivänkakkara
‘Crazy Daisy’

Leucanthemum x
superbum ‘Crazy
Daisy’

aurinko

keskikorkea

Erinomainen leikkokukka ja ryhmäperenna.Tukeva kasvusto. Kukat valkeat, puolikerrotut, hauskasti
hieman ’hapsottavat’. Kuivahko - tuore kasvupaikka. Melko ravinteikas, kalkittu, läpäisevä hiekkamulta.

1 lk

4,40 €

Isopäivänkakkara
‘Fiona Coghill’

Leucanthemum x
superbum ‘Fiona
Coghill’

aurinko

keskikorkea

Valkoiset tuuhean kerratut kukat joiden keskusta on limen vihertävä. Mätäsmäinen kasvutapa ja
tumman vihreä lehdistö. Kukinta heinä-elokuussa. Houkuttelee perhosia ja pölyttäjiä. Kuivahko - tuore
kasvupaikka. Melko ravinteikas, kalkittu, läpäisevä hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Kesälevisia Regenbogen mix /Rainbow mix

Lewisia cotyledon
Regenbogen mix /
Rainbow mix

aurinko,
puolivarjo

matala

Värisekoitus jossa on lilan, pinkin, keltaisen ja oranssin värisinä kukkivia kasveja. Ruusukemainen
lehdistö, kukat pitkien varsien päässä. Kaunis lisä ruukkuihin ja kivikkopenkkeihin. Läpäisevä maa, ei
kestä talvimärkyyttä.

1 lk

5,10 €

Noropunatähkä

Liatris spicata

aurinko

keskikorkea

Näyttävä kivikon ja kukkatarhan perenna ja leikkokukka. Pystyt, tanakat kukkavarret. Kukkii loppukesällä. Kuivahko kasvupaikka. Läpäisevä, melko ravinteikas hiekkamulta.

1 lk

4,40 €

Noropunatähkä ‘Alba’

Liatris spicata ‘Alba’

aurinko

keskikorkea

Näyttävä kivikon ja kukkatarhan perenna ja leikkokukka. Pystyt, tanakat kukkavarret. Kukkii loppukesällä. Kuivahko kasvupaikka. Läpäisevä, melko ravinteikas hiekkamulta.

1 lk

4,40 €

Noropunatähkä
‘Kobold’

Liatris spicata ‘Kobold’

aurinko

keskikorkea

Näyttävä kivikon ja kukkatarhan perenna ja leikkokukka. Matala lajike. Pystyt, tanakat kukkavarret.
Kukkii loppukesällä. Kuivahko kasvupaikka. Läpäisevä, melko ravinteikas hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Kallionauhus
‘Twilight’

Ligularia dentata
‘Twilight’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Oranssin keltaiset hieman päivänkakkaramaiset kukat avautuvat pitkien varsien päähän. Pyöreät
ja sahalaitaiset, suuret lehdet puhkeavat keväällä punertavana ja vihertyvät auetessaan. Tuore,
läpäisevä, ravinteikas ja syvä kasvualusta.

1 lk

7,40 €

Kallionauhus
‘Othello’

Ligularia dentata
‘Othello’

aurinko,
puolivarjo

korkea

Komea, isolehtinen, elo-syyskuussa kukkiva perenna. Lehdistön korkeus 60-90 cm, kukkavarret 90120 cm. Tuore - kosteahko, mutta läpäisevä, ravinteikas ja syvämultainen kasvualusta.

1 lk

7,40 €

Soihtunauhus
‘Little Lantern’

Ligularia hessei ‘Little
Lanter’ / ‘Laternchen’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Kompaktin kokoinen ja tanakka nauhus. Sinapin keltaiset soihtumaiset kukat. Kukinta keskikesästä
loppukesään. Sopii myös ruukkuihin. Tuore - kosteahko, mutta läpäisevä, ravinteikas ja syvämultainen kasvualusta.

1 lk

7,40 €

Valtikkanauhus

Ligularia przewalskii

aurinko,
puolivarjo

korkea

Näyttävä ja helppohoitoinen, loppukesällä kukkiva ryhmäperenna. Lehdistön korkeus n. 80 cm,
kukkavarret n. 150 cm. Keskikostea, läpäisevä, ravinteikas ja syvä multa.

1 lk

7,40 €

Palavarakkaus

Lychnis chaledonica

aurinko

korkea

Kauan ja runsaasti keskikesällä kukkiva perinneperenna. Pystyt kukkavarret. Helppohoitoinen, voi
kaivata tukemista. Kylväytyy. Sietää myös paahdetta. Kuiva - tuore, keskiravinteinen hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Mäkitervakko
‘Splendens’

Lychnis viscaria
‘Splendens’

aurinko

keskikorkea

Värikäs kivikkokasvi. Hehkuvan karmiininpunaiset kukat keskikesällä. Matala ja tuuhea, ainavihanta
lehtimätäs. Kuiva, hyvin vettä läpäisevä maa. Viihtyy myös hyvin ohutmultaisilla kallioilla ja sietää
hyvin paahdetta. Kylväytyy.

1 lk

5,10 €

Suikeroalpi

Lysimachia nummularia

aurinko,
puolivarjo,
varjo

matala

Nopeasti leviävä maanpeittokasvi puiden ja pensaiden alle, rinteitä sitomaan ja vesialtaiden äärelle.
Kukkii pitkään ja runsaasti keskikesällä. Tuore - kostea, keskiravinteinen, vettä läpäisevä kasvualusta. Kuivalla paikalla lehdet ruskettuvat.

1 lk

4,40 €

Tarha-alpi

Lysimachia punctata

aurinko,
puolivarjo

korkea

Kestävä ja helppohoitoinen, nopeasti leviävä ryhmäperenna. Kasvusto pysty, tanakka ja tuuhea.
Myös leikkokukka. Kukkii pitkään ja runsaasti loppukesällä. Kuivahko - kostea kasvupaikka. Ravinteikas, savensekainen multa.

1 lk

5,10 €

Pohjanrantakukka
‘Robert’

Lythrum salicaria
‘Robert’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Päälajia matalampi lajike. Erinomainen, helppohoitoinen ryhmäperenna. Kukkii pitkään ja runsaasti
loppukesällä. Keskiravinteinen, tuore - kosteahko puutarhamulta.

1 lk

6,40 €

Myskimalva

Malva moschata

aurinko

keskikorkea

Suosittu, keski-loppukesällä pitkään kukkiva ryhmäperenna. Lyhytikäinen, mutta kylväytyy. Ei pidä
siirtämisestä. Aurinkoinen, jopa paahteinen kasvupaikka. Kuiva - tuore, vettä hyvin läpäisevä, kalkittu
hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Kotkansiipi

Matteuccia struthiopteris

puolivarjo,
varjo

korkea

Kookas, luonnonvarainen saniainen. Heleänvihreä, suppilomainen kasvusto. Korkeus 100-120 cm.
Leviää. Varjoisa - puolivarjoisa, tuulensuojainen ja syvä-multainen kasvupaikka. Tuore - kostea,
runsasravinteinen multa. Kuivina kausina hyötyy kastelusta.

1 lk

6,40 €
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Tähkähelmikkä

Melica ciliata

aurinko

keskikorkea

Kapeat, noin 5 cm pitkät, hopeanvalkoiset t pulloharjaa muistuttavat kukinnot. Sinertävälehtinen, jäykkäkorinen koristeheinä, joka on parhaimmillaan täydessä auringossa ja ravinteikkaassa maaperässä.
Kukkii kesä-elokuussa. Taimiväli 35 cm.

1 lk

5,10 €

Elefanttiheinä
‘Cute One’

Miscanthus sinensis
‘Cute One’

aurinko

korkea

Kompakti pyöreän mätäsmäinen kasvutapa. Kauniin vihreä lehdistö ja pronssin ruskeat kukinnot.
Aurinkoinen, suojaisa ja lämmin kasvupaikka. Läpäisevä, tuore kasvualusta. Voidaan leikata aikaisin
keväällä. Hyötyy talvisuojauksesta.

1 lk

7,40 €

Siniheinä
‘Heidebraut’

Molinia caerulea
‘Heidebraut’

aurinko,
puolivarjo

korkea

Mätäsmäinen kasvutapa. Pitkät, ohuet, vihreät lehdet saavat oranssihtavan keltaisen syysvärin.
Ilmavat kukinnot ovat tummat violetin ruskeat ja kasvavat kauniisti lehdistön päälle. Aurinkoinen puolivarjoisa, kosteahko kasvupaikka. Keskiravinteinen hiekkamulta. Kestävä ja helppohoitoinen.
Istutusetäisyys 40-50 cm.

1 lk

6,40 €

Siniheinä
‘Moorhexe’

Molinia caerulea
‘Moorhexe’

aurinko,
puolivarjo

korkea

Jäykkävartinen koristeheinä. Lehtimättään korkeus 30-50 cm, korret 100-120 cm. Keskikesällä
kapeat, hyvin tummat kukinnot. Näyttävä kellertävä syysväri. Aurinkoinen - puolivarjoisa, kosteahko
kasvupaikka. Keskiravinteinen hiekkamulta. Kestävä ja helppohoitoinen. Istutusetäisyys 40-50 cm.

1 lk

6,40 €

Punaväriminttu
BEE-YOU™

Monarda didyma BEEYOU™ ‘Bee-Bright’/
‘Monbebr’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Kasvutavaltaan kompakti, tuoksuvalehdistöinen ja pitkään kukkiva punaväriminttu. Valkoiset suuret
kukat houkuttelevat perhosia ja pölyttäjiä. Kukinta kestää kauan keskikesältä loppukesään. Lajike
kestää hyvin härmää.

1 lk

5,50 €

Mirrinminttu

Nepeta x faassenii

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Runsaskukkainen reunus- ja ryhmäperenna, myös mesikasvi. Tuoksuva, harmaanvihreä, rento
kasvusto. Kukkii hyvin kauan kesäkuun alkupuolelta alkaen. Kuivahko - tuore, keskiravinteinen, vettä
hyvin läpäisevä hiekkamulta.

1 lk

4,40 €

Mirrinminttu
‘Junior Walker’

Nepeta x faasenii
‘Junior Walker’

aurinko

keskikorkea

Sinertävän harmaa lehdistö. Sinertävän lilat kukat. Runsas ja pitkäkukintainen lajike. Kaunis ja
helppohoitoinen perenna penkkien reunoille ja pölyttäjien iloksi. Kuivahko - tuore, keskiravinteinen,
vettä hyvin läpäisevä hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Mirrinminttu
‘Snowflake’

Nepeta x faasenii
‘Snowflake’

aurinko

keskikorkea

Sinertävän harmaa lehdistö. Valkoiset kukat. Kaunis ja helppohoitoinen perenna penkkien reunoille ja
pölyttäjien iloksi. Kuivahko - tuore, keskiravinteinen, vettä hyvin läpäisevä hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Mirrinminttu
‘Walker’s Low’

Nepeta x faassenii
‘Walker’s Low’

aurinko

keskikorkea

Kukkii runsaasti kesäkuulta syksyyn. Sinililat kukat, tuuhea kasvusto. Tuoksuvat, harmaanvihreät lehdet. Kaarevaversoinen kasvusto tulee parhaiten edukseen kasvaessaan muurin päällä tai ruukussa.
Versojen pituus noin 60 cm. Aurinkoinen paikka ja niukkaravinteinen läpäisevä maa.

1 lk

5,10 €

Kevätkaihonkukka

Omphalodes verna

puolivarjo,
varjo

matala

Kirkkaanvihreä, rönsyillään maanmyötäisesti leviävä kasvusto. Touko-kesäkuussa pienet, lemmikkejä
muistuttavat, taivaansiniset kukat. Kuiva - kosteahko, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamultamaa.

1 lk

5,10 €

Varjoyrtti
‘Green Carpet’

Pachysandra terminalis ‘Green Carpet’

varjo

matala

Helppohoitoinen, ikivihreälehtinen varjon peittoperenna. Tuore - kosteahko, hapahko, keskiravinteinen, vettä hyvin läpäisevä hiekkamultamaa. Lehdistö vaalenee kalkitussa maassa.

1 lk

6,40 €

Varjoyrtti
‘Green Sheen’

Pachysandra
terminalis ‘Green
Sheen’

varjo

matala

Erityisen vahapintainen ja kiiltävälehtinen varjoyrttilajike. Kaunis tumman vihreä lehdistö. Pienet
valkoiset kukat alkukesästä. Maanpeitekasviksi varjoisiin paikkoihin ja pensaiden alle. Tuore - kosteahko, hapahko, keskiravinteinen, vettä hyvin läpäisevä hiekkamultamaa.

1 lk

8,50 €

Varjoyrtti ‘
Variegata’

Pachysandra
terminalis ‘Variegata’

varjo

matala

Helppohoitoinen, ikivihreälehtinen varjon peittoperenna. Tummanvihreissä lehdissä kermanvalkoinen
reuna. Tuore - kosteahko, hapahko, keskiravinteinen, vettä hyvin läpäisevä hiekkamultamaa.

1 lk

6,40 €

Tarhapioni
‘Alba Plena’

Paeonia x festiva ‘
Alba Plena’

aurinko

keskikorkea

Vanha, hyvä ja aikainen lajike. Matala- ja tanakkakasvuinen. Lehdet kiiltävät. Kukat avautumisvaiheessa vaaleanpunajuovaiset, täysin auenneina puhtaanvalkoiset. Tuoksu mieto. Syvämultainen
kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa.

1 lk

18,90 €

Tarhapioni
‘Mutabilis Plena’

Paeonia x festiva
‘Mutabilis Plena’

aurinko

keskikorkea

Kukat avautumisvaiheessa lämpimän vaaleanpunaisia, muuttuvat ensin kirjaviksi ja lopulta melkein
valkeiksi. Tuoksu mieto. Aikainen kukinta. Syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä
läpäisevä maa.

1 lk

18,90 €

Tarhapioni
‘Rosea Plena’

Paeonia x festiva
‘Rosea Plena’

aurinko

keskikorkea

Todella tuuheat, kerrotut hehkuvan pinkit kukat. Tuoksuva ja runsaskukintainen ja aikaisin kukkiva
lajike. Syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa.

1 lk

18,90 €

Itoh-pensaspioni
‘Bartzella’

Paeonia (Itoh-ryhmä)
‘Bartzella’

aurinko

keskikorkea

Puuvartisen ja ruohovartisen pionin risteytys. Muistuttaa ulkonäöltään enemmän puuvartista, mutta
käyttäytyy ruohovartisen pionin tavoin. Valtavan suuret, sitruunankeltaiset, tuoksuvat kukat elokuussa. Voimakas tuoksu. Syvämultainen kasvupaikka. Tuore, hyvin vettä läpäisevä maa. Taimiväli
100-150 cm.

1 lk

29,00 €

Itoh-pensaspioni
‘Hillary’

Paeonia (Itoh-ryhmä)
‘Hillary’

aurinko

keskikorkea

Suuret, puolikerrotut roosanpunaiset kukat joissa kaunis aprikoosin vivahde ja keltaiset heteet. Kukinta heinäkuussa. Mieto tuoksu. Syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa.

1 lk

49,00 €

Itoh-pensaspioni
‘Julia Rose’

Paeonia (Itoh-ryhmä)
‘Julia Rose’

aurinko

keskikorkea

Vahvat pystyt varret. Rehevä lehdistö. Kirsikanpunaiset nuput. Hyvin suuret, puolikerrotut kukat.
Avautuvissa kukissa on aprikoosin ja purppuran vivahteita. Ikääntyessään kukat muuttuvat keltaisiksi.
Pitkä, keskiaikainen kukinta. Korkeus 70 cm. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore,
läpäisevä, ravinteikas multa. Taimiväli noin 1 m.

1 lk

49,00 €

Kiinanpioni
‘Adolphe Rousseau’

Paeonia lactiflora
‘Adolphe Rousseau’

aurinko

keskikorkea

Tuoksuvat ja kerrotut tumman purppuranpunaiset kukat. Tumma lehdistö ja punertavat varret. Pensasmainen kasvutapa. Tukeminen suositeltavaa. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore,
hyvin vettä läpäisevä maa.

1 lk

18,90 €

Kiinanpioni
‘Amabilis’

Paeonia lactiflora
‘Amabilis’

aurinko

keskikorkea

Tuoksuvat ja kerrotut pinkkiin taittavat ruusunpunaiset kukat. Keskiaikainen ja pitkä kukinta. Tukeminen suositeltavaa. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä
maa.

1lk

18,90 €

Kiinanpioni
‘Angel Cheeks’

Paeonia lactiflora
‘Angel Cheeks’

aurinko

keskikorkea

Kerrotut, vaaleanpunaiset, pastellinsävyiset, tuoksuvat kukat. Tukeva, noin 70 cm korkea kasvusto.
Kauniit lehdet. Myöhäinen kukinta. Myös erinomainen leikkokukka. Aurinkoinen, syvämultainen
kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa.

1 lk

22,90 €

Kiinanpioni
‘Barbara’

Paeonia lactiflora
‘Barbara’

aurinko

korkea

Voimakkaan pinkit ja kerrotut kukat joissa tuuhea, röyhelömäinen keskus. Tumma lehdistöinen ja
vahvavartinen lajike. Kukinta heinäkuussa. Sopii myös leikkokukaksi. Aurinkoinen, syvämultainen
kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa.

1 lk

18,90 €

Kiinanpioni
‘Dancing Butterflies’

Paeonia lactiflora
‘Dancing Butterflies’

aurinko

keskikorkea

Pinkit, puolikerrarraiset kukat joissa kirkkaan keltainen keskusta. Kukissa mieto tuoksu. Kukinta heinäkuussa. Tanakkavartinen kasvi, joka soveltuu myös ruukkuistutuksiin. Aurinkoinen, syvämultainen
kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa.

1 lk

18,90 €

Kiinanpioni
‘Do Tell’

Paeonia lactiflora
‘Do Tell’

aurinko

keskikorkea

Tanakkarakenteinen. Vaaleanpunainen kukka, jonka keskellä on rykelmä kapeita, tummempia
terälehtiä. Miedosti tuoksuva. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä
läpäisevä maa.

1 lk

29,00 €

Kiinanpioni ‘Duchesse
de Nemours’

Paeonia lactiflora
‘Duchesse de
Nemours’

aurinko

korkea

Tuoksuvat, kerrotut, valkeat kukat kesä-heinäkuussa. Pensasmainen, kiiltävä lehdistö. Myös upea
leikkokukka. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa.

1 lk

18,90 €
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Kiinanpioni
‘Felix Crousse’

Paeonia lactiflora ‘Felix
Crousse’

aurinko

keskikorkea

Vanha (v. 1881), edelleen hyvin suosittu lajike. Suuret, ihanasti tuoksuvat, karmiininpunaiset kukat.
Keski-aikainen kukinta. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Vettä hyvin läpäisevä, ravinteikas,
kalkittu, savensekainen multa. Kukinnot tuetaan. Istutusetäisyys vähintään 60 cm.

