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Syksy on 
parasta 

istutusaikaa

tai 14,90 kpl

Supermarja 
TYRNI

1690
kpl3 kpl

Suurimarjaiset
PENSASMUSTIKAT
    
 20,-

3 kpl

Satovarmat 
HERUKAT

tai 9,90 kpl
3490

Piristä 
pihaasi 

syyskukilla

Poimi herkut ja vitamiinit!

Anna unelmien kasvaa
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Löydä   
hedelmäpuun  
taika

Lumoava kukinta ja herkullisten  
hedelmien aika!
Hedelmäpuut hellivät kaikkia aisteja. Keväällä hurmaavat 
kukkapilvet, kesällä tuulessa havisevat kauniit lehdet  
ja lupaus tulevasta sadosta. Syyskesällä oksilla notkuvat 
värikkäät hedelmät, joiden tuoksukin nostaa veden  
kielelle. Miksi siis suotta piilottaa hedelmäpuut erilliseen 
hyötytarhaan – voit istuttaa ne pihasi paraatipaikalle  
tai oleskelualueen viereen. Kaksin verroin iloa – satoa  
ja silmänruokaa!  

'Summerred'   
Mehukas, maukas ja suuri-
hedelmäinen. Kypsyy syyskuun 
puolivälissä.  Antaa satoa jo 
nuorena puuna. Sato runsas ja 
säännöllinen. Talvenkestävyys 
hyvä, vyöhykkeet I–III. 
   
'Gustavs Bästa'  
Mahtavat, päärynänmuotoiset 
 jopa 300 g painavat hedelmät.  
Ihana hunajainen aromi. Sato  
kypsyy lokakuussa ja pysyy  
puussa pitkään. Erittäin  
kestävä,  vyöhykkeet I–IV.

Jättiomenat

Nauti makeista, suklaanruskeista,  
mantelilta maistuvista kirsikoista!

Jättipäärynä
ja  -omenat

kpl3490

Jättipäärynä

'Souvenirs'  
Sato kypsyy syyskuun puoli-
välissä.  Hedelmä jopa  
400–500 g. Itsepölytteinen,  
terve ja talvenkestävä,  
vyöhykkeet I–IV.

Uutuus
2019

Luumupuut

'Kroman'  
Kookkaat tummansiniset  
hedelmät kypsyvät syyskuun 
alkupuolella. Hyvä talven- 
kestävyys, vyöhykkeet I–III (IV).
   
'Delikatnaja'  
Suuret, herkullisen punaiset  
luumut kypsyvät jo elokuun
lopulla. Hyvä talvenkestävyys, 
vyöhykkeet I–III (IV).

Suurihedelmäiset  
uutuudet

Satoisat  
herkkulajikkeet

Makea ja mehukas

59,-
tai 34,90 kpl

2 kpl

Luumupuut

Anna pihasi loistaa

Syysperennat ja Callunat saapuvat myymälään syyskuun alussa viikolla 36.

Värikästä syksyä  
pihaan ja parvekkeelle!

Muista kastella Callunoita 
säännöllisesti koko syksyn 
ajan. Silloin kukat säilyvät 
pidempään värikkäänä. 
Kastelu lopetetaan, kun 
sekä yöllä että päivällä  
on pakkasta. 

Vinkki!
1590

Kukkivat
syysperennat

2 kpl

2 l rk

tai 9,90 kpl

Kylän 
komeimmat
Callunat!

13 cm rk

3 kpl

12,-

Kaksivärinen  
kaunotar
Twin Girls  
   

tai 4,90 kpl

17 cm rk

2 kpl12,-
Muhkean kokoinen
Garden Girls    
 

tai 6,90 kpl

Syyskukkien väriloisto piristää pihan ja parvekkeen 
ilmettä nopeasti. Yhdistele istutuksiin rohkeasti erilaisia 
kukkia, havuja ja heiniä. Värikkäät ruukut ilahduttavat 
pitkään, sillä monet syyskukista sietävät pikku pakkasta 
ja Calluna pysyy kauniina jopa yli talven. 

Suklaa-
kirsikkapuu

kpl29,-

Supersuosittu!

150–200 cm taimi

Upea valikoima pitkään  
kukkivia kookkaita taimia 2 l 
ruukuissa esim. punahattu,  
isomaksaruoho ja punatähkä.