1 lk

22,90 €

Kiinanpioni
‘Festiva Maxima’

Paeonia lactiflora
‘Festiva Maxima’

aurinko

keskikorkea

Kaunis, hyvin suosittu, aikainen lajike. Puhtaanvalkeissa kukissa pieniä punaisia laikkuja. Tuoksu makea ja pehmeä. Hyvä leikkokukka. Kaunis yksittäin tai ryhmissä, myös ruusutarhassa. Syvämultainen
kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa.

1 lk

18,90 €

Kiinanpioni
‘Immaculee’

Paeonia lactiflora
‘Immaculee’

aurinko

korkea

Kiiltävälehtinen. Löyhästi kerrotut, pehmeänvalkeat kukat. Hienostunut tuoksu. Kaunis yksittäin tai
ryhmissä, myös ruusutarhassa. Syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä
maa.

1 lk

18,90 €

Kiinanpioni
‘Jadwiga’

Paeonia lactiflora
‘Jadwiga’

aurinko

keskikorkea

Vahvavartinen kasvusto. Pensasmainen, kiiltävä lehdistö. Kukat tuoksuvat, kerrotut, väriltään pinkit.
Kukkii kesä-heinäkuussa. Hyvä leikkokukka. Syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä
läpäisevä maa.

1 lk

18,90 €

Kiinanpioni
‘Jan van Leeuwen’

Paeonia lactiflora ‘Jan
van Leeuwen’

aurinko

keskikorkea

Erityisen kauniskukkainen pioni. Tuuhea, matala, pensasmainen kasvusto. Tuoksuvissa kukissa
satiinimaiset valkeat terälehdet. Helppohoitoinen, ei tarvitse tukemista. Syvämultainen kasvupaikka.
Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa.

1 lk

18,90 €

Kiinanpioni
‘Sarah Bernhardt’

Paeonia lactiflora
‘Sarah Bernhardt’

aurinko

korkea

Vanha, edelleen suosituin pionilajike. Korkeus noin 100 cm. Erittäin suuret, tuoksuvat, kerrotut,
vaaleanpunaiset kukat. Hyvä leikkokukka. Tuettava. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore
ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa.

1 lk

18,90 €

Kiinanpioni
‘Sorbet’

Paeonia lactiflora
‘Sorbet’

aurinko

keskikorkea

Kauniit vaaleanpunaisen ja valkoisen kirjavat kukat, joissa tiivis ja röyhelömäinen keskusta. Tuoksuva. Kukinta kesä-heinäkuussa. Syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä
maa.

1 lk

18,90 €

Kiinanpioni
‘Wladyslawa’

Paeonia lactiflora
‘Wladyslawa’

aurinko

keskikorkea

Vaaleanpunaiset yksinkertaiset ja tuoksuvat kukat, joissa kellertävä keskusta. Muistuttaa ‘Bowl Of
Beauty’ lajiketta, mutta on kooltaan kompaktimpi. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa.

1 lk

18,90 €

Hybridipioni
‘Buckeye Belle’

Paeonia ‘Buckeye
Belle’

aurinko

keskikorkea

Vahvat, pystyt versot. Pensasmainen kasvusto, kauniit tummanvihreät lehdet. Mahonkiin vivahtavat,
hyvin tummanpunaiset kukat. Hyvin aikainen kukinta kesäkuussa. Erinomainen leikkokukka. Tuore ja
ravinteikas, vettä läpäisevä maa.

1 lk

22,00 €

Hybridipioni
‘Claire de Lune’

Paeonia ‘Claire de
Lune’

aurinko

Kauniit vaalean keltaiset, lähes kerman väriset ja yksinkertaiset kukat joissa keltainen keskusta.
Aikainen kukinta kesä-heinäkuussa. Mieto tuoksu. Erinomainen leikkokukka. Tuore ja ravinteikas,
vettä läpäisevä maa.

1 lk

29,00 €

Hybridipioni
‘Coral Charm’

Paeonia ‘Coral Charm’

aurinko

keskikorkea

Suuret, puolikerrotut ja tuoksuvat kukat. Kullan keltaiset heteet korostavat kaunista korallin punaista
väriä joka vaalenee vanhetessaan. Tuettava. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja
ravinteikas, vettä läpäisevä maa.

1 lk

22,90 €

Hybridipioni
‘Early Scout’

Paeonia ‘Early Scout’

aurinko

keskikorkea

Punaiset, yksinkertaiset kukat joissa keltainen keskusta. Tumman vihreä liuskoittunut lehdistö.
Aikainen kukinta kesä-heinäkuussa. Kompaktin kokoinen pioni.

1 lk

18,90 €

Hybridipioni
‘Flame’

Paeonia ‘Flame’

aurinko

keskikorkea

Punaiset, korallin vivahteiset, yksinkertaiset kukat joissa keltainen keskusta. Tumma vihreä lehdistö ja
tiivis kasvusto. Aikainen kukinta kesä-heinäkuussa. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore
ja ravinteikas, vettä läpäisevä maa. Liian kosteissa olosuhteissa tyvi alkaa helposti mätänemään.

1 lk

18,90 €

Hybridipioni
‘Paula Fay’

Paeonia ‘Paula Fay’

aurinko

keskikorkea

Puolikerrannaiset, hehkuvan pinkit ja keskustaltaan keltaiset kukat. Tuoksuva. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore, ravinteikas ja vettä läpäisevä maa.

1 lk

22,90 €

Hybridipioni
‘Scarlet O’Hara’

Paeonia ‘Scarlet
O’Hara’

aurinko

keskikorkea

Kirkkaan punaiset, yksinkertaiset kukat joissa keltainen keskusta. Mieto tuoksu. Kukinta heinä-elokuussa. Vahva vartinen ja tumma lehdistöinen. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore,
ravinteikas ja vettä läpäisevä maa.

1 lk

22,90 €

Tillipioni

Paeonia tenuifolia

aurinko

korkea

Kirkkaan punaiset yksinkertaiset kukat joissa on keltainen keskusta. Pystykasvuinen ja kestävä pioni.
Kaunis ja ilmava tillimäisen liuskoittunut lehdistö. Aurinkoinen, syvämultainen kasvupaikka. Tuore,
ravinteikas ja vettä läpäisevä maa. Liian kosteissa olosuhteissa tyvi alkaa helposti mätänemään.

1 lk

59,00 €

Lännenhirssi
‘Prairie Sky’

Panicum virgatum
‘Prairie Sky’

aurinko

korkea

Teräksen sinertävä, pysty ja vaasimainen kasvusto. Ilmavat, vaaleat röyhymäiset kukinnot. Suositellaan leikattavan aikaisin keväällä, jolloin kasvusto voidaan myös tarpeen tullen jakaa. Aurinkoinen
kasvupaikka. Läpäisevä, tuore tai kuiva maa.

1 lk

7,40 €

Lännenhirssi
‘Shenandoah’

Panicum virgatum
‘Shenandoah’

aurinko

korkea

Pysty hiukan vaasimainen kasvutapa. Vihreiden lehtien kärjen punertuvat kesän edetessä ja syksyllä
lehdet saavat violetin punertavan syysvärin. Voidaan leikata aikaisin keväällä. Kun juuristo on kehittynyt sietää hyvin kuivuutta. Aurinkoinen kasvupaikka. Läpäisevä, tuore tai kuivahko maa.

1 lk

7,40 €

Siperianunikko
‘Party Fun’

Papaver croceum
‘Party Fun’

aurinko

matala

Kaksivuotinen, mutta säilyy kylväytymällä. Valkeat, keltaiset, oranssit tai punaiset kukat. Korkeus
30 cm. Helppohoitoinen. Sietää hyvin paahdetta, mutta ei talvimärkyyttä. Aurinkoinen kasvupaikka.
Kuiva - tuore, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta.

1 lk

3,90 €

Syysleimu
‘Blue Paradise’

Phlox paniculata ‘Blue
Paradise’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Syyskesällä kukkiva ryhmäperenna. Voimakkaasti tuoksuva, suuri, violetti kukinto. Syvämultainen
kasvupaikka. Läpäisevä, keskiravinteinen, keskikostea hiekkamulta. Kuivassa paikassa saa helposti
härmää. Istutusetäisyys noin 35 cm.

1 lk

5,80 €

Syysleimu
‘Bright Eyes’

Phlox paniculata
‘Bright Eyes’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Komea ryhmäperenna ja leikkokukka. Perhoskasvi. Syksyllä tuoksuvat, vaaleanpunaiset, punasilmäiset kukat. Kukkii runsaimmin aurinkoisella (ei paahteisella) paikalla, mutta viihtyy myös puolivarjossa.
Keskiravinteinen, keskikostea, noin 40 cm syvä multa.

1 lk

5,80 €

Syysleimu ‘Crème de
Menthe’

Phlox paniculata
‘Crème de Menthe’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Erikoiset kirjavat lehdet. Hyvin hennon vaaleanpunaiset kukat joissa tummempi keskusta. Miedosti
tuoksuva. Kukkii pitkään. Kukkii runsaimmin aurinkoisella (ei paahteisella) paikalla, mutta viihtyy
myös puolivarjossa. Keskiravinteinen, keskikostea, noin 40 cm syvä multa.

1 lk

6,10 €

Syysleimu ‘David’

Phlox paniculata
‘David’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Komea ryhmäperenna ja leikkokukka. Perhoskasvi. Syksyllä suuret, puhtaanvalkoiset, tuoksuvat
kukat. Vahva lajike. Kukkii runsaimmin aurinkoisella (ei paahteisella) paikalla, mutta viihtyy myös
puolivarjossa. Keskiravinteinen, keskikostea, noin 40 cm syvä multa.

1 lk

5,80 €

Syysleimu
FLAME™ CORAL

Phlox paniculata
FLAME™ CORAL
‘Barsixtytwo’

aurinko,
puolivarjo

matala

Tummat korallinpinkit kukat. Kompaktin kokoinen ja tuuhea kasvusto. Houkuttelee perhosia ja pölyttäjiä. Aurinkoinen tai puolivarjoinen kasvupaikka. Keskiravinteinen, tuore tai keskikostea maa.

1 lk

5,80 €

Syysleimu FLAME™
LIGHT PINK IMPROVED

Phlox paniculata
FLAME™ LIGHT
PINK IMPROVED
‘Bareleven’

aurinko,
puolivarjo

matala

Pinkit kukat joissa tummempi punertava silmä. Kompakti ja tuuhea kasvusto. Härmänkestävä lajike.
Houkuttelee perhosia ja pölyttäjiä. Aurinkoinen tai puolivarjoinen kasvupaikka. Keskiravinteinen, tuore
tai keskikostea maa.

1 lk

5,80 €

Syysleimu
‘Pina Colada’

Phlox paniculata ‘Pina
Colada’

aurinko,
puolivarjo

matala

Erittäin täyteläinen ja tuuhea valkoinen, ja tuoksuva kukinto. Kompakti kasvutapa ja hyvä härmänkestävyys. Aurinkoinen – puolivarjoisa, kosteahkona pysyvä kasvupaikka. Ravinteikas, hiekan ja
savensekainen multamaa. Kuivina kesinä huolehdittava kastelusta. Perhosperenna. Leikkokukka.
Istutusväli noin 40 cm.

1 lk

5,80 €
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Syysleimu
‘Red Riding Hood’

Phlox paniculata ‘Red
Riding Hood’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Kauniit kirsikanpunaiset miedosti tuoksuvat kukat erottuvat varmasti muiden kukkien joukosta.
Tumma lehdistö. Aurinkoinen – puolivarjoisa, kosteahkona pysyvä kasvupaikka. Ravinteikas, hiekan
ja savensekainen multamaa. Kuivina kesinä huolehdittava kastelusta. Perhosperenna. Leikkokukka.
Istutusväli noin 40 cm.

1 lk

5,80 €

Syysleimu
‘Rosa Pastel’

Phlox paniculata
‘Rosa Pastel’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Todella vaaleanpunaiset, pastellinväriset kukat, joissa tummempi pinkki silmä. Kukinta loppukesällä
elo-syyskuussa. Kukkii runsaimmin aurinkoisella (ei paahteisella) paikalla, mutta viihtyy myös
puolivarjossa. Keskiravinteinen, keskikostea, noin 40 cm syvä multa.

1 lk

5,80 €

Syysleimu SWEET
SUMMER™ SNOW

Phlox paniculata
SWEET SUMMER™
SNOW ‘Ditosnow’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Suurikukintoinen syksyllä kukkiva ryhmäperenna. Tuoksuvat, puhtaanvalkoiset kukat. Tummanvihreät
lehdet. Kukkii runsaimmin aurinkoisella (ei paahteisella) paikalla, mutta viihtyy myös puolivarjossa.
Keskiravinteinen, keskikostea, noin 40 cm syvä multa.

1 lk

5,80 €

Sammalleimu
‘Amazing Grace’

Phlox subulata ‘Amazing Grace’

aurinko,
puolivarjo

matala

Valkoiset kukat joissa tumman violetti silmä. Kukkii touko-kesäkuussa. Maanmyötäinen, mattomainen
kasvusto ja neulamaiset lehdet. Kuivahko - tuore kasvupaikka. Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Sammalleimu
‘Atropurpurea’

Phlox subulata ‘Atropurpurea’

aurinko,
puolivarjo

matala

Hyvin suosittu, runsaskukkainen kivikon ja rinteiden peittokasvi. Erittäin kestävä ja helppohoitoinen.
Ainavihanta, maanmyötäinen kasvusto. Kukkii pitkään touko-kesäkuussa. Kuivahko - tuore kasvupaikka. Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Sammalleimu
‘Bavaria’

Phlox subulata
‘Bavaria’

aurinko,
puolivarjo

matala

Valkoiset kukat joissa sininen silmä. Kukkii touko-kesäkuussa. Maanmyötäinen, mattomainen kasvusto ja neulamaiset lehdet. Hyvä kivikko- ja rinteiden peittoperenna. Kuivahko - tuore kasvupaikka.
Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Sammalleimu ‘Benita’

Phlox subulata ‘Benita’

aurinko,
puolivarjo

matala

Vaalean lilat kukat. Kukkii touko-kesäkuussa. Maanmyötäinen, mattomainen kasvusto ja neulamaiset
lehdet. Hyvä kivikko- ja rinteiden peittoperenna. Kuivahko - tuore kasvupaikka. Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Sammalleimu ‘Candy
Stripes’

Phlox subulata ‘Candy
Stripes’

aurinko,
puolivarjo

matala

Hyvin suosittu, runsaskukkainen kivikon ja rinteiden peittokasvi. Erittäin kestävä ja helppohoitoinen.
Ainavihanta, maanmyötäinen kasvusto. Kukkii pitkään touko-kesäkuussa. Kuivahko - tuore kasvupaikka. Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Sammalleimu
‘Red Wings’

Phlox subulata ‘Red
Wings’

aurinko,
puolivarjo

matala

Loistavan pinkit pienet kukat. Kukkii touko-kesäkuussa. Maanmyötäinen, mattomainen kasvusto ja
neulamaiset lehdet. Hyvä kivikko- ja rinteiden peittoperenna. Kuivahko - tuore kasvupaikka. Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Sammalleimu
‘Snowflake’

Phlox subulata
‘Snowflake’

aurinko,
puolivarjo

matala

Puhtaan valkoiset, pienet kukat ja tumma maanmyötäinen, neulamainen lehdistö. Hyvä kivikko- ja
rinteiden peittoperenna. Kuivahko - tuore kasvupaikka. Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta.

1lk

5,10 €

Kilpihärkylä ‘
Herrenhausen’

Polystichum setiferum
‘Herrenhausen’

puolivarjo,
varjo

matala

Erittäin tiheäliuskaiset lehdet, korkeus n. 30 cm. Puolivarjoinen kasvupaikka ja tuore maa.

1 lk

9,50 €

Nepalinhanhikki
‘Miss Willmot’

Potentilla nepalensis
‘Miss Willmot’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Pystykasvuinen kukkaryhmien perenna. Kauniit ruusunpunaiset kukat heinäkuulta syyskuulle. Korkeus 40 cm. Läpäisevä, melko ravinteikas, keskikostea hiekkamulta. Istutusetäisyys noin 40 cm.

1 lk

4,40 €

Grönlanninhanhikki
‘Nuuk’

Potentilla tridentata
‘Nuuk’

aurinko,
puolivarjo

matala

Suosittu, osittain talvivihreä maanpeittokasvi. Tummanvihreät lehdet, pienet valkeat kukat kesäkuussa. Kestävä ja helppohoitoinen. Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta.

1 lk

9,50 €

Palloesikko

Primula denticulata
(punainen)

aurinko,
puolivarjo

matala

Aniliininpunaiset pallomaiset kukinnot keväällä. Ruusukemainen heleän vihreä lehdistö. Värikäs
kevätkukkija. Miedosti tuoksuvat kukat. Viihtyy tuoreessa, keskiravinteisessa, mutta läpäisevässä
maassa. Leviää helposti ja voidaan tarvittaessa jakaa.

1 lk

4,40 €

Palloesikko ‘Alba’

Primula denticulata
var. alba

aurinko,
puolivarjo

matala

Aikainen kevätkukkija. Tuoksuvat kukat toukokuussa. Tuore, keskiravinteinen ja hyvin vettä läpäisevä
hiekansekainen multa. Lumettomilla alueilla kannattaa suojata talveksi.

1 lk

4,40 €

Himalajanesikko
‘Gigas’

Primula rosea ‘Gigas’

aurinko,
puolivarjo

matala

Tumman pinkit kukat joissa keltainen keskusta. Kukinta aikaisin keväällä. Ei siedä talvimärkyyttä,
mutta menestyy parhaiten tuoreessa ja läpäisevässä kasvualustassa. Kasvusto voidaan tarvittaessa
jakaa kukinnan jälkeen.

1 lk

5,10 €

Tähkäesikko

Primula vialii

aurinko,
puolivarjo

matala

Erikoinen esikko! Punaiset nuput avautuvat alhaalta ylöspäin violeteiksi kukiksi muodostaen kauniit
tähkämäiset kukinnot. Tuore, läpäisevä kasvualusta. Kaunis kasvi myös keväisissä ruukkuistutuksissa.

1 lk

5,10 €

Tarhakylmänkukka

Pulsatilla vulgaris

aurinko,
puolivarjo

matala

Isot, nuokkuvat kukat toukokuussa. Kukinnan jälkeen kasvia koristavat hopeiset pähkylähedelmät.
Kestävä kivikkoperenna. Kuiva - tuore, vähäravinteinen, kalkittu ja vettä läpäisevä hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Tarhakylmänkukka
‘Alba’

Pulsatilla vulgaris
‘Alba’

aurinko,
puolivarjo

matala

Isot, nuokkuvat kukat toukokuussa. Kukinnan jälkeen kasvia koristavat hopeiset pähkylähedelmät.
Kestävä kivikkoperenna. Kuiva - tuore, vähäravinteinen, kalkittu ja vettä läpäisevä hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Tarhakylmänkukka
‘Rubra’

Pulsatilla vulgaris
‘Rubra’

aurinko,
puolivarjo

matala

Isot, nuokkuvat kukat toukokuussa. Kukinnan jälkeen kasvia koristavat hopeiset pähkylähedelmät.
Kestävä kivikkoperenna. Kuiva - tuore, vähäravinteinen, kalkittu ja vettä läpäisevä hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Sädepäivänhattu
‘Goldsturm’

Rudbeckia fulgida var.
sullivantii ‘Goldsturm’

aurinko

keskikorkea

Syksyllä näyttävästi ja hyvin pitkään kukkiva, pystykasvuinen ryhmäperenna. Myös hyvä leikkokukka.
Leviää voimakkaasti, ei tarvitse jakamista. Keskikostea, ravinteikas ja kalkittu, vettä hyvin läpäisevä
hiekkamulta.

1 lk

3,90 €

Lehtosalvia
‘Deep Blue Field’

Salvia nemorosa
‘Deep Blue Field’

aurinko

matala

Sinertävän violetit tähkämäiset kukinnot. Kompakti ja tuuhea kasvutapa. Houkuttelee pölyttäjiä
ja perhosia. Helppohoitoinen ja kestävä kasvi. Viihtyy parhaiten aurinkoisella paikalla. Läpäisevä,
keskiravinteinen ja hiekkapitoinen maa. Arka talvimärkyydelle.

1 lk

5,10 €

Lehtosalvia
‘Night Field’

Salvia nemorosa’Night
Field’

aurinko

keskikorkea

Tumman violetit tähkämäiset kukinnot. Tummat pitkulaiset ja karheat lehdet. Houkuttelee pölyttäjiä
ja perhosia. Helppohoitoinen ja kestävä kasvi. Viihtyy parhaiten aurinkoisella paikalla. Läpäisevä,
keskiravinteinen ja hiekkapitoinen maa. Arka talvimärkyydelle.

1 lk

5,10 €

Lehtosalvia
‘Ostfriesland’

Salvia nemorosa
‘Ostfriesland’

aurinko

keskikorkea

Runsaskukkainen ryhmäperenna. Tuoksuva, pysty kasvusto. Sinivioletit kukat heinä-elokuussa.
Sietää paahdettakin. Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta. Arka talvimärkyydelle.

1 lk

5,10 €

Loistosalvia
‘Blaukönigin’

Salvia x sylvestris
‘Blaukönigin’

aurinko

keskikorkea

Runsaskukkainen ryhmäperenna. Tuoksuva, tuuhea ja pysty kasvusto. Kirkkaan laventelinsiniset
kukat heinä-elokuussa. Sietää paahdettakin. Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta. Arka talvimärkyydelle.

1 lk

5,10 €

Loistosalvia
‘Midnight Rose’

Salvia x sylvestris
‘Midnight Rose’

aurinko

keskikorkea

Pinkit tähkämäiset kukat ja kompakti kasvutapa. Kaunis, aurinkoisen paikan kukkij, joka sietää myös
paahdetta. Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta. Arka talvimärkyydelle.

1 lk

5,10 €

Loistosalvia
‘Rosakönigin’

Salvia x sylvestris
‘Rosakönigin’

aurinko

keskikorkea

Runsaskukkainen ryhmäperenna. Tuoksuva, pysty kasvusto. Roosat kukat heinä-elokuussa. Sietää
paahdettakin. Läpäisevä, keskiravinteinen hiekkamulta. Arka talvimärkyydelle.

1 lk

5,10 €

Luppio
‘Chocolate Tipp’

Sanguisorba hybr.
‘Chocolate Tipp’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea,
korkea

Pienet punertavan ruskeat kukat pitkien varsien päässä. Mätäsmäinen ja kompakti kasvutapa.
Sopii pehmentämään istutusalueita tai reunustamaan puutarhaa. Leviää hitaasti. Tuore, läpäisevä,
ravinteikas kasvupaikka

1 lk

6,40 €
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Punaluppio
‘Tall Tanna’

Sanguisorba officinalis
‘Tall Tanna’

aurinko,
puolivarjo

korkea

Muistuttaa ‘Tanna’ lajiketta, mutta on korkeampi. Pienet viininpunaiset kukkapompulat. Aurinkoinen puolivarjoisa kasvupaikka. Niukka – keskiravinteinen, kostea, läpäisevä multa. Istutusetäisyys 50-60
cm. Upea mm. heinien kanssa.

1 lk

6,40 €

Rohtosuopayrtti
‘Rosea Plena’

Saponaria officinalis
‘Rosea Plena’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Sitkeähenkinen, maavarrellaan tehokkaasti leviävä vanhojen pihojen perenna. Korkeus 30-50 cm.
Kukat punertavat, kerrotut, tuoksuvat. Kukkii pitkään heinä-elokuussa. Aurinkoinen - puolivarjoisa
kasvupaikka. Vaatimaton kasvualustan suhteen, viihtyy myös laihassa maassa.

1 lk

5,50 €

Patjarikko
‘Frühlingsschnee’

Saxifraga (Arendsii-ryhmä) ‘Frühlingsschnee’ /
‘Spring Snow’

aurinko,
puolivarjo

matala

Valkoiset kukat patjamaisen kasvuston päällä. Kaunis kevätkukkija aurinkoiselle tai puolivarjoisalle
paikalle. Kuivahko, läpäisevä, niukkaravinteinen hiekkamulta. Sopii kivikkopuutarhoihin ja reunuskasviksi. Voidaan jakaa kukinnan jälkeen.

1 lk

5,50 €

Kaukasiantörmäkukka
‘Fama Weiss’

Scabiosa caucasica
‘Fama Weiss’ / ‘Fama
White’

aurinko,
puollivarjo

keskikorkea

Valkoiset kukat pitkien varsien päässä heinä-syyskuussa. Harmaa mätäsmäinen lehdistö. Houkuttelee pölyttäjiä ja perhosia. Aurinkoinen, kuivahko kasvupaikka. Keskiravinteinen, kalkkipitoinen
hiekkamulta. Ei siedä talvimärkyyttä. Hyötyy talvisuojauksesta.

1 lk

5,50 €

Keltamaksaruoho

Sedum acre

aurinko

matala

Erittäin vaatimaton, Suomessa luonnonvarainen kivikkokasvi, joka viihtyy myös erittäin ohut-multaisilla paikoilla kallioilla ja kivimuurien päällä. Leviää nopeasti. Korkeus 5-10 cm. Keltaiset kukat
keskikesällä. Runsas kukinta. Aurinkoinen, kuiva, niukkaravinteinen kasvupaikka.

1 lk

3,90 €

Valkomaksaruoho

Sedum album

aurinko

matala

Erittäin vaatimaton kivikkokasvi, joka viihtyy myös erittäin ohutmultaisilla paikoilla kallioilla ja kivi-muurien päällä. Leviää nopeasti. Paahteisilla paikoilla lehdet muuttuvat punertaviksi. Korkeus 5-10 cm.
Valkoiset kukat keskikesällä. Aurinkoinen, kuiva, niukkaravinteinen kasvupaikka.

1 lk

4,40 €

Kultamaksaruoho
‘Weihenstephaner
Gold’

Sedum floriferum ‘Weihenstephaner Gold’

aurinko,
puolivarjo

matala

Loppukesällä kukkiva kivikkokasvi, jonka lehdistö muodostaa peittävän maton. Korkeus 15-20 cm.
Helppohoitoinen, sopii myös haudoille. Keltaiset kukat loppukesällä. Aurinkoinen, kuiva, keskiravinteinen kasvupaikka.

1 lk

4,40 €

Kamtsatkanmaksaruoho

Sedum kamtschaticum

aurinko

matala

Helppohoitoinen, erittäin kestävä, voimakkaasti leviävä kivikko- ja maanpeitekasvi. Korkeus 15-20
cm. Runsas oranssinkeltainen kukinta heinä-elokuussa. Aurinkoinen, kuivahko kasvupaikka. Niukkaravinteinen hiekkamulta. Viihtyy hyvin myös ohutmultaisilla kallioilla.

1 lk

4,40 €

Komeamaksaruoho
‘Herbstfreude’

Sedum (risteymät)
‘Herbstfreude’

aurinko

keskikorkea

Syksyllä kukkiva, pystykasvustoinen maksaruoho, korkeus 40-50 cm. Lehdet sinivihreät. Ruusunpunaiset, vähitellen tummuvat kukinnot. Kestävä ja helppohoitoinen. Myös leikkokukka. Aurinkoinen,
kuiva - tuore, niukka-keskiravinteinen kasvupaikka. Kasvualustan syvyys ainakin 20 cm.

1 lk

5,10 €

Komeamaksaruoho
‘Matrona’

Sedum (risteymät)
‘Matrona’

aurinko

keskikorkea

Syksyllä kukkiva, pystykasvustoinen maksaruoho, korkeus 30-40 cm. Lehdet tummanpunaruskeat.
Vaaleanpunaiset kukinnot. Kestävä ja helppohoitoinen. Myös leikkokukka. Aurinkoinen, kuivahko
kasvupaikka. Keskiravinteinen hiekkamulta. Kasvualustan syvyys ainakin 25 cm.

1 lk

5,10 €

Komeamaksaruoho
‘Xenon Yellow’

Sedum (risteymät)
Xenox Yellow

aurinko

keskikorkea

Tummalehtinen maksaruoho. Oranssin pinkit kukkanuput avautuvat vaalean keltaisiksi tähtimäisiksi
kukkatertuiksi. Kukinta loppukesällä. Houkuttelee perhosia ja pölyttäjiä. Aurinkoinen, kuivahko
kasvupaikka. Keskiravinteinen hiekkamulta.

1 lk

6,40 €

Isomaksaruoho
‘Mr. Goodbud’

Sedum telephium ‘Mr.
Goodbud’

aurinko

keskikorkea

Korkea ja tuuheakasvustoinen maksaruoho. Suuret pinkit kukinnot houkuttelevat perhosia ja
pölyttäjiä. Aurinkoinen, kuivahko kasvupaikka. Keskiravinteinen hiekkamulta. Kasvualustan syvyys
ainakin 25 cm.

1 lk

5,10 €

Syysmaksaruoho
‘Hot Stuff’

Sedum spectabile
‘Hot Stuff’

aurinko

matala

Syksyllä kukkiva, pystykasvustoinen maksaruoho, korkeus 30 cm. Lehdet melko kirkkaanvihreät.
Pinkit, vähitellen tummuvat kukinnot. Kestävä ja helppohoitoinen. Myös leikkokukka. Aurinkoinen,
kuivahko kasvupaikka. Keskiravinteinen hiekkamulta. Kasvualustan syvyys ainakin 25 cm.

1 lk

5,50 €

Kaukasianmaksaruoho ‘Purpureum’

Sedum spurium
‘Purpureum’

aurinko,
puolivarjo

matala

Purppuran punertavat, ruusukemaiset lehdet, pitkät suikertavat varret. Maanyötäinen kasvutapa.

1 lk

3,90 €

Kaukasianmaksaruoho ‘Tricolor’

Sedum spurium
‘Tricolor’

aurinko,
puolivarjo

matala

Pohjaväriltään vihreiden lehtien reunat ovat valkoisen ja punaisen kirjavat. Maanmyötäinen kasvutapa. Lehdistö kauneimmillaan aurinkoisella paikalla. Niukkaravinteinen, kuivahko hiekkamulta. Viihtyy
myös ohutmultaisilla paikoilla.

1 lk

3,90 €

Kaukasianmaksaruoho ‘Voodoo’

Sedum spurium
‘Voodoo’

aurinko,
puolivarjo

matala

Mattomainen, rentokasvuinen, voimakkaasti leviävä, osittain talvivihanta kasvusto. Punaiset lehdet ja
loppukesällä punaiset kukat. Korkeus 10-15 cm. Lehdistö kaunein aurinkoisella paikalla. Niukkaravinteinen, kuivahko hiekkamulta. Viihtyy myös ohutmultaisilla paikoilla.

1 lk

3,90 €

Maksaruoho
SUNSPARKLER®

Sedum SUNSPARKLER® ‘Fire Cracker’

aurinko

matala

Uudet mintun vihertävät lehdet erottuvat kauniisti vanhempien luumun punertavien lehtien joukosta.
Kestävä ja vahvakasvuinen maksaruoho kivikkoryhmiin. Sopii myös ruukkistutuksiin. Parhaimmillaan
aurinkoisella paikalla läpäisevässä ja kuivahkossa maassa.

1 lk

5,10 €

Maksaruoho
SUNSPARKLER®

Sedum SUNSPARKLER® ‘Lime Zinger’

aurinko

matala

Rentokasvuinen kivikkokasvi, jonka paksuissa sinivihreissä lehdissä on punaiset reunat. Ruusunpunaiset kukat loppukesällä. Helppohoitoinen, sopii hyvin ruukkuistutuksiin. Aurinkoinen, kuiva,
niukkaravinteinen kasvupaikka.

1 lk

5,10 €

Maksaruoho
SUNSPARKLER®

Sedum SUNSPARKLER® ‘Wildfire’

aurinko

matala

Kirsikanpunaertavat kynnen kokoiset lehdet. Matala maanmyötäinen kasvutapa. Ruusunpunaiset
kukat loppukesällä. Helppohoitoinen, sopii hyvin ruukkuistutuksiin. Aurinkoinen, kuiva, niukkaravinteinen kasvupaikka.

1 lk

5,10 €

Maksaruoho
ATLANTIS®

Sedum takesimense
ATLANTIS® ‘Nonsitnal’

aurinko

matala

Valittu vuoden kasviksi Chelsea Flower Showssa vuonna 2019. Kirjavat keltavihreät lehdet. Kirkkaan
keltaiset, tähtimäiset kukat muodostuvat versojen päihin. Upea kasvi ruukkuistutuksiin ja suojaisiin
kivikkopenkkeihin. Läpäisevä, hiekkapitoinen maa.

1 lk

6,40 €

Isomaksaruoho ‘Carl’

Sedum telephium ‘Carl’

aurinko

matala

Näyttävä, pitkään syksyllä kukkiva maksaruoho sopii istutettavaksi kivikkoon, kukka- ja havuryhmiin
ja haudoille. Tanakka kasvusto. Korkeus noin 50 cm. Kukat tummenevat loistavan pinkinpunaisiksi.
Aurinkoinen, kuivahko kasvupaikka. Vähintään 25 cm syvä, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Isomaksaruoho
‘Karlfunkelstein’

Sedum telephium
‘Karlfunkelstein’

aurinko

keskikorkea

Tummat purppuraiset lehdet. Pitkään kauniina kestävät pinkit kukinnot. Aurinkoinen, kuivahko
kasvupaikka. Vähintään 25 cm syvä, keskiravinteinen, läpäisevä hiekkamulta. Houkuttelee pölyttäjiä
ja perhosia.

1 lk

5,10 €

Mehitähti BIG SAM™

Sempervivum BIG
SAM™ Chrome Green’

aurinko

matala

Heleän vihreät punareunaiset lehdet muodostavat kauniita suuria ja säännöllisiä ruusukkeita. Lyhyen
varren päässä rykelmä pieniä, vaaleanpunaisia ja tähtimäisiä kukkia. Sopii hyvin myös ruukkuistutuksiin. Kuiva, vähäravinteinen, hiekkapitoinen ja läpäisevä kasvualusta.

1 lk

4,40 €

Mehitähti BIG SAM™

Sempervivum BIG
SAM™ Coral Gray

aurinko

matala

Mehiruusuke jolla on harmaan ruskea pohjaväri ja häivähdys korallin pinkkiä.

1 lk

4,40 €

Mehitähti BIG SAM™

Sempervivum BIG
SAM™ ‘Purple Quarts’

aurinko

matala

Vihreä ruusukemainen kasvusto, joka vaihtaa väriänsä vuodenajan mukaan tummemmasta purppuraisesta vaaleanpunertavaksi.

1 lk

4,40 €

Kivikkomehitähti
‘Othello’

Sempervivum ‘Othello’

aurinko

matala

Kuivien ja paahteisten paikkojen perenna. Oivallinen myös ruukkuistutuksissa. Korkeus 5/15 cm. Kukinto nousee ruusukkeen keskeltä. Kukkinut ruusuke kuolee, mutta tyveltä kehittyy uusia. Aurinkoinen
kasvupaikka. Niukkaravinteinen hiekkamulta. Viihtyy ohutmultaisilla kallioilla.

1 lk

5,10 €
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Tarhajalomalva
‘Brilliant’

Sidalcea oregana
‘Brilliant’

aurinko

korkea

Kaunis kukkaryhmien perenna, myös leikkokukka. Pensasmainen kasvutapa. Korkeus noin 60 cm.
Aurinkoinen, tuulilta suojattu kasvupaikka. Ravinteikas, keskikostea hiekkamulta. Talveksi kannattaa
laittaa havusuojaus.

1 lk

5,50 €

Syyskohokki

Silene schafta

aurinko,
puolivarjo

matala

Matala, loppukesällä kukkiva kivikkokasvi. Ilmava, tyynymäinen mätäs, korkeus 10-15 cm. Ruusunpunaiset kukat elo-syyskuussa. Aurinkoinen, kuivahko kasvupaikka. Keskiravinteinen, läpäisevä
hiekkamulta. Hyötyy havusuojauksesta kevätaurinkoa vastaan.

1 lk

3,90 €

Kanadanpiisku
‘Goldkind’

Solidago canadensis
‘Goldkind’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Vanha, kestävä, varsinkin maaseudulla hyvin yleinen perenna. Tanakka kasvusto. Suuret, keltaiset
kukinnot elo-syyskuussa. Myös kestävä leikkokukka. 50-60 cm. Aurinkoinen - kevytvarjoinen, kosteahko kasvupaikka. Ravinteikas savensekainen multa. Helppohoitoinen. Istutusetäisyys 40 cm.

1 lk

4,40 €

Tarhapiisku
‘Strahlenkrone’

Solidago ‘Strahlenkrone’ / ‘Crown of Rays’

aurinko

keskikorkea

Kullankeltaiset, suuret huiskamaiset kukinnot loppukesällä. Pitkät varret ja tumman vihreät kapeat
lehdet. Aurinkoinen - puolivarjoisa, tuore - kosteahko kasvupaikka. Keskiravinteinen, läpäisevä
multa. Helppohoitoinen. Istutusetäisyys noin 40 cm.

1 lk

4,40 €

Nukkapähkämö
‘Silver Carpet’

Stachys byzantina
(lanata) ‘Silver Carpet’

aurinko

matala

Harmaa- ja pehmeälehtinen kivikkoperenna, joka muodostaa maanmyötäisen kasvuston. Lajike
kukkii erittäin harvoin. Korkeus 10-15 cm. Aurinkoinen, kuiva kasvupaikka. Niukkaravinteinen, kalkittu,
ehdottomasti hyvin vettä läpäisevä hiekkamaa.

1 lk

5,10 €

Punapäivänkakkara
‘Robinson’s Red’

Tanacetum coccineum
‘Robinson’s Red’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Hyvä ryhmäperenna ja leikkokukka. Pystyt kukkavarret. Punaiset kukat keskikesällä. Korkeus 50-80
cm. Houkuttelee perhosia ja pölyttäjiä. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Kuivahko - tuore,
keskiravinteinen, läpäisevä multa. Ei siedä seisovaa vettä. Istutusetäisyys 30-35 cm.

1 lk

3,90 €

Punapäivänkakkara
‘Robinson’s Rosa’

Tanacetum coccineum
‘Robinson’s Rosa’

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Hyvä ryhmäperenna ja leikkokukka. Pystyt kukkavarret. Vaaleanpunaiset kukat keskikesällä. Korkeus
50-80 cm. Houkuttelee perhosia ja pölyttäjiä. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Kuivahko tuore, keskiravinteinen, läpäisevä multa. Ei siedä seisovaa vettä. Istutusetäisyys 30-35 cm.

1 lk

3,90 €

Kangasajuruoho

Thymus serpyllum

aurinko

matala

Aurinkoisten paikkojen maanpeiteperenna. Aivan maanmyötäinen kasvusto. Pienet, tuoksuvat lehdet.
Purppuranroosat kukat kesä-heinäkuussa. Korkeus 5-10 cm. Hyvä perhosten ja kimalaisten suosima
mesikasvi. Aurinkoinen, kuivahko kasvupaikka. Läpäisevä,iukkaravinteinen hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Kangasajuruoho
‘Magic Carpet’

Thymus serpyllum
(T. praecox) ‘Magic
Carpet’

aurinko

matala

Keskikesällä tumman pinkkinä kukkiva maanpeitekasvi kuiville ja aurinkoisille paikoille. Tiivis ja mattomainen kasvusto ja tuoksuva lehdistö. Houkuttelee pölyttäjiä. Aurinkoinen, kuivahko kasvupaikka.
Läpäisevä, niukkaravinteinen hiekkamulta.

1 lk

4,40 €

Rönsytiarella

Tiarella cordifolia

puolivarjo,
varjo

matala

Hyvä varjoisten paikkojen peittokasvi. Leviää melko nopeasti pitkillä rönsyillään. Kirkkaanvihreät
lehdet. Kermanvalkeat kukat alkukesällä. Korkeus 20-25 cm. Aurinkoinen (ei kuiva) - varjoisa kasvupaikka. Läpäisevä, keskiravinteinen ja tuoreena pysyvä hiekkamulta.

1 lk

5,50 €

Niittykullero

Trollius europaeus

aurinko,
puolivarjo

keskikorkea

Luonnonvarainen, helppohoitoinen perenna sopii kukkaryhmään, kosteikkoon ja niitylle. Noin 60 cm.
Iloinen kukinta touko-kesäkuussa. Kasvusto ränsistyy kukinnan jälkeen, joten sijoitetaan muiden
joukkoon. Valoisa kasvupaikka. Tuore - märkä, ravinteikas ja multava kasvualusta. Viihtyy myös
savimaassa.

1 lk

5,50 €

Tähkätädyke

Veronica spicata

aurinko

matala

Pitkään ja näyttävästi loppukesällä kukkiva perenna kukkaryhmiin ja kivikkoon. Pystykasvuinen,
korkeus 25-40 cm. Kestävä ja helppohoitoinen. Sietää paahdettakin. Aurinkoinen kasvupaikka. Kuiva
- tuore, keskiravinteinen, kalkittu ja hiekkapitoinen multa.

1 lk

5,50 €

Tähkätädyke
‘Rotfuchs’

Veronica spicata ‘Rotfuchs’ / ‘Red Fox’

aurinko

matala

Pitkään loppukesällä kukkiva perenna. Ruusunpunaiset tähkämäiset kukinnot. Kestävä ja helppohoitoinen. Aurinkoinen kasvupaikka. Kuiva - tuore, niukka-keskiravinteinen, kalkittu ja hiekkapitoinen
multa.

1 lk

5,50 €

Tähkätädyke
Valkoinen

Veronica spicata

aurinko

matala

Pitkään loppukesällä kukkiva perenna. Valkoiset tähkämäiset kukinnot. Kestävä ja helppohoitoinen.
Sietää paahdettakin. Aurinkoinen kasvupaikka. Kuiva - tuore, keskiravinteinen, kalkittu ja hiekkapitoinen multa.

1 lk

5,50 €

Kääpiötädyke

Veronica repens

aurinko,
puolivarjo

matala

Mattomaisia kasvustoja muodostava maanpeitekasvi joka kukkii kauniilla, pienillä ja valkoisilla tai
haalean sinertävillä kukilla keskikesällä. Tuore tai puolituore maa.

1 lk

5,50 €

Pikkutalvio

Vinca minor

puolivarjo,
varjo

matala

Helppohoitoinen, ikivihreä, kovalehtinen maanpeittokasvi varjoisalle paikalle puiden ja pensaiden
alle ja rinteitä sitomaan. Korkeus 15 cm. Kukkii touko-kesäkuussa. Puolivarjoisa - varjoisa, tuore kosteahko paikka. Keskiravinteinen, kalkittu multa.

1 lk

5,50 €

Pikkutalvio
‘Gertrude Jekyll’

Vinca minor ‘Gertrude
Jekyll’

puolivarjo,
varjo

matala

Helppohoitoinen, ikivihreä, kovalehtinen maanpeittokasvi varjoisalle paikalle puiden ja pensaiden alle
ja rinteitä sitomaan. Korkeus 20 cm. Valkoiset kukat touko-kesäkuussa. Puolivarjoisa - varjoisa, tuore
- kosteahko paikka. Keskiravinteinen multa.

1 lk

5,50 €

Pikkutalvio
‘Ralph Shugert’

Vinca minor ‘Ralph
Shugert’

puolivarjo,
varjo

matala

Ikivihreä maanpeitekasvi varjoisille paikoille. Violetinsiniset kukat touko-kesäkuussa. Tumman vihreät,
valkoreunaiset lehdet. Suikertava kasvutapa. Puolivarjoisa - varjoisa, tuore - kosteahko paikka.
Keskiravinteinen multa.

1 lk

5,50 €

Sarviorvokki
‘Ulla Läck’

Viola (Cornuta-ryhmä)
‘Ulla Läck’

puolivarjo,
varjo

matala

Runsaskukkainen, melko tiiviskasvuinen lajike. Aurinkoinen – puolivarjoisa kasvupaikka. Tuore, keskiravinteinen, vettä läpäisevä hiekkamulta. Leikataan syksyllä matalaksi ja suojataan esim. havuilla.
Myös hyvä leikkokukka.

1 lk

6,40 €

Perhosorvokki

Viola sororia ‘Albiflora’

puolivarjo,
varjo

matala

Valkoiset perhosmaiset kukat. Tiivis mätäsmäinen kasvutapa ja kauniin pyöreät lehdet.Kukinta alkukesällä. Erinomainen maanpeitekasvi puolivarjoisalle tai varjoisalle paikalle, jossa valkoiset kukat
erottuvat hyvin. Leviää siemenistä.

1 lk

6,40 €

Tuoksuorvokki

Viola odorata

puolivarjo

matala

Hyväntuoksuinen, helppohoitoinen pikku kaunotar. Tummansinivioletit kukat touko-kesäkuussa. Hidaskasvuinen. Muodostaa rönsyillään tuuhean mättään. Leviää myös siementämällä. Korkeus 10-15 cm.
Puolivarjoisa - varjoisa kasvupaikka. Läpäisevä, keskikostea ja keskiravinteinen hiekkamulta.

1 lk

5,10 €

Rönsyansikka

Waldsteinia ternata

aurinko,
puolivarjo,
varjo

matala

Erittäin helppohoitoinen ja kestävä, ikivihreä, hyvin leviävä maanpeittokasvi, joka viihtyy monenlaisilla
paikoilla. Korkeus 10-20 cm. Runsas kukinta touko-kesäkuussa. Aurinkoinen - varjoisa, kuiva - kostea
kasvupaikka. Mieluiten keskiravinteinen multa.

1 lk

4,40 €
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HEDELMÄPUUT
Nimi

Latinankielinen nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Perheomenapuu

Malus, eri lajikkeita

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Pienen pihan omenatarha! Useampi lajike samassa puussa varmistaa pölytyksen onnistumisen.
Näin yhdestä puusta saa erilaisia, eri aikaan kypsyviä omenoita. Lajikkeet pölyttävät toinen toisensa.

1 lk

79,00 €

Hillittykasvuinen
perheomenapuu

Malus, eri lajikkeita

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Pienen pihan omenatarha! Useampi lajike samassa puussa varmistaa pölytyksen onnistumisen.
Näin yhdestä puusta saa erilaisia, eri aikaan kypsyviä omenoita. Lajikkeet pölyttävät toinen toisensa.

1 lk

79,00 €

Talviomena
‘Afrodita’

Malus domestica
‘Afrodita’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Aikainen talvilajike. Kookkaat, punaposkiset omenat säilyvät hyvin tammikuulle saakka. Hyvä ja aromikas 1 lk
maku kehittyy täydelliseksi pian poiminnan jälkeen. Uusi venäläinen lajike. Täydellisesti rupea kestävä,
erinomaisen terve lajike luomuviljelyyn. Hedelmien käyttöaika marras – helmikuu. Vyöhykkeille I-III.

46,00 €

Syysomena
‘Ananaskaneli’

Malus domestica
‘Ananaskaneli’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Satoisa, vahvakaskasvuinen ja terve vanha venäläinen lajike, jolla on hyvä talvenkestävyys. Hyvä pölyttäjä muille omenoille. Keskikokoiset, oranssinkeltaiset ja voimakkaasti kanelimausteiset hedelmät.
Malto melkein valkoista, mehukasta ja mureaa. Maku mieto, raikkaan viinihappoinen. Erinomainen
tuorehedelmä. Vyöhykkeille I-V.

1 lk

42,00 €

Talviomena
‘Antonovka’

Malus domestica
‘Antonovka’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Vanha ukrainalainen satoisa talviomena, erinomainen talouslajike. Nuorena voimakaskasvuinen,
hyvät oksakulmat. Vihreäpintaiset hedelmät ovat suuria, raikkaan happoisia ja aromikkaita. Malto on
tiivis ja mehukas. Runsas sato kypsyy myöhään ja säilyy tammikuulle asti. Vyöhykkeille I-V.

1 lk

42,00 €

Talviomena ‘Antonovka Safrannoje’

Malus domestica ‘Antonovka Safrannoje’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Talviomena. Kookkaat kellanvihreät hedelmät, joissa osittainen punainen peiteväri. Kiinteä ja makeanhappoinen, erinomainen soseisiin ja leivontaan, myös hyvä syöntiomena. Vyöh. I-IV(V).

1 lk

39,50 €

Kesäomena
‘Astrakan Gyllenkrok’

Malus domestica
‘Astrakan Gyllenkrok’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Punahohtoinen, erittäin maukas ja arvostettu, vanha ruotsalainen herkkulajike 1800-luvulta. Hillittykasvuinen puu. Herkullinen, aromikas syöntiomena. Maku miedosti mausteinen. Säilyy pari viikkoa.
Vyöhykkeille I-II(III).

1 lk

42,00 €

Talviomena
‘Dace’

Malus domestica
‘Dace’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Suuret, punaisen peitevärin verhoamat omenat säilyvät uudelle vuodelle. Maku aromikas ja raikkaan
happoinen. Erittäin satoisa ja täysin ruvenkestävä kauppalajike Latviasta, sopii erityisen hyvin luomuviljelyyn. Tuore ja kalkittu maa. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

49,00 €

Talviomena
‘Eppulainen’

Malus domestica
‘Eppulainen’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

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.

1 lk

42,00 €

Syysomena
‘Gita’

Malus domestica ‘Gita’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Alkujaan latvialainen herkkulajike kasvua hillitsevälle perusrungolle vartettuna. Keskikokoiset tai suurehkot hedelmät ovat kiinteämaltoisia, mehukkaita ja makeanhappoisia. Keltaista pohjaväriä peittää
runsas purppuranpunainen peiteväri. Hyvä ruvenkesto. Vyöhykkeille I-II.

1 lk

57,00 €

Syysomena
‘Grenman’

Malus domestica
‘Grenman’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Omenat ovat litteänpyöreitä, pohjaväri kellertävä, peiteväri punaruskea. Malto on mehevää ja sopivan
makeanhappoista, ryytimäisen mausteista. Perinteikäs lajike Mikkelin mlk:sta 1800-luvun loppupuolelta. Puu on hyvin pakkasenkestävä, lujarakenteinen ja terve. Vyöhykkeille I-V.

1 lk

42,00 €

Syysomena
‘Heta’

Malus domestica ‘Heta’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Suuret, lähes kokonaan punaiset, mehukkaat ja miellyttävän makuiset hedelmät. Kiiltävä, vahainen
kuori. Voimakaskasvuinen ja leveähkö, varsin satoisa lajike Piikkiöstä. Hyvät oksakulmat. Sato
kypsyy syyskuun puolivälissä ja säilyy varastossa 2-3 viikkoa. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

44,00 €

Kesäomena
‘Huvitus’

Malus domestica
‘Huvitus’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Perinteinen varsinaissuomalainen herkkulajike. Puu on pienikokoinen ja avoin, antaa satoa jo nuorena.
Pienehköt hedelmät ovat makeita ja mietohappoisia, erityisesti lasten suosiossa. Malto on mureaa ja
mehukasta. Omenat kypsyvät jo elokuun puolivälissä ja nautitaan tuoreina. Vyöhykkeille I-IV.

1 lk

46,00 €

Syysomena
‘Jaspi’

Malus domestica
‘Jaspi’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Voimakaskasvuinen, runsassatoinen puu (Piikkiön jaloste). Hyvät oksakulmat. Kookkaiden tummanpunaisten omenoiden malto on valkoista ja rapeaa. Maku on mausteinen ja kypsänä makea. Sato
kypsyy syyskuussa. Vyöhykkeille I-II(III).

1 lk

46,00 €

Syysomena
‘Jättimelba’

Malus domestica
‘Jättimelba’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Suurikokoiset ja mehukkaat, hehkuvan punaiset hedelmät kypsyvät elo-syyskuun vaihteessa. Sato
säilyy marraskuulle asti. Maku miedon happoinen. Melbaa muistuttava herkkuhedelmä Piikkiöstä.
Hyvä sato joka vuosi. Vyöhykkeille I-II.

1 lk

46,00 €

Syysomena
‘Keltakaneli’

Malus domestica
‘Keltakaneli’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Puu on suuri ja leveälatvuksinen. Kestää hyvin omenarupea ja muumiotautia, tulee melko myöhään
satoikään. Pienehköt, voimakkaasti tuoksuvat, kaneliaromiset ja makeat omenat ovat herkullisia
tuoreeltaan. Malto melko tiivistä ja mehukasta. Sato kypsyy syyskuun puolivälissä. Vyöhykkeille I-V.

1 lk

42,00 €

Talviomena
‘Konsta’

Malus domestica
‘Konsta’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Piikkiöläinen talouslajike, jonka hedelmät soveltuvat leivontaan, hilloksi ja mehuksi. Ruvenkestävä.
Hedelmät suuria, punaisia, hapahkoja ja mietoaromisia. Sato kypsyy syys-lokakuussa, säilyy varastossa jouluun asti. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

44,00 €

Syysomena
‘Kovalenkovskoje’

Malus domestica
‘Kovalenkovskoje’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Herkullisen makeat ja lievähappoiset omenat kypsyvät syyskuun alkupuolella ja säilyvät muutamia
viikkoja. Vaaleanvihreä pohjaväri on lähes kauttaaltaan punaisen peitevärin peittämä. Malto on
valkeaa, hienorakeista ja mehukasta. Pyöreälatvainen puu tulee varhain satoikään, ruvenkestävyys
on melko hyvä. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

42,00 €

Kesäomena
‘Krasnoje Rannaja’

Malus domestica
‘Krasnoje Rannaja’

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Herkullisen aromikas ja makeanhappoinen, aikaisin kypsyvä omena. Pohjaväri keltainen, peitteenä
leveäviiruinen puna. Omenat noin 80-120 g. Tuore ja kalkittu maa. Vyöhykkeille I-III(IV).

1 lk

42,00 €

Kesäomena
‘Kultainen Kitaika’

Malus ‘Kultainen
Kitaika’

aurinko,
puolivarjo

I-V(VI)

Tanakkaoksainen puu, joka tuleentuu aikaisin, on itsepölytteinen ja hyvä pölyttäjä toisille lajikkeille.
Nuorena voimakaskasvuinen. Pienet ja läpikuultavat, maukkaan viinihappoiset hedelmät. Ihastuttava
makeanhappoinen maku. Herkkuhedelmä. Kypsyy elokuussa. Vyöhykkeille I-V(VI).

1 lk

42,00 €

Talviomena
‘Lepaan Liereä’

Malus domestica
‘Lepaan Liereä’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Vanha kotimainen omenalajike. Melko kookkaat ja lieriömäiset hedelmät ovat keltaisia ja miellyttävän
maukkaita. Sato kypsyy syyskuun lopulla ja säilyy hyvin viileässä varastossa. Pystykasvuinen ja terve
puu sopii hyvin myös luomu- ja kotipihaviljelyyn. Vyöhykkeille I-IV.

1 lk

46,00 €

Talviomena ‘Lobo’

Malus domestica
‘Lobo’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Suosittu herkkulajike. Alkujaan kanadalainen satoisa lajike tulee varhain satoikään. Tummanpunaiset,
melko suuret omenat ovat makeita, niukkahappoisia ja hienoaromisia. Malto on tiivis ja mehukas.
Hedelmät poimitaan syyskuun lopulla, nautitaan joulukuussa. Vyöhykkeille I-II(III).

1 lk

42,00 €

Kesäomena ‘Långsjön
Päärynäomena’

Malus domestica ‘Långsjön Päärynäomena’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Vanha, alkujaan venäläinen myöhäinen kesälajike, joka on myöhemmin nimetty Somerolaisen
kartanon mukaan. Litteänpyöreät omenat kypsyvät syykuun alkupuoliskolla ja ovat makeahappoisia
ja voimakkaan päärynäaromisia. Vahvakasvuinen ja terve puu.

1 lk

42,00 €

Syysomena ‘Melba’

Malus domestica
‘Melba’

aurinko,
puolivarjo

I-II-

Kanadalainen vanha herkkulajike on. Vaalea, kiinteä ja murea malto on hyvänmakuista ja aromaattista.
Punaposkiset omenat kypsyvät syyskuun puolivälin paikkeilla.

1 lk

46,00 €

Syysomena
‘Moskovan Päärynäomena’

Malus domestica
‘Moskovan Päärynäomena’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Vanha venäläinen, kestävä ja terve lajike, joka sopii myös savimaille. Puu on kaunis ja lyhytoksainen.
Keskikokoiset, keltaiset tai lievästi punaviiruiset omenat ovat mainioita tuoreeltaan. Malto on kiinteää
ja makean viinihappoista. Tulee aikaisin satoikään. Hyvä sato melkein joka vuosi. Vyöhykkeille I-IV.

1 lk

42,00 €

Kesäomena
‘Narodnoje’

Malus domestica
‘Narodnoje’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Erittäin varhain satoikään tuleva, melko pienikokoinen puu. Vihertävän keltaiset hedelmät kypsyvät syyskuun alussa ja säilyvät noin 1 kk. Malto on hienorakeista, varsin mehukasta ja aromaattisen mausteista.
Hyvä syöntiomena, joka sopii myös talouskäyttöön. Hyvä itsepölytyskyky, melko hyvä ruvenkestävyys.
Vyöhykkeille I-III.

1 lk

49,00 €

OMENAT
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HEDELMÄPUUT
Nimi

Latinankielinen nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Kesä- /syysomena
‘Orlovim’

Malus domestica
‘Orlovim’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Alkujaan venäläinen kesä-/syysomena. Kermanvaalea malto on hyvin mehukasta, karkearakeista ja
tiivistä, maultaan melko aromaattista ja hapokkaan makeaa. Punainen peiteväri peittää suuren osan
hedelmästä laikkuina tai viiruina. Erinomainen ruvenkestävyys. Vyöhykkeille I-III(IV).

1 lk

46,00 €

Syysomena ‘Pekka’

Malus domestica
‘Pekka’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Pienikokoinen puu, jossa pienet tai keskikokoiset, paksukuoriset herkkuhedelmät, Piikkiöläinen jaloste. Väritys on tumman purppuranpunainen ja mehu punaista. Malto on valkoista, joskin heti kuoren
alla on runsaasti punerrusta. Maku on aromikas, miedon happoinen ja makea. Hedelmät kypsyvät
syyskuussa ja säilyvät noin 1 kk. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

46,00 €

Kesäomena ‘Pirja’

Malus domestica ‘Pirja’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Pienikokoinen ja runsassatoinen puu, jossa pienet, kelta/punaiset hedelmät. Rapeamaltoinen ja makea, melko mietoarominen herkkuomena, Piikkiöläinen lajike. Tulee varhain satoikään. Sato kypsyy jo
elokuun puolivälissä, säilyy pari viikkoa. Vyöhykkeille I-II(III).

1 lk

42,00 €

Syysomena
‘Punainen Melba’

Malus domestica
‘Punainen Melba’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Kanadalainen herkkulajike. Keskikokoiset, täysin punaiset hedelmät. Maku makean viinihappoinen
ja hyvin aromaattinen, malto mehukasta ja mureaa. Tuoksuu persikalle. Nuorena voimakaskasvuinen ja tanakkaoksainen. Hyvä pölyttäjä. Kypsyy syyskuun loppupuolella ja säilyy varastossa 1 kk.
Vyöhykkeille I-II.

1 lk

42,00 €

Syysomena
‘Punakaneli’

Malus domestica
‘Punakaneli’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Perinteikäs suosikki! Hedelmien vihreä pohjaväri peittyy lähes kokonaan tummanpunaisen peitevärin
alle. Malto on mehukas ja melko tiivis, miedosti kaneliarominen. Voimakaskasvuinen, pystyoksainen
puu. Sato runsas, myöhään alkava. Kestää hyvin rupea ja muumiotautia. Sato kypsyy syyskuun
puolivälissä. Vyöhykkeille I-V.

1 lk

42,00 €

Syysomena ‘Safran
Pohjola’

Malus domestica
‘Safran Pohjola’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Kookkaat, pitkänpyöreät ja hyvin tummanpunaiset omenat. Maukkaan mietohappoiset ja aromikkaan
herkkuhedelmät. Hyvärakenteinen ja hillityn kokoinen puu, hyvä ruvenkesto.

1 lk

49,00 €

Syysomena
‘Sandra’

Malus domestica
‘Sandra’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Satoisa herkkulajike Piikkiöstä. Voimakaskasvuinen ja leveähkö puu, hyvät oksakulmat. Melko kookkaissa omenoissa kellanvihreä pohjaväri ja punaviiruinen peiteväri. Malto mehevää ja herkullista. Omenat
ovat korjuukypsiä syyskuun loppupuolella ja säilyvät varastossa kuukauden. Vyöhykkeille I-V.

1 lk

44,00 €

Syysomena
‘Sariola’

Malus domestica
‘Sariola’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Pienet, herkulliset ja hienomausteisen makuiset hedelmät. Väri kellertävä, punajuovainen. Valkea
malto on mausteista, sopivan viinihappoista. Puu on voimakaskasvuinen ja hyvänmallinen. Satoikä
alkaa myöhään. Sato kypsyy syyskuun loppupuolella ja säilyy pitkään. Vyöhykkeille I-IV.

1 lk

42,00 €

Syysomena
‘Solnyshko’

Malus domestica
‘Solnyshko’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Mehukas ja maukas omena. Pohjaväri vihreänkeltainen, runsas peiteväri vadelmanpunainen. Hyvä
syönti- ja talousomena. Säilyy hyvin varastossa. Pienikokoinen puu, rupiresistentti lajike. Tuore ja
kalkittu maa. Vyöhykkeille I-IV.

1 lk

46,00 €

Kesäomena
‘Suislepp’

Malus domestica
‘Suislepp’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Myöhäinen kesälajike. Hedelmä keskikokoinen, hapokkaan makea, erittäin hyvänmakuinen. Hehkuva
ruusunpunainen peiteväri laikkuina tai viiruina. Vyöhykkeille I-V.

1 lk

42,00 €

Syysomena
‘Summerred’

Malus domestica
‘Summerred’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

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. Vyöhykkeille I-II(III).

1 lk

42,00 €

Syysomena
‘Syysjuovikas’

Malus domestica
‘Syysjuovikas’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Vanha, erittäin talvenkestävä talouslajike, joka sopii hilloksi ja mehuksi. Suuri, lujaoksainen ja terve
puu, hyvä pölyttäjä monille omenoille. Kookkaat kellertävät omenat, joissa punaisia juovia. Malto
mehukasta, mureaa ja melko tiivistä. Omenat kypsyvät syys-lokakuun vaihteessa ja säilyvät 1 kk.
Vyöhykkeille I-IV(V).

1 lk

42,00 €

Syysomena ‘Särsö’

Malus domestica
‘Särsö’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Ruotsalainen herkkulajike. Kookas puu, joka tuottaa satoa jo nuorena. Suuret litteänpyöreät,
kiinteämaltoiset omenat ovat korjuukypsiä syyskuun loppupuolella ja säilyvät 1-2 kk. Vyöhykkeille I-IV.

1 lk

42,00 €

Kesäomena
‘Sävstaholm’

Malus domestica
‘Sävstaholm’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Herkkulajike. Pienehköt, kellanvihreät, pitkulaiset ja lievästi happoiset hedelmät. Malto mehukasta,
osittain läpikuultavaa ja miedosti viinihappoista. Hyvä pölyttäjä. Tekee satoa jo nuorena, sato runsas
ja säännöllinen. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

42,00 €

Kesäomena ‘Tallinnan
Päärynäomena’

Malus domestica ‘Tallinnan Päärynäomena’

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Toiselta nimeltään ‘Räävelin päärynä’. Herkkulajike, jonka mausteinen maku muistuttaa päärynää.
Malto on kiinteää ja rapeaa. Sato kypsyy syyskuun alussa ja säilyy muutamia viikkoja. Vyöhykkeille
I-III(IV).

1 lk

42,00 €

Talviomena ‘
Tobias’

Malus domestica
‘Tobias’

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Kaunis puu, jossa hyvät oksakulmat. Hyvä omenaruven vastustuskyky ja säännöllisesti satoisa.
Suuret, lähes kokonaan punaiset tai punaviiruiset omenat. Malto on punertava, maku hieno, makea
ja aromikas. Hyvä pöytä- ja talousomena. Kypsyy lokakuussa, säilyy jouluun saakka. Vyöhykkeille
I-III(IV).

1 lk

46,00 €

Syys-/talviomena
‘Tohoku’

Malus domestica
‘Tohoku’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Uusi, alkujaan japanilainen myöhäinen syyslajike. Suuret, kauniin punaiset hedelmät ovat kiinteämaltoisia, maukkaita ja hienoaromisia. Ruvenkestävä lajike. Vyöhykkeille I-II.

1 lk

57,00 €

Kesäomena
‘Valkea Kuulas’

Malus domestica
‘Valkea Kuulas’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Kestosuosikki! Pienehkö ja satoisa puu, jonka satoikä alkaa varhain. Hedelmät keskikokoiset,
vaaleankeltaiset. Maku raikkaan happoinen ja mieto, malto mehevää ja läpikuultavaa. Herkkuomena
ja hyvä talousomena, hyvä pölyttäjä. Sato kypsyy elo-syyskuun vaihteessa ja säilyy pari viikkoa.
Vyöhykkeille I-II(III).

1 lk

42,00 €

Kesäomena
‘Viurilan Ananas’

Malus domestica
‘Viurilan Ananas’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Viurilan kartanon nimikkolajike. Litteänpyöreät, keskikokoiset hedelmät. Pohjaväri kellanvihreä,
peiteväri muodostuu punaisista viiruista ja pisteistä. Saattaa kypsyä kokonaan kuulakkaaksi. Tuore ja
kalkittu maa. Vyöhykkeille I-II.

1 lk

42,00 €

Syysomena
‘Vuokko’

Malus domestica
‘Vuokko’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Piikkiöläinen lajike, jonka hedelmä on suurehko, muodoltaan kekomainen. Pohjaväri vaaleankeltainen,
joskus viirukas. Malto rapeaa ja erittäin mehukasta, maku pirteä ja happoisen makea. Satoisa pöytä- ja
taloushedelmä. Kypsyy elo-syyskuun vaihteessa ja säilyy muutamia viikkoja. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

44,00 €

Kesäomena
‘Zhemzyshnaja’

Malus domestica
‘Zhemzyshnaja’

aurinko,
puolivarjo

I-II-

Hieno kaunishedelmäinen “helmiäisomena”. Keltaiset, voimakasaromiset ja makeahappoiset hedelmät ovat vahvasti helmiäishohtoisia ja kypsyvät elo-syyskuulla. Runsas- ja aikaissatoinen lajike, hyvä
ruvenkestävyys. Vyöhykkeille I-II.

1 lk

42,00 €

Talviomena
‘Åkerö’

Malus domestica
‘Åkerö’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Suuri, pystykasvuinen puu, jonka satoikä alkaa verrattain myöhään. Kauniit, lieriömäiset hedelmät
ovat erityisen hienomausteisia ja niissä on mieto ja makea hunaja-aromi. Malto on kiinteä, murea ja
mehukas. Vanha ja suosittu, korkealaatuinen herkkulajike. Säilyy varastossa 4 kk. Hyvä vastustuskyky pihlajanmarjakoille ja omenaruvelle. Vyöhykkeille I-II(III).

1 lk

42,00 €

Pilariomenapuu
‘Arbat’

Malus ‘Arbat’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Kapea, pilarimainen kasvutapa. Pienehkö tai keskisuuri, maultaan ja ulkonäöltään Melbaa muistuttava hedelmä. Malto on mureaa ja mehukasta, raikkaan viinihappoista. Omenat kypsyvät syys-lokakuun taitteessa. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

44,00 €

Pilariomenapuu
‘Baiba’

Malus ‘Baiba’

aurinko,
puolivarjo

I-

Latvialainen kesä-/syyslajike. Melko kookkaat hedelmät ovat enimmäkseen punaviiruisia. Vaalea malto on makeaa ja mehukasta, melko mietoa. Sato kypsyy elo-syyskuun taitteessa ja säilyy muutaman
viikon. Kapeakasvuinen puu tulee varhain satoikään.

1 lk

44,00 €

Pilariomenapuu
‘Dzin’

Malus ‘Dzin’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Venäläinen, terve ja kestävä syyslajike, joka kestää varastoinnin tammikuulle. Kasvutapa on pilarimainen, hyvin kapea. Keskikokoiset, makeahkot ja miellyttävän viinihappoiset hedelmät ovat punaisia
tai punaraitaisia. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

44,00 €
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Pilariomenapuu
‘Elina’

Malus ‘Elina’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Uusi liettualainen lajike. Oivallinen valinta pikkupihaan, sopii sekä koristeeksi että satopuuksi. Vaaleanpunainen kukinta, pienikokoiset punaiset ja makeat omenat. Kapea kasvutapa. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

57,00 €

Pilariomenapuu
‘Inese’

Malus ‘Inese’

aurinko,
puolivarjo

I-

Erittäin pidetty latvialainen lajike. Pyöreät punaiset omenat kypsyvät syyskuun puolivälin paikkeilla.
Malto on mehukasta ja maukasta, omenat sopivat hyvin tuorekäyttöön ja säilyvät pitkään viileässä
varastossa. Kapeakasvuinen puu tulee varhain satoikään eikä ole ruvenarka.

1 lk

44,00 €

Pilariomenapuu
‘Kichina’s Summer’

Malus ‘Kichina’s
Summer’

aurinko,
puolivarjo

I-

Auringonpuolelta punaposkiset omenat kypsyvät elo-syyskuun taitteessa. Paksuhkon kuoren alla on
mukavan aromaattinen ja maukkaan viinihappoinen malto. Kapeakasvuinen puu tulee melko varhain
satoikään.

1 lk

44,00 €

Pilariomenapuu
‘Punainen Helminauha’

Malus ‘Punainen
Helminauha’

aurinko,
puolivarjo

I-III

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

1 lk

57,00 €

Pilariomenapuu ‘Uldis’

Malus ‘Uldis’

aurinko,
puolivarjo

I-

Latvialainen kesälajike, jonka kookkaat punajuovaiset omenat kypsyvät elokuulla. Mietohappoinen ja
makoisa malto. Kapeakasvuinen omenapuu tulee varhain satoikään.

1 lk

44,00 €

Makeakirsikka
‘Leningradin Musta’

Prunus avium
‘Leningradin Musta’

aurinko

I-III

Hedelmä keskikokoinen, punamusta ja makeanhapokas. Malto ja mehu tummanpunaista. Tarvitsee
toisen makeakirsikan pölyttäjäksi. Venäläinen tukevakasvuinen lajike. Kauniisti kukkiva ja satoisa.
Suojaisa ja kalkittu kasvupaikka. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

57,00 €

Makeakirsikka
‘Liettuan Keltainen’

Prunus avium
‘Liettuan Keltainen’

aurinko

I-II

Baltiassa pitkään viljelyssä ollut lajike. Kullankeltaiset, maukkaat kirsikat kypsyvät jo heinäkuun
lopulla ja jäävät linnuilta huomaamatta. Jossain määrin itsepölytteinen, hyötyy paljon ristipölytyksestä. Vyöhykkeille I-II.

1 lk

57,00 €

Makeakirsikka
‘Madissoni Rosa’

Prunus avium
‘Madissoni Rosa’

aurinko

I-II(III)

Kookkaat, maukkaat kirsikat ovat raikkaan punapintaisia, sisältä roosan sävyisiä. Luonnostaan
hiukan muita makeakirsikoita matalakasvuisempi, alkujaan virolainen lajike. Jossain määrin itsepölytteinen, hyötyy ristipölytyksestä. Vyöhykkeille I-II(III).

1 lk

46,00 €

Makeakirsikka
‘Meelika’

Prunus avium ‘Meelika’

aurinko

I(-II)

Pienehköt, soikeat, mustanpunaiset hedelmät. Malto tummanpunaista ja mehukasta, hapokkaan makeaa. Jossain määrin itsepölytteinen, hyötyy toisen makeakirsikan pölytysavusta. Alkujaan virolainen
kirsikkalajike. Maukkaat hedelmät kypsyvät erittäin varhain, jopa jo heinäkuulla. Suojaisa ja kalkittu
kasvupaikka. Vyöhykkeille I-(II).

1 lk

46,00 €

Makeakirsikka
‘Stella’

Prunus avium ‘
Stella’

aurinko

I-II

Alkujaan kanadalainen lajike. Suuret ja herkulliset kirsikat ovat kiiltävän tummanpunaisia ja mehukkaita. Riittävässä määrin itsepölytteinen sekä hyvä pölyttäjä muille makeakirsikoille. Aurinkoinen,
lämmin ja syvämultainen kasvupaikka. Tuore ja kalkittu maa. Vyöhykkeille I-II.

1 lk

57,00 €

Makeakirsikka
‘Sunburst’

Prunus avium
‘Sunburst’

aurinko

I-II

Hedelmät ovat suuret, tummanpunaiset ja hyvin makeat sekä mehukkaat. Alkujaan kanadalainen
lajike. Sato kypsyy elo-syyskuun vaihteessa. Itsepölytteinen ja hyvä pölyttäjä muille makeakirsikoille.
Suojaisa ja kalkittu kasvupaikka. Vyöhykkeille I-II.

1 lk

46,00 €

Makeakirsikka
‘Viljandin Keltainen’

Prunus avium
‘Viljandin Keltainen’
(‘Viljandin Makea’)

aurinko

I-(III)

Vanha, Virossa erittäin suosittu lajike, jonka makeat kirsikat ovat punakeltaisia. Jossain määrin
itsepölytteinen, hyötyy ristipölytyksestä.

1 lk

46,00 €

Hapankirsikka ‘Fanal’

Prunus cerasus ‘Fanal’

aurinko,
puolivarjo

I-II(III)

Erittäin satoisa lajike. Hedelmät ovat melko isoja, kirpeän happamia ja hyvin mehukkaita. Puu on
pystykasvuinen. Vanha morellityyppinen, tummamehuinen lajike, itsepölytteinen. Vyöhykkeille I-II(III).

1 lk

46,00 €

Hapankirsikka
‘Huvimaja’

Prunus cerasus
‘Huvimaja’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Hedelmät suurehkoja, makeahkoja ja vaaleamaltoisia. Sato kypsyy heinäkuun loppupuolella. Kotimainen ja kestävä FinE-lajike Pälkäneeltä. Amarellityyppinen, kirkasmehuinen kirsikka. Satoikäinen jo
melko nuorena, itsepölytteinen. Vyöhykkeille I-IV.

1 lk

46,00 €

Hapankirsikka
‘Latvian Matala’

Prunus cerasus
‘Latvian Matala’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Sirokasvuinen ja satoisa. Kirsikat pienehköjä, maku raikkaan happoinen. Itsepölytteinen. Matalahko
ohutoksainen pensas tai pikkupuu. Satoikäinen jo melko nuorena, sato kypsyy heinäkuun puolivälissä. Vyöhykkeille I-IV.

1 lk

42,50 €

Pensaskirsikka
‘Schedraja’

Prunus cerasus
‘Schedraja’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(-VI)

Kestävä venäläinen pensaskirsikka, “Pohjolan Helmi”. Matalakasvuinen, leveähkö pensas. Osittain itsepölytteinen, hyötyy ristipölytyksestä. Marjat kiiltäviä ja tummanpunaisia. Malto tiivistä ja mehukasta.
Vyöhykkeille I-IV(-VI).

1 lk

42,50 €

Hapankirsikka
‘Sikkola’

Prunus cerasus
‘Sikkola’

aurinko

I-V

Talvenkestävä. Hedelmät melko pieniä ja pienisiemenisiä, vaaleamaltoisia ja kirkkaanpunaisia.
Itsepölytteinen. Kotimainen FinE-lajike Laukaalta. Kuulasmarjainen kirsikka, mehu lähes väritöntä.
Sirokasvuinen puu. Runsas sato kypsyy elokuun lopulla. Vyöhykkeille I-V.

1 lk

42,50 €

Hapankirsikka
SUKLAAKIRSIKKA

Prunus cerasus
‘Chokoladnaja’

aurinko

I-III

Kaunis, pyöreähkö kasvutapa. Makeat suklaanruskeat hedelmät. Kypsyy elokuun alussa. Hyvä
talvenkestävyys. Itsepölytteinen. Sirokasvuinen koriste- ja hedelmäpuu. Kaunis kukinta ja runsas
manteliarominen kirsikkasato. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

46,00 €

Nukkakirsikka
‘Lumikki’

Prunus tomentosa
‘Lumikki’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Valkomarjainen kirsikka. Marjat makeita ja hyvänmakuisia. Nukkakirsikan lajike, puumaiseksi kasvatettu tiheäversoinen erikoisuus. Kaunis koriste- ja hyötykasvi. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

46,00 €

Pensaskirsikka
‘Carmine Jewel’

Prunus ‘Carmine
Jewel’

aurinko

I-II

Erittäin herkulliset, läpikotaisin tummanpunaiset ja aikaisin kypsyvät kirsikat. Terveelliset kirsikat sisältävät antosyaniinia, joka vaikuttaa myönteisesti immuunijärjestelmään. Matalakasvuinen lajike sopii
koristeeksi ja hyötykäyttöön. Kirsikoiden tummanpunainen väri säilyy myös kypsennettynä hilloissa ja
piiraissa. Vyöhykkeille I-(II).

1 lk

49,00 €

Pensaskirsikka
‘Novella’

Prunus ‘Novella’

aurinko

I

Erittäin tummanpunaiset kirsikat ovat mukavaa naposteltavaa. Pienikokoinen lajike on mainio valinta
pieneenkin kaupunkipihaan ja sopii sekä koristeeksi että hyötykäyttöön.

1 lk

49,00 €

KIRSIKAT

LUUMUT, KRIIKUNAT, KIRSIKKALUUMUT
Luumu ‘Delikatnaja’

Prunus domestica
‘Delikatnaja’

aurinko

I-

Suuret ja maukkaat violetit luumut, kypsyvät syyskuulla. Lupaava uusi valkovenäläinen luumulajike.

1 lk

42,50 €

Luumu ‘Harmonija’

Prunus domestica
‘Harmonija’

aurinko

I-III

Uusi venäläinen herkkulajike. Punaiset, pyöreät luumut ovat herkullisen makeita, kivi irtoaa helposti
hedelmälihasta.

1 lk

46,00 €

Luumu ‘Kuokkala’

Prunus domestica
‘Kuokkala’

aurinko

I-IV

Hillittykasvuinen kotimainen lajike Jyväskylän seudulta. Kookkaissa luumuissa on keltainen pohjaväri,
jota peittää violetinpunainen peiteväri. Sato kypsyy syyskuun alkupuolella. Hyötyy pölyttäjästä.
Vyöhykkeille I-IV.

1 lk

46,00 €

Luumu ‘Laatokan
Helmi’

Prunus domestica
‘Onega’

aurinko

I-II

Suuret, pitkulaiset, erittäin herkulliset vihertävän- tai oranssinkeltaiset hedelmät. Kaunis ja terve
puu, avoimet oksakulmat. Tulee nopeasti satoikään. Löyhästi kerratut valkeat kukat. Itsepölytteinen,
hyötyy ristipölytyksestä. Vyöhykkeille I-II.

1 lk

46,00 €

Luumu ‘Opal’

Prunus domestica
‘Opal’

aurinko

I

Keskikokoiset makean aromikkaat hedelmät, keltaisen pohjavärin päällä punavioletti peiteväri. Itsepölytteinen, alkujaan ruotsalainen lajike. Keskikokoinen puu joka tulee jo nuorana satoikään. Suojaisa,
multava ja kalkittu kasvupaikka. Vyöhykkeille I-.

1 lk

46,00 €

Luumu ‘Parikkalan
Tummaluumu’

Prunus domestica ‘Parikkalan Tummaluumu’

aurinko

I-III(IV)

Kaakkois-Suomessa pitkään viljelty tummanpunainen punaluumu. Paksukuoriset ja herkullisen makeat
luumut kypsyvät jo elokuussa. Itsepölytteinen ja hyvä pölyttäjä muille luumuille. Vyöhykkeille I-III(IV).

1 lk

46,00 €
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Luumu ‘Reine Claude
d’Oullins’

Prunus domestica
‘Reine Claude
d’Oullins’

aurinko

I-

Alkujaan ranskalainen hieno luumulajike nyt myynnissä meilläkin. Keltaiset luumut kypsyvät elo-syyskuulla ja ovat herkullisen mehukkaita ja makeita. Itsepölytteinen, hyötyy ristipölytyksestä.

1 lk

46,00 €

Luumu ‘Siivosen
Keltaluumu’

Prunus domestica
‘Siivosen Keltaluumu’

aurinko

I-III

Makeat hedelmät kypsyvät syyskuun lopulla. Hyvä sekä tuorekäytössä että säilönnässä. Kiinteämaltoiset ja miellyttävän miedonmakuiset hedelmät. Tarvitsee toisen luumulajikkeen pölyttäjäkseen.
Vyöhykkeille I-III.

1 lk

42,50 €

Luumu ‘Sinikka’

Prunus domestica
‘Sinikka’

aurinko

I-III(IV)

Matalahko, pienihedelmäinen puu, jolla on hyvä talvenkestävyys. Kotimainen lajike Leivonmäeltä.
Runsas sato jo nuoresta puusta. Pienehköt, siniset ja herkullisen makeat luumut kypsyvät elokuun
loppupuolella. Itsepölytteinen. Suojaisa ja kalkittu kasvupaikka. Vyöhykkeille I-III(IV).

1 lk

49,00 €

Luumu ‘Victoria’

Prunus domestica
‘Victoria’

aurinko

I(-II)

Hedelmät suuria ja makeita. Pohjaväri keltainen, peiteväri punavioletti. Vanha englantilainen lajike,
jonka runsas sato kypsyy elokuun loppupuolella. Itsepölytteinen ja hyvä pölyttäjä muille luumuille.
Vyöhykkeille I-(II).

1 lk

46,00 €

Luumu ‘Vilmitar’

Prunus domestica
‘Vilmitar’

aurinko

I-II

Taas saatavilla! Alkujaan virolainen satoisa herkkulajike. Suuret, aprikoosin väriset luumut ovat
makeita ja mehukkaita. Sato kypsyy syyskuun alussa. Vyöhykkeille I-II.

1 lk

46,00 €

Luumu ‘Yleinen
Punaluumu’

Prunus domestica
‘Yleinen Punaluumu’

aurinko

I-III

Herkullinen ja talvenkestävä vanha suomalainen maatiaislajike. Pysty- ja nopeakasvuinen. Pienet,
maukkaan aromikkaat hedelmät kypsyvät syyskuussa. Itsepölytteinen ja hyvä pölyttäjä muille
luumuille. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

46,00 €

Kirsikkaluumu
‘Kolonovidnaja’

Prunus cerasifera
‘Kolonovidnaja’

aurinko,
puolivarjo

I-III(IV)

Uusi kapean pilarimaisesti kasvava kirsikkaluumu pieneenkin tilaan. Herkulliset hedelmät kypsyvät
elokuussa. Osittain itsepölytteinen, hyötyy toisen kirsikkaluumun pölytysavusta. Hyvä talvenkestävyys, vyöhykkeille I-III(IV).

1 lk

49,00 €

Kirsikkaluumu
‘Kometa’

Prunus cerasifera
‘Kometa’

aurinko

I-III

Kestävä kirsikkaluumu. Pikkupuu tai monihaarainen pensas. Lilanpunaiset, makeat, lievästi happoiset
ja luumuaromiset hedelmät ovat melko kookkaita ja herkullisen mehukkaita. Sato kypsyy elokuussa.
Osittain itsepölytteinen, hyötyy toisen kirsikkaluumun pölytysavusta. Aurinkoinen, suojainen, syvämultainen paikka. Tuore ja kalkittu, keskiravinteinen multa. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

44,50 €

Kirsikkaluumu
‘Pietarin Lahja’

Prunus cerasifera
‘Pietarin Lahja’ / ‘Podarok St. Petersburg’

aurinko

I-III(IV)

Runsas kukinta. Makeat, kullankeltaiset hedelmät. Kypsyy elokuun loppupuolella. Venäläinen talvenkestävä lajike. Runsas aikainen kukinta, herkulliset hedelmät. Hyötyy ristipölytyksestä. Vyöhykkeille I-III(IV).

1 lk

44,50 €

Perhepäärynä

Pyrus communis

aurinko

I-II

Pienen pihan päärynätarha! Eri lajikkeita vartettuna samaan puuhun. Puun eri lajikkeet pölyttävän
toinen toisensa, näin saadaan erilaisia ja eri aikaan kypsyviä päärynöitä.

1 lk

83,00 €

Päärynä ‘Kafedralnaja’

Pyrus communis
‘Kafedralnaja’

aurinko

I-IV

Kesälajike. Satoisa päärynäpuu tuottaa hedelmiä jo nuorena. 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.
Vyöhykkeille I-III(IV).

1 lk

46,00 €

Päärynä ‘Karamelnaja’

Pyrus communis
‘Karamelnaja’

aurinko

I-II(III)

Syyslajike. Kellanvihreät, erittäin mehukkaat ja maukkaat päärynät ovat parhaimmillaan loka-marraskuussa ja säilyvät jouluun. Hyvä ruven vastustuskyky. Vyöhykkeille I-II(III).

1 lk

46,00 €

Päärynä ‘Lada’

Pyrus communis ‘Lada’

aurinko

I-IV

Kesälajike (‘Olga’ x ‘Flemish Beauty’). Vaaleankeltaiset päärynät punertuvat auringon puolelta.
Hienorakeinen ja mehukas malto on makeahappoista ja aromikasta. Erinomainen talvenkestävyys ja
hyvä ruven vastustuskyky. Vyöhykkeille I-IV.

1 lk

46,00 €

Päärynä
‘Moskovskaja’

Pyrus communis
‘Moskovskaja’

aurinko

I-III(IV)

Vanha venäläinen päärynälajike. Keskikokoiset, maukkaan mehukkaat päärynät kypsyvät syyskuun
puolivälissä. Malto on vaaleaa ja miellyttävän pehmeää ja aromikasta. Itsepölytteinen. Vyöhykkeille
I-III(IV).

1 lk

46,00 €

Päärynä ‘Pepi’

Pyrus communis ‘Pepi’

aurinko

I-III

Tuuhea, satoisa puu. Hedelmät pitkiä, kellertävän punaisia ja maukkaita. Itsepölytteinen. Alkujaan
virolainen lajike. Satoikäinen jo nuorena, hedelmät kypsyvät syyskuussa. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

46,00 €

Päärynä ‘Pepi’,
hillittykasvuinen

Pyrus communis ‘Pepi’

aurinko

I-III

Tuuhea, satoisa puu. Hedelmät pitkiä, kellertävän punaisia ja maukkaita. Itsepölytteinen. Alkujaan
virolainen lajike. Satoikäinen jo nuorena, hedelmät kypsyvät syyskuussa. Vyöhykkeille I-III.

1 lk

46,50 €

Päärynä ‘Tohtorin
Päärynä’

Pyrus communis
‘Tohtorin Päärynä’

aurinko

I-II(III)

Hedelmä pieni, keltainen ja punertavakylkinen. Hyvin makea ja aromikas. Kypsyy syyskuun alussa.
Suomalainen Ahtialan kartanon lajike. Puu tanakkaoksainen ja tukeva. Vyöhykkeille I-II(III).

1 lk

46,00 €

Päärynä ‘Tshizhovskaja’

Pyrus communis
‘Tshizhovskaja’

aurinko

I-IV(V)

Kesä-syyslajike. Makeat ja aromikkaat päärynät punertuvat hiukan valon puolelta, kypsyvät syyskuun
alkupuolella. Hyvä pölyttäjä esim. ‘Lada’ -päärynälle. Erinomainen talvenkestävyys ja hyvä ruven
vastustuskyky. Vyöhykkeille I-IV(V).

1 lk

57,00 €

Päärynä ‘Vasarine
Sviestine’

Pyrus communis
‘Vasarine Sviestine’

aurinko

I-III

Liettualainen kesäpäärynä, jonka hedelmät kypsyvät syyskuun alkupuolella. Kellanvihreät päärynät
punastuvat hiukan auringonpuoleiselta poskeltaan. Malto on pehmeää ja mehukkaan makoisaa.
Kaipaa lähelleen toisen päärynälajikkeen pölyttyäkseen.

1 lk

46,00 €

Aprikoosi ‘Early
Orange’

Prunus armeniaca
‘Early Orange’

aurinko

Ia

Oranssit, munanmuotoiset, kypsänä nektariinin makuiset hedelmät. Sopii monenlaiseen käyttöön.
Hedelmät kypsyvät elokuussa. Suojaisa ja kalkittu kasvupaikka, mieluiten kohopenkki.

1 lk

49,00 €

Aprikoosi ‘Harcot’

Prunus armeniaca
‘Harcot’

aurinko

I

Suuret, mehukkaat ja maukkaat hedelmät. Kukkii muita aprikooseja hieman myöhempään. Pakkasraja jopa -28˚C. Suojaisa ja kalkittu kasvupaikka, mieluiten kohopenkki.

1 lk

49,00 €

Aprikoosi ‘Tiina’

Prunus armeniaca
‘Tiina’

aurinko

I

Virolainen aprikoosilajike. Pienikiviset hedelmät kypsyvät elokuulla ja ovat pehmeitä sekä makean
mehukkaita. Suojaisa ja kalkittu kasvupaikka, mieluiten kohopenkki.

1 lk

49,00 €

Persikka ‘Dneprovski’

Prunus persica
‘Dneprovski’

aurinko

(I)

Alkujaan ukrainalainen lajike. Ohutkuoriset, lähes kauttaaltaan punaiset hedelmät ovat suussa sulavan makeita. Kokeilunarvoinen lajike suojaisalla kasvupaikalla, istutus mieluiten kohopenkkiin.

1 lk

49,00 €

Persikka ‘Red Haven’

Prunus persica ‘Red
Haven’

aurinko

(I)

Itsepölytteinen ja satoisa. Hedelmät suuria, 100-160g, ohutkuorisia ja kellanpunaisia. Suojaisa ja
kalkittu kasvupaikka, mieluiten kohopenkki.

1 lk

49,00 €

Persikka ‘Saturn’

Prunus persica ‘Saturn’

aurinko

(I)

Donitsin muotoiset litteät persikat ovat herkullisen makeita ja mehukkaita. Itsepölytteinen, sopii pölyttäjäksi muille persikoille ja aprikooseille. Suojaisa kasvupaikka, istutus mieluiten kohopenkkiin.

1 lk

49,00 €

Persikka ‘Saturn’

Prunus persica ‘Saturn’

aurinko

(I)

Donitsin muotoiset litteät persikat ovat herkullisen makeita ja mehukkaita. Itsepölytteinen, sopii pölyttäjäksi muille persikoille ja aprikooseille. Suojaisa kasvupaikka, istutus mieluiten kohopenkkiin.

1 lk

69,00 €

Persikka ‘Sotsnõi’

Prunus persica
‘Sotsnõi’

aurinko

(I)

Alkujaan ukrainalainen persikkalajike. Kookkaat punaposkiset hedelmät ovat maukkaan mehukkaita.
Kokeilunarvoinen suojaisalla kasvupaikalla, istutus mieluiten kohopenkkiin.

1 lk

49,00 €

Persikka ‘Suncrest’

Prunus persica
‘Suncrest’

aurinko

(I)

Kivetön, raikkaan punaposkinen herkkuhedelmä! Makeat ja mehukkaat persikat kypsyvät syyskuun
loppupuolella. Itsepölytteinen. Kokeilunarvoinen suojaisalla kasvupaikalla.

1 lk

69,00 €

Nektariini ‘Harco’

Prunus persica var.
nucipersica ‘Harco’

aurinko

(I)

Itsepölytteinen kanadalainen lajike. Myöhäinen kukinta. Hedelmä suuri, 90-160g, mehukas ja
aromaattinen. Suojaisa ja kalkittu kasvupaikka, mieluiten kohopenkki.

1 lk

49,00 €
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MARJAKASVIT
Nimi

Latinankielinen nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Japaninlaikkuköynnös
(minikiivi) ‘Issai’

Actinidia arguta ‘Issai’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Itsepölytteinen lajike. Syötävät karviaismarjan kokoiset “kiivimarjat” kypsyvät syksyllä. Vihreälehtinen
ja rehevä köynnöskasvi, jolla on pienet, valkoiset ja tuoksuvat kukat. Tuore tai kostea, hapan ja
ravinteikas kasvupaikka. Vyöhykkeelle I-(III).

1 lk

13,90 €

Laikkuköynnös
(minikiivi) ‘Ken’s Red’

Actinidia arguta ‘Ken’s
Red’ emilajike

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Voimakaskasvuinen köynnös. Hyvin makeat, karvattomat ja kuorimatta syötävät, punaiset marjat kypsyvät syys-lokakuussa. Tarvitsee pölyttäjän. Tuore tai kostea, hapan, runsasravinteinen kasvualusta.
Vyöhykkeille I-(III).

C3

13,90 €

Laikkuköynnös
(minikiivi) ‘Weiki’

Actinidia arguta ‘Weiki’
hedelajike

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Voimakaskasvuinen köynnös. Tuoksuvat, pienet, valkeat kukat kesällä. Hedelajike, joka pölyttää
marjovat lajikkeet. Tuore tai kostea, hapan ja ravinteikas kasvupaikka. Vyöhykkeille I-(III).

C3

15,90 €

Laikkuköynnös
(minikiivi) ‘Zakarpacie’

Actinidia ‘Zakarpacie’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Itsepölytteinen minikiivilajike, kokeilunarvoinen! Minikokoiset, nukkapintaiset kiiviä muistuttavat
marjat kypsyvät syys-lokakuussa. Vyöhykkeille I-(III).

C3

13,90 €

Kiinanlaikkuköynnös
‘Annikki’

Actinidia kolomikta
‘Annikki’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Itsepölytteinen, yksikotinen FinE-lajike. Tuottaa syyskuussa kypsyviä syötäviä parin sentin mittaisia
marjoja. Vihreä lehdistö. Rehevälehtinen köynnös, jolla pienet, valkoiset ja tuoksuvat kukat. Melko
vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten kuivahko tai tuore sekä ravinteikas kasvupaikka.
Vyöhykkeille I-IV(V).

C2

21,90 €

Kiinanlaikkuköynnös
‘Dr. Szymanowski’

Actinidia kolomikta ‘Dr.
Szymanowski’

aurinko,
puolivarjo

I-III

Voimakaskasvuinen, leveä köynnös. Korkeus 3-5 m. Yksikotinen, eli se ei tarvitse erillistä poikakasvia
marjoakseen. Alkukesällä tuoksuvat, valkoiset kukat. Syksyllä kypsyvät karviaisen kokoiset “minikiivit”. Aurinkoinen - puolivarjoisa kasvupaikka. Tuore - ravinteikas multa. Vyöhykkeille I-III.

C3

16,50 €

Kiinanlaikkuköynnös
(minikiivi)
SEPTEMBER SUN™

Actinicia kolomikta
SEPTEMBER SUN™
‘Sentjabrskaja’

aurinko,
puolivarjo

I-(III)

Voimakaskasvuinen köynnös, lehdistö saa jonkinverran vaaleanpunaisia - valkeita laikkuja. Erittäin
makeat karviaismarjan kokoiset marjat kypsyvät syyskuussa. Tarvitsee hedelajikkeen pölyttäjäkseen.
Vyöhykkeille I-(III).

C3

13,90 €

Marjatuomipihlaja,
“saskatoon” ‘Northline’

Amelanchier alnifolia
‘Northline’

aurinko

I-VI

Tummansiniset marjat Ø 16 mm ovat makeita ja niissä on runsaasti antioksidantteja. Kauniisti
kukkiva ja satoisa monikäyttökasvi, joka houkuttaa perhosia ja pölyttäviä hyönteisiä sekä pikkulintuja.
Hieno oranssinpunainen syysväri. Pensas tekee runsaasti juurivesoja.

C2,5

21,90 €

Marjatuomipihlaja,
SASKATOON BERRY®

Amelanchier alnifolia,
SASKATOON BERRY®

aurinko

I-IV

Kaunis ja kestävä hyöty- ja koristekasvi. Runsas valkoinen kukinta alkukesällä. Siniset, makeat ja
vähähappoiset marjat kypsyvät keskikesällä. Lehdistö saa kauniin oranssinpunaisen syysvärin.

C3

14,90 €

Tyrni ‘Kulta’ FinE

Hippophae rhamnoides ‘Kulta’ FinE

aurinko

I-V

Erityisen kaunis nuokkuvaoksainen, keskikorkea, muodoltaan litteänpyöreä pensas. Lehdistö on
hopeanhohtoinen, marjat oranssinkeltaiset. Satoisa ja koristeellinen monikäyttökasvi. Aurinkoinen
kasvupaikka. Kuiva tai kostea, melko ravinteikas hiekkamaa. Sietää tuulta ja suolaa. Vyöhykkeille
I-V.

C3

35,00 €

Tyrni ‘Pertsik’

Hippophae rhamnoides ‘Pertsik’

aurinko

I-IV

Vähäpiikkinen ja suurimarjainen, jo nuorena satoisa lajike. Hopeanharmaa lehdistö. Näyttävät
oranssit marjat sisältävät runsaasti C-vitamiinia ja terveellisiä öljyjä. Tarvitsee “poika”-lajikkeen pölyttäjäkseen. Tyrni sietää paahdetta, tuulta, pakkasta, tulvia ja suolaista maata mutta ei toisten kasvien
varjostusta. Se on kaksikotinen kasvi, jonka hede- ja emikukinnot ovat eri pensaissa. Marjomiseen
tarvitaan siis sekä “tyttö” että “poika” pensaat. Vyöhykkeille I-IV.

C3

29,90 €

Tyrni ‘Romeo’

Hippophae rhamnoides ‘Romeo’

aurinko

I-III(IV)

Hedeklooni, pölyttää “tyttötyrnit”. Hopeanharmaa lehdistö, pyöreähkö ja tiheästi haaroittuva pensas.
Tyrni sietää paahdetta, tuulta, pakkasta, tulvia ja suolaista maata mutta ei toisten kasvien varjostusta.
Se on kaksikotinen kasvi, jonka hede- ja emikukinnot ovat eri pensaissa. Marjomiseen tarvitaan siis
sekä “tyttö” että “poika” pensaat. Vyöhykkeille I.III(IV).

C3

35,00 €

Tyrni ‘Rudolf’

Hippophae rhamnoides ‘Rudolf’

aurinko

I-VI

Kotimainen hedeklooni, joka pölyttää marjovat “tyttötyrnit”. Tuuhea ja tiheähaarainen pensas. Maltillisen kokoinen, kasvaa noin parimetriseksi. Tyrni sietää paahdetta, tuulta, pakkasta, tulvia ja suolaista
maata mutta ei toisten kasvien varjostusta. Vyöhykkeille I-IV.

C3

35,00 €

Tyrni ‘Tarmo’ FinE
(poika)

Hippophae rhamnoides ‘Tarmo’, FinE

aurinko

I-V(VI)

Hedeklooni, joka pölyttää “tyttötyrnit”. Hopeanharmaa lehdistö, pyöreähkö ja tiheästi haaroittuva
pensas. Tyrni sietää paahdetta, tuulta, pakkasta, tulvia ja suolaista maata mutta ei toisten kasvien
varjostusta. Se on kaksikotinen kasvi, jonka hede- ja emikukinnot ovat eri pensaissa. Marjomiseen
tarvitaan siis sekä “tyttö” että “poika” pensaat. Vyöhykkeille I-V(VI).

C3

29,90 €

Tyrni ‘Tytti’ FinE
(tyttö)

Hippophae
rhamnoides ‘Tytti’,
FinE

aurinko

I-V(VI)

Tiheäkasvuinen, kotimainen tyrnilajike. Näyttävät oranssit marjat sisältävät runsaasti C-vitamiinia ja
terveellisiä öljyjä. Tarvitsee “poika”-lajikkeen pölyttäjäkseen. Satoisuus 4-14 kg / pensas. Tyrni sietää
paahdetta, tuulta, pakkasta, tulvia ja suolaista maata mutta ei toisten kasvien varjostusta. Se on
kaksikotinen kasvi, jonka hede- ja emikukinnot ovat eri pensaissa. Marjomiseen tarvitaan siis sekä
“tyttö” että “poika” pensaat. Vyöhykkeille I-V(VI).

C3

29,90 €

Marjasinikuusama
‘Atut’

Lonicera caerulea ‘Atut

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Marjasinikuusama, hunajamarja, haskap - rakkaalla lapsella on monta nimeä! Tuuheakasvuinen ja
leveänpyöreä pensas. Pensasmustikkaa muistuttavat, sylinterimäiset marjat kypsyvät heinäkuun
puolivälin paikkeilla. Ristipölytys toisen lajikkeen kanssa parantaa sadon määrää ja laatua.

C3

18,90 €

Marjasinikuusama
‘Duet’

Lonicera caerulea
‘Duet’

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Tuuheakasvuinen pensas. Pensasmustikalle maistuvat makeat sinimustat marjat. Satoisuus 1-10 l /
pensas. Kypsyy heinäkuun puolivälissä. Pystyhaarainen pensas, sinivihreät lehdet, pienet kellanvalkoiset kukat, siniset marjat heinäkuun alussa. Vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten tuore ja
ravinteikas maa. Vyöhykkeille I-VI.

C3

18,90 €

Marjasinikuusama
HILMA

Lonicera caerulea
HILMA ‘T5’

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Herkullinen vitamiinipommi! Pitkänpulleat tummansiniset marjat kypsyvät jo kesäkuulla. Tuuhea ja
kauniin tiiviskasvuinen pensas on vaatimaton kasvupaikan suhteen. Marjasinikuusama eli hunajamarja tai haskap on talvenkestävä ja helppo kasvatettava. Ristipölytys lisää sadon määrää ja laatua.
Vyöhykkeille I-VII.

C3

22,00 €

Marjasinikuusama
LEMPI

Lonicera caerulea
LEMPI

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Erittäin kestävä, vaatimaton ja helppohoitoinen pensas. Korkeus noin 1,5 m. Marjat tummansinisiä,
3-4 cm pitkiä, vahapeitteisiä, hyvin C-vitamiini-pitoisia. Sato valmistuu jo kesäkuun lopulla. Ristipölytys lisää sadon laatua ja määrää. Aurinkoinen – kevytvarjoinen kasvupaikka. Keskiravinteinen, tuore
- kosteahko hiekkamulta. Menestymisvyöhykkeet I-VII.

C3

22,00 €

Marjasinikuusama
ONNI

Lonicera caerulea
ONNI ‘T3’

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Marjasinikuusama, hunajamarja, haskap - rakkaalla lapsella on monta nimeä! Pensasmustikan
makuiset, erittäin suuret ja C-vitamiinipitoiset marjat kypsyvät jo kesä-heinäkuulla. Hunajamarja on
talvenkestävä ja helppo kasvatettava sekä vaatimaton kasvupaikan suhteen. Ristipölytys lisää sadon
määrää ja laatua. Vyöhykkeille I-VII.

C3

22,00 €

Marjasinikuusama
‘Wojtek’

Lonicera caerulea
‘Wojtek’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Marjasinikuusama, hunajamarja, haskap - rakkaalla lapsella on monta nimeä! Puolalainen uudehko
lajike, jonka kukinta- ja satoaika on varsin pitkä. Kookkaat, pensasmustikkaa muistuttavat herkkumarjat alkavat kypsyä jo kesä-heinäkuun taitteessa. Kompakti ja melko tiiviskasvuinen pensas.
Ristipölytys toisen lajikkeen kanssa parantaa sadon määrää ja laatua.

C3

18,90 €

Marjasinikuusama
‘Zojka’

Lonicera caerulea
‘Zojka’

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Marjasinikuusama, hunajamarja, haskap - rakkaalla lapsella on monta nimeä! Puolalainen uudehko
lajike, jonka kookkaat herkkumarjat kypsyvät jo varhain kesällä. Melko kookas pensas on mainio
myös suojapensaana. Ristipölytys toisen lajikkeen kanssa parantaa sadon määrää ja laatua, mainio
esim. ‘Wojtek’ -lajikkeen parina.

C3

18,90 €

Mustaherukka
‘Big Ben’

Ribes nigrum ‘Big Ben’

aurinko,
puolivarjo

I-V

Kookasmarjainen mustaherukka. Satoisa lajike, jonta marjat kypsyvät melko varhain. Mainio marja
tuoreena naposteltavaksi. Vyöhykkeille I-V.

C3

16,90 €
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Latinankielinen nimi

Kasvupaikka

Vyöhyke

Tuotekuvaus

Myyntikoko

Hinta

Mustaherukka
‘Marski’, FinE

Ribes nigrum ‘Marski’,
FinE

aurinko,
puolivarjo

I-V

Erittäin pystykasvuinen ja kapeahko, satoisa pensas. Terve ja kestävä kotimainen FinE-lajike
vuodelta 2009. Marjat sisältävät hyvin paljon C-vitamiinia, noin 120 mg / 100 g, hivenaineita sekä
ravintokuitua. Mustaherukoita leikataan säännöllisesti vanhimpia ja heikoimpia versoja harventaen.
Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten tuore ja ravinteikas, läpäisevä ja hyvin kalkittu
puutarhamaa. Vyöhykkeille I-V.

C3

15,90 €

Mustaherukka
‘Melalahti’

Ribes nigrum
‘Melalahti’

aurinko,
puolivarjo

I-VII

Kainuulainen lajike. Suurehkot ja maukkaat marjat kypsyvät melko varhain, tertut kypsyvät yhtäaikaisesti. Marjat sisältävät hyvin paljon C-vitamiinia, noin 120 mg / 100 g, hivenaineita sekä ravintokuitua.
Mustaherukoita leikataan säännöllisesti vanhimpia ja heikoimpia versoja harventaen. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten tuore ja ravinteikas, läpäisevä puutarhamaa. Vyöhykkeille I-VII.

C3

15,90 €

Mustaherukka
‘Mikael’, FinE

Ribes nigrum
‘Mikael’, FinE

aurinko,
puolivarjo

I-V

Pystykasvuinen. Hyvin makeat marjat, joissa on voimakas mustaherukan aromi. Kestää hyvin poimintaa. Marjat sisältävät hyvin paljon C-vitamiinia, noin 120 mg / 100 g, hivenaineita sekä ravintokuitua.
Mustaherukoita leikataan säännöllisesti vanhimpia ja heikoimpia versoja harventaen. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten tuore ja ravinteikas, läpäisevä puutarhamaa. Vyöhykkeille I-V.

C3

16,90 €

Mustaherukka
‘Pohjan Jätti’

Ribes nigrum ‘Pohjan
Jätti’

aurinko,
puolivarjo

I-IV

Kotimaisen herkkulajikkeen sato kypsyy melko varhain. Valtavan suuret hyvänmakuiset ja mehukkaat
marjat sisältävät hyvin paljon C-vitamiinia, noin 120 mg / 100 g, hivenaineita sekä ravintokuitua. Mustaherukoita leikataan säännöllisesti vanhimpia ja heikoimpia versoja harventaen. Melko vaatimaton
kasvupaikan suhteen, mieluiten tuore ja ravinteikas, läpäisevä puutarhamaa. Vyöhykkeille I-Iv.

C3

16,90 €

Mustaherukka
‘Öjebyn’, FinE

Ribes nigrum
‘Öjebyn’, FinE

aurinko,
puolivarjo

I-VI

Voimakaskasvuinen pensas. Vanha ja satoisa kotimainen FinE -lajike, marjat kypsyvät verrattain
myöhään. Marjat sisältävät hyvin paljon C-vitamiinia, noin 120 mg / 100 g, hivenaineita sekä ravintokuitua. Mustaherukoita leikataan säännöllisesti vanhimpia ja heikoimpia versoja harventaen. Melko
vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten tuore ja ravinteikas, läpäisevä puutarhamaa. Vyöhykkeille
I-VI.

C3

15,90 €

Viherherukka
‘Venny’, FinE

Ribes nigrum ‘Venny’,
FinE

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Mustaherukan kaltainen marjapensas. Pystykasvuinen keskiaikainen lajike. Erittäin makeat, mietohappoiset marjat. Terve ja kestävä FinE-lajike. Jopa mustaherukkaa parempi vitamiinipommi sisältää
erittäin paljon C-vitamiinia, hivenaineita sekä ravintokuitua. Leikataan säännöllisesti vanhimpia ja heikoimpia versoja harventaen. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten tuore ja ravinteikas,
läpäisevä puutarhamaa. Vyöhykkeille I-IV(V).

C3

15,90 €

Viherherukka
‘Vilma’, FinE

Ribes nigrum ‘Vilma’,
FinE

aurinko,
puolivarjo

I-IV(V)

Mustaherukan kaltainen marjapensas. Keskiaikainen, pystykasvuinen lajike. Maku makea ja mieto.
Terve ja kestävä FinE-lajike. Jopa mustaherukkaa parempi vitamiinipommi sisältää erittäin paljon
C-vitamiinia, hivenaineita sekä ravintokuitua. Leikataan säännöllisesti vanhimpia ja heikoimpia
versoja harventaen. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten tuore ja ravinteikas, läpäisevä
puutarhamaa. Vyöhykkeille I-IV(V).

C3

15,90 €

Punaherukka
‘Aili’

Ribes rubrum ‘Aili’

aurinko

I-VI

Punaherukan muunnos. Kauniin vaaleanpunaiset, punaherukoita miedomman makuiset marjat.
Kasvu hillittyä, tanakat oksat. Melko kookas pensas, jonka leikkaustarve on silti vähäisempi kuin
mustaherukalla. Tarvittaessa leikataan vanhimpia versoja harventaen. Tuore ja ravinteikas, vettä
läpäisevä ja kalkittu puutarhamaa. Vyöhykkeille I-VI.

C3

16,90 €

Punaherukka
‘Jonkher van Tets’,
rungollinen

Ribes rubrum ‘Jonkher
van Tets’

aurinko

I-III(IV)

Trendikäs pikkupuu. Kirkkaanpunaiset marjat erittäin pitkissä tertuissa. Maku makean happoinen.
Kypsyy melko varhain. Tarvittaessa latvusta leikataan vanhimpia versoja harventaen. Tuore ja
ravinteikas, vettä läpäisevä ja kalkittu puutarhamaa. Vyöhykkeille I-III(IV).

1 lk

29,90 €

Punaherukka
‘Katri’ FinE

Ribes rubrum ‘Katri’

aurinko

I-IV

Pysty- ja tukevaoksainen, erittäin satoisa kotimainen FinE-lajike. Aromaattiset ja makeanhappoiset marjat. Melko kookas pensas, jonka leikkaustarve on silti vähäisempi kuin mustaherukalla.
Tarvittaessa leikataan vanhimpia versoja harventaen. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä ja kalkittu
puutarhamaa. Vyöhykkeille I-IV.

1 lk

15,90 €

Punaherukka ‘Rovada’

Ribes rubrum’Rovada’

aurinko

I-VI

Satoisa ja ryhdikkään pystykasvuinen pensas. Maukkaat marjat kypsyvät pitkissä tertuissaan hiukan
useimpia lajikkeita myöhemmin. Vyöhykkeille I-VI.

1 lk

16,90 €

Valkoherukka
‘Lepaan Valkea’

Ribes rubrum ‘Lepaan
Valkea’

aurinko

I-V

Marjat makeanhappoisia ja suurikokoisempia kuin muilla valkoherukoilla. Pienehkö, pystykasvuinen
pensas. Leikataan tarvittaessa vanhimpia versoja harventaen. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä ja
kalkittu puutarhamaa. Vyöhykkeille I-V.

C3

16,90 €

Valkoherukka
‘Piikkiön Helmi’

Ribes rubrum ‘Piikkiön
helmi’

aurinko

I-V

Pienehkö, pystykasvuinen, punaherukkaa muistuttava pensas. Pienet, makeat, raikkaat, lievähappoiset marjat maistuvat parhailta suoraan pensaasta syötyinä. Sopii myös viinin valmistukseen. Satoisa,
melko myöhään kypsyvä lajike. Aurinkoinen - kevytvarjoinen kasvupaikka. Tuore, kalkittu ja melko
ravinteikas puutarhamulta. Vyöhykkeille I-V.

C3

16,90 €

Karviainen
‘Captivator’

Ribes uva-crispa
‘Captivator’

aurinko

I-III

Lähes piikitön punakarviainen. Herkulliset marjat. Hidaskasvuinen ja matalahko marjapensas.
Leikataan tarvittaessa vanhimpia ja heikoimpia versoja harventaen. Melko vaatimaton kasvupaikan
suhteen, mieluiten tuore, vettä läpäisevä ja kalkittu puutarhamaa. Vyöhykkeille I-III.

P17

15,90 €

Karviainen ‘Hinnonmäen Keltainen’, FinE

Ribes uva-crispa
‘Hinnonmäen keltainen’, FinE

aurinko

I-V

Perinteikäs kotimainen karviaislajike. Marjat ohutkuorisia, erittäin makeita ja aikaisin kypsyviä. Hidasja rentokasvuinen pensas kannattaa tukea ja pitää kasvualusta katettuna. Leikataan tarvittaessa
vanhimpia ja heikoimpia versoja harventaen. Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, mieluiten tuore,
vettä läpäisevä ja kalkittu puutarhamaa. Vyöhykkeille I-V.

C3

15,90 €

Karviainen ‘Invicta’,
rungollinen

Ribes uva-crispa
‘Invicta’

aurinko

I-

Trendikäs pikkupuu. Marjat vihertävänkeltaisia, ohutkuorisia, erittäin makeita ja aikaisin kypsyviä.
Leikataan tarvittaessa vanhimpia versoja harventaen. Tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä ja kalkittu
puutarhamaa.

rungollinen

29,90 €

Karviainen
‘Lepaan Punainen’

Ribes uva-crispa
‘Lepaan punainen’

aurinko

I-V

Perinteikäs kotimainen karviaislajike. Rotevakasvuinen pensas. Marjat suuria, paksukuorisia, makeita
ja myöhäisempiä kuin keltaiset. Rentokasvuinen pensas kannattaa tukea ja pitää kasvualusta
katettuna. Leikataan tarvittaessa vanhimpia ja heikoimpia versoja harventaen. Melko vaatimaton
kasvupaikan suhteen, mieluiten tuore, vettä läpäisevä ja kalkittu puutarhamaa. Vyöhykkeille I-V.

C3

15,90 €

Mesivadelma
‘Heisa’

Rubus x binatus
‘Heisa’

aurinko

I-IV(V)

Muistuttaa kasvultaan vadelmaa. Keskikokoiset, hapahkot marjat, joissa on kypsinä lievä mesimarjan
aromi. Kypsyy heinäkuun lopulla. Aurinkoinen kasvupaikka. Kalkittu, melko ravinteikas, keskikostea,
läpäisevä multa. Vyöhykkeet I-IV.

C2

13,90 €

Vadelma
‘Autumn Bliss’

Rubus idaeus ‘Autumn
Bliss’

aurinko

I-II

Voimakaskasvuinen lajike, joka tuottaa suuria ja herkullisia punaisia vadelmia myös saman vuoden
versoille. Koko vadelmakasvusto voidaan leikata alas kerralla, jolloin seuraava sato kypsyy loppukesän ja syksyn aikana. Kevyemmin leikattuna edellisen vuoden versot aloittavat satokauden aikaisin
ja kausi jatkuu uusin versoin pitkälle syksyyn. Lämmin ja valoisa, tuorepohjainen ja vettä läpäisevä
kasvupaikka. Vyöhykkeille I-.

C2-3

15,90 €

Vadelma ‘Borgunn’

Rubus idaeus
‘Borgunn’

aurinko

I-V

Norjalainen uutuuslajike on osoittautunut lupaavaksi suomalaisilla koeviljelmillä. Melko kookkaat
kauniin punaiset marjat. Tuorepohjainen ja ravinteikas, vettä läpäisevä ja kalkittu puutarhamaa.

C1,5

13,90 €

Vadelma ‘Fallgold’

Rubus idaeus ‘Fallgold’

aurinko

I-III

Marjat pyöreät, keskikokoiset ja keltaiset. Maku mieto ja miellyttävä. Parimetrisiksi kasvavat puutarhavadelmat tuetaan kahden (rauta)langan väliin. Sato kypsyy heinäkuun loppupuolella. Marjoneet
versot poistetaan. Tuorepohjainen ja vettä läpäisevä kasvupaikka. Vyöykkeille I-III.

C2

15,90 €
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Vadelma
‘Glen Amble’

Rubus idaeus ‘Glen
Amble’

aurinko

I-II

Kirkkaanpunaiset, hyvän makuiset ja kooltaan jättimäiset marjat. Pensaan versot ovat vähäpiikkisiä,
pystykasvuisia ja elinvoimaisia. Pitkä satokausi.
Parimetrisiksi kasvavat puutarhavadelmat tuetaan kahden (rauta)langan väliin. Sato kypsyy heinäkuun loppupuolella. Marjoneet versot poistetaan. Tuorepohjainen ja ravinteikas, vettä läpäisevä ja
kalkittu puutarhamaa. Vyöhykkeille I-II.

C2

15,90 €

Purppuravadelma
‘Glen Coe’

Rubus idaeus ‘
Glen Coe’

aurinko,
puolivarjo

I-II

Erikoisuus taas saatavilla! Purppuramarjainen, gourmet vadelma. Mahtava- arominen, pensastava
herkkulajike on tuuheakasvuinen ja vähäpiikkinen. Purppuranväriset, hillomaisen makeat marjat
sopivat tuorekäyttöön, jälkiruokiin, hilloihin, viinin valmistukseen ja pakastettavaksi. Lajike sopii
keittiöpuutarhan erikoisuudeksi, patiolle ja ruukkuihin. Vyöhykkeille I-II.

C2

29,90 €

Vadelma
‘Jatsi’, FinE

Rubus idaeus ‘Jatsi’,
FinE

aurinko

I-V

Kotimainen FinE-lajike. Suuret, pitkulaiset, himmeänpunaiset ja makeat marjat. Tukevaversoinen.
Parimetrisiksi kasvavat puutarhavadelmat tuetaan kahden (rauta)langan väliin. Matalat ja haaroittuvat
pensasvadelmat eivät tarvitse välttämättä tukea lainkaan. Sato kypsyy heinäkuun loppupuolella.
Marjoneet versot poistetaan. Tuorepohjainen ja ravinteikas, vettä läpäisevä ja kalkittu puutarhamaa.
Vyöhykkeille I-V.

C2

13,90 €

Vadelma ‘Malling
Promise’

Rubus idaeus ‘Malling
Promise’

aurinko

I-

Melko varhain kypsyvä maukasmarjainen englantilainen vadelmalajike. Kookkaat marjat ja verraten
pitkä satokausi.

1 lk

13,90 €

Vadelma
‘Maurin Makea’

Rubus idaeus ‘Maurin
Makea’

aurinko

I-V

Kotimainen suurimarjainen puutarha- ja luonnonvadelman risteymä. Suuret marjat muistuttavat
maultaan metsävadelmaa. Tanakat ja haaroittuvat versot eivät tarvitse välttämättä vahvaa tukea.
Sato kypsyy heinäkuun loppupuolella. Marjoneet versot poistetaan. Tuorepohjainen ja ravinteikas,
vettä läpäisevä ja kalkittu puutarhamaa. Vyöhykkeille I-V.

C1,5

13,90 €

Vadelma
‘Muskoka’, FinE

Rubus idaeus
‘Muskoka’, FinE

aurinko

I-V

Melko aikaisin kypsyvä, runsaasti versova ja matalahko puutarhavadelma. Marjat ovat isoja, pyöreitä,
tummanpunaisia ja aromikkaita. Parimetrisiksi kasvavat puutarhavadelmat tuetaan kahden (rauta)
langan väliin. Sato kypsyy heinäkuun loppupuolella. Marjoneet versot poistetaan. Tuorepohjainen ja
ravinteikas, vettä läpäisevä ja kalkittu puutarhamaa. Vyöhykkeille I-V.

C2

15,90 €

Vadelma
‘Polka’

Rubus idaeus ‘Polka’

aurinko

I-III

Suosittu lajike, jonka suuret ja maukkaat, punaiset marjat kypsyvät myös saman vuoden versoille.
Koko vadelmakasvusto voidaan leikata alas kerralla, jolloin seuraava sato kypsyy loppukesän ja
syksyn aikana. Kevyemmin leikattuna edellisen vuoden versot aloittavat satokauden aikaisin ja
kausi jatkuu uusin versoin pitkälle syksyyn. Lämmin ja valoisa, tuorepohjainen ja vettä läpäisevä
kasvupaikka. Vyöhykkeille I-III.

C3

15,90 €

Vadelma ‘Stiora’

Rubus idaeus ‘Stiora’

aurinko

I-IV(V)

Suurimarjainen ja satoisa norjalainen vadelmalajike. Tummanpunaiset ja mukavan kiinteät marjat
ovat makeaa naposteltavaa. Pitkä satokausi alkaa heinäkuulla, marjoneet versot poistetaan.

C2

15,90 €

Vadelma
‘Ville’

Rubus idaeus ‘Ville’

aurinko

I-V

Ottawan ja luonnonvadelman risteytys. Melko pienet, erittäin maukkaat ja hienoaromiset marjat. Parimetrisiksi kasvavat puutarhavadelmat tuetaan kahden (rauta)langan väliin. Sato kypsyy heinäkuun
loppupuolella. Marjoneet versot poistetaan. Tuorepohjainen ja ravinteikas, vettä läpäisevä ja kalkittu
puutarhamaa. Vyöhykkeille I-V.

C2

15,90 €

Mustavadelma
‘Sonja’

Rubus alleghaniensis
‘Sonja’

aurinko

I-II

Vanha suomalainen, kestävä kanta Savitaipaleelta. Kukkii toukokuussa. Aromikkaat mustat marjat
kypsyvät aikaisin, jo elokuun lopussa. Satoisa! Lämmin ja suojaisa, tuorepohjainen ja ravinteikas,
vettä läpäisevä ja kalkittu puutarhamaa.

C2

29,90 €

Karhunvadelma
‘Thornfree’

Rubus Karhunvattu-ryhmä ‘Thornfree’

aurinko

I

Voimakaskasvuinen karhunvatukka suojaisalle kasvupaikalle. Satoisa lajike, jonka kookkaat mustat
marjat kypsyvät loppukesän ja syksyn aikana.

1 lk

14,90 €

Teivadelma
‘Tayberry’

Rubus ‘Tayberry’

aurinko

I

Vadelman ja karhunvadelman risteytys. Istutus lämpimälle seinustalle. Vaatii tuennan. Tumman
purppuranpunaiset marjat kypsyvät elokuussa. Lämmin ja suojaisa, tuorepohjainen ja ravinteikas,
vettä läpäisevä ja kalkittu puutarhamaa.

1 lk

14,90 €

Tarhapensasmustikka
‘Aino’

Vaccinium
Angustifolium-ryhmä
‘Aino’

aurinko

I-V

Kotimainen lajike. Korkeuttaan leveämpi, runsasversoinen pensas. Suuret marjatertut kypsyvät
elokuun alusta lähtien 2–3 viikon aikana. Isot siniset marjat ovat makeita, mietoja ja aromikkaita. Ne
sopivat erinomaisesti tuorekäyttöön ja pakastukseen. Sato n. 840 g/pensas. Pensasmustikat ovat
koristeellisia, upean syysvärin saavia hyötykasveja. Useimmat lajikkeet ovat itsepölytteisiä, mutta
ristipölytyksen avulla sadosta tulee suurempi. Tuulensuojainen, tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä ja
hapan kasvupaikka. Vyöhykkeille I-V.

C5

24,90 €

Tarhapensasmustikka
‘Alvar’

Vaccinium
Angustifolium-ryhmä
‘Alvar’

aurinko

I-V

Kotimainen lajike. Korkeuttaan leveämpi, runsasversoinen pensas. Suuret marjatertut kypsyvät
elokuun alusta lähtien 2–3 viikon aikana. Isot siniset marjat ovat makeita, mietoja ja aromikkaita.
Ne sopivat erinomaisesti tuorekäyttöön ja pakastukseen. Pensasmustikat ovat koristeellisia, upean
syysvärin saavia hyötykasveja. Useimmat lajikkeet ovat itsepölytteisiä, mutta ristipölytyksen avulla
sadosta tulee suurempi. Tuulensuojainen, tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä ja hapan kasvupaikka.
Vyöhykkeille I-V.

C5

24,90 €

Tarhapensasmustikka
‘Arto’

Vaccinium Angustifolium-ryhmä ‘Arto’

aurinko

I-III(IV)

Kotimainen lajike. Siniset, vaalean vahapinnan peittämät marjat, joissa on erittäin aromaattinen, metsämustikkaa muistuttava maku. Voimakaskasvuinen lajike. Pensasmustikat ovat koristeellisia, upean
syysvärin saavia hyötykasveja. Useimmat lajikkeet ovat itsepölytteisiä, mutta ristipölytyksen avulla
sadosta tulee suurempi. Tuulensuojainen, tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä ja hapan kasvupaikka.
Vyöhykkeille I-IV.

C5

24,90 €

Tarhapensasmustikka
‘Jorma’

Vaccinium Angustifolium-ryhmä ‘Jorma’

aurinko

I-V

Kookas, kaunismallinen ja satoisa pensas. Kotimainen lajike. Pensasmustikat ovat koristeellisia, upean syysvärin saavia hyötykasveja. Useimmat lajikkeet ovat itsepölytteisiä, mutta ristipölytyksen avulla
sadosta tulee suurempi. Tuulensuojainen, tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä ja hapan kasvupaikka.
Vyöhykkeille I-V.

C5

24,90 €

Tarhapensasmustikka
‘North Blue’

Vaccinium
Angustifolium-ryhmä
‘North Blue’

aurinko

I-V

Tuuheakasvuinen ja matalahko pensas. Erityisen suuret, litteänpyöreät marjat ovat makeita, miellyttävän happamia. Runsas sato kypsyy elo-syyskuussa. Pensasmustikat ovat koristeellisia, upean
syysvärin saavia hyötykasveja. Useimmat lajikkeet ovat itsepölytteisiä, mutta ristipölytyksen avulla
sadosta tulee suurempi. Tuulensuojainen, tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä ja hapan kasvupaikka.
Vyöhykkeille I-V.

C2,5

19,90 €

Tarhapensasmustikka
‘North Country’

Vaccinium
Angustifolium-ryhmä
‘North Country’

aurinko

I-IV

Metsämustikkaa suuremmat, erittäin makeat marjat. Sato valmistuu elokuun loppupuolella. Pysyy
hyvin koossa pakastuksen jälkeen. Pensasmustikat ovat koristeellisia, upean syysvärin saavia hyötykasveja. Useimmat lajikkeet ovat itsepölytteisiä, mutta ristipölytyksen avulla sadosta tulee suurempi.
Tuulensuojainen, tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä ja hapan kasvupaikka. Vyöhykkeille I-IV.

C2,5

19,90 €

Tarhapensasmustikka
‘Saani’, FinE

Vaccinium
Angustifolium-ryhmä
‘Saani’, FinE

aurinko

I-IV(V)

Kotimainen matalakasvuinen ja satoisa lajike, jonka marjat kypsyvät samanaikaisesti. Pensasmustikat ovat koristeellisia, upean syysvärin saavia hyötykasveja. Istuttamalla eri lajikkeita lähekkäin, tulee
sadosta ristipölytyksen ansiosta suurempi. Tuulensuojainen, tuore ja ravinteikas, vettä läpäisevä ja
hapan kasvupaikka. Vyöhykkeille I-IV(V).

1 lk

24,90 €

Amerikankarpalo
‘The Pilgrim’

Vaccinium macrocarpon ‘The Pilgrim’

aurinko

I-VI

Erikoisuus! Pitkäversoinen, maata pitkin suikertava varpu kostealle kasvupaikalle. Itsepölytteinen ja
suurimarjainen lajike.

C1

14,90 €

Puolukka ‘Otson
karkki’, FinE

Vaccinium vitis-idaea
‘Otson karkki’, FinE

aurinko,
puolivarjo

I-VIII

Erityisen suurimarjainen ja satoisa luonnonvarainen puolukkakanta. Terve ja helppohoitoinen, sopii
luonnonmukaisesti hoidettavalle tontille, kestää jonkin verran tallausta. Tummanvihreät lehdet, valkoiset kukat ja punaiset marjat. Kuivahko, tuore tai kostea, vähäravinteinen, turvepitoinen, läpäisevä ja
hapahko kasvupaikka.

1 lk

19,90 €
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Puolukka ‘Red Pearl’

Vaccinium vitis-idaea
‘Red Pearl’

aurinko,
puolivarjo

I-(VIII)

Suurimarjainen ja satoisa puolukka. Sopii mainiosti luonnonmukaisesti hoidettavaan, valoisaan
metsäpuutarhaan. Tummanvihreät lehdet, valkeat kukat ja punaiset marjat. Kuivahko tai tuore,
vähäravinteinen, vettä läpäisevä ja hapahko kasvupaikka.

1 lk

13,90 €

Puolukka ‘Runo
Bielawskie’

Vaccinium vitis-idaea
‘Runo Bielawskie’

aurinko,
puolivarjo

I-(VII)

Suurimarjainen ja satoisa puolukka. Sopii mainiosti luonnonmukaisesti hoidettavaan, valoisaan
metsäpuutarhaan. Tummanvihreät lehdet, valkeat kukat ja punaiset marjat. Kuivahko tai tuore,
vähäravinteinen, vettä läpäisevä ja hapahko kasvupaikka.

1 lk

13,90 €

Tarhaojukkaviini
‘Spulga’

Vitis Labruscana-ryhmä ‘Spulga’

aurinko

I-II

Maukkaat punaliilat rypäleet kypsyvät alkusyksyllä. Reheväkasvuinen ja koristeellinen köynnös
menestyy avomaalla lämpimällä ja suojaisalla paikalla.

50+ cm

22,00 €

Tarhaojukkaviini
‘Supaga’

Vitis Labruscana-ryhmä ‘Supaga’

aurinko

I-II(III)

Satoisa viiniköynnös, joka menestyy suojaisella kasvupaikalla avomaalla. Vihertävänkeltaiset rypäleet
ovat hyvänmakuisia ja kypsyvät alkusyksystä. Tuore, vettä läpäisevä ja hapahko kasvualusta.

50+ cm

22,00 €

Tarhaojukkaviini
‘Zilga’

Vitis Labruscana-ryhmä ‘Zilga’

aurinko

I-IV

Latviassa jalostettu kestävien lajikkeiden risteytys. Muistuttaa ‘Betaa’. Talvenkestävä. Tummansiniset
hedelmät. Reheväkasvuinen ja koristeellinen köynnös. Lämmin ja suojaisa kasvupaikka. Tuore, vettä
läpäisevä ja hapahko kasvualusta.

70 cm

24,90 €

VIINIKÖYNNÖKSET

Muistiinpanoja

KANTA-ASIAKASTARJOUKSET

Maanpeittokataja
'Repanda'

Ruusut
OSTA 5,
MAKSA 4

9,90
(norm. 22,90)

Maanpeittopensaat
seppelvarpu ja
lamoherukka

9,90

Maanpeittohavu tuivio

14,95
(norm. 19,95)

(norm. 14,90)
Tarjoukset voimassa niin kauan kuin eriä riittää.
Lisää tarjouksia myymälässä. Tervetuloa!

Alakyläntie 2-4, 20250 Turku
Aukiolo vaihtelee kauden aikana.
info@viherlassila.fi
www.viherlassila.fi