Nyt on aika vaihtaa ruukkuihin iloiset syyskukat! 
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Pensasmustikan suuret marjat on helppo 
poimia ja ne säilyvät hyvin tuoreena ja pakas-
tettuna. Miedot, makeat marjat sisältävät 
runsaasti kaliumia, fosforia ja kalsiumia sekä 
A-, B- ja C-vitamiinia. Istuta lähekkäin vähin-
tään kahta eri lajiketta, sillä sato suurenee ja 
aikaistuu ristipölytyksen ansiosta.

3 kpl3490

Suurimarjaiset 
PENSASMUSTIKAT
'North Country', 'Goldtraube' 
'Blue Crop' ja 'Patriot'

tai 14,90 kpl

Kaunis terveyspommi
TYRNI
 'Terhi',  'Tytti'   
'Pertsik' ja 'Rudolf'   
  1690

kpl

Supermarjaksi ylistetty
tyrni on yksi maailman 
vitamiinipitoisimmista 

marjoista. Tyrni on 
pitkäikäinen, terve ja 

helppohoitoinen puutarha-
kasvi. Istuta marjova tyttötyrni 

eli emilajike ja pölyttäjäksi 
poikatyrni eli hedelajike ja 

poimi puutarhastasi 
vitamiinipommeja.

'Marski' mustaherukka  
Pystykasvuinen, sopii vaikka  
aitakasviksi eikä kaipaa tuentaa.  
Härmänkestävä.  
   
'Pohjan Jätti' mustaherukka 
Huomattavan suuret ja voimakas- 
aromiset marjat. Melko pystykasvuinen  
ja härmää kestävä.

'Punahilkka' punaherukka 
Makeampi punaherukka, jonka marjoja  
napostelee mielellään. Pystykasvuinen.

20,-
tai 9,90 kpl

3 kpl
Helppohoitoiset

HERUKAT

Syysistuttajan
etuhinta!

Suojaa pensasmustikat talveksi verkolla,
sillä ne ovat jänisten suurta herkkua.

Muista!

Tiesitkö?     
Tyrni on ihmemarja, joka sisältää lähes 
kaikki ihmiselämän tärkeät vitamiinit 
sekä kivennäis- ja hivenaineet.
 

   

  Käytä syysistutuksissa vähätyppistä tai typetöntä  
 syyslannoitetta, sillä ne edistävät talvehtimista  
 sekä kukka-aiheiden ja hedelmien kehitystä. 

  Kastele istutetut taimet kertaalleen koko juuriston  
 syvyydeltä. Syksyllä sataa yleensä riittävästi, mutta  
 erityisen kuivana syksynä voi olla tarpeen antaa vielä  
 uudelleenkin vettä taimille.

  Tarkasta ennen talven tuloa, ettei kasvien tyvelle ole  
 jäänyt tai muodostunut kuoppaa, joka kerää vettä.  
 Täytä painanteet mullalla ja tiivistä hyvin. Voit jopa  
 muotoilla pienen, rungosta poispäin viettävän keon  
 kasvin tyvelle. Tämä ohjaa sadevedet pois ja auttaa  
 juuriston talvehtimista.

  Suojaa taimet verkoilla ja runkosuojilla. Myyrät  
 sekä jänis- ja hirvieläimet syövät etenkin  
 hedelmäpuiden kuorta.

Superfoodia ja 
silmänruokaa

Värikäs  
marjakimara

Näin onnistut!

Olipa haaveissa tuoksuva perennapenkki, köynnöskaari, 
ikivihreä havuryhmä, hedelmätarha, mansikkamaa tai pen-
sasaita, sen perustaminen onnistuu yhtä hyvin syksyllä kuin 
keväällä. Istuttaa voi periaatteessa kaikkea, mikä pärjää 
muutoinkin kasvuvyöhykkeelläsi.

Taimia saa istuttaa niin kauan, kun lapio uppoaa maahan. 
Elo–syyskuussa istutetut taimet ehtivät juurtua hyvin en-
nen talvea. Keväällä niiden kasvu on useita viikkoja pidem-
mällä kuin vasta toukokuussa istutetuilla taimilla. Pääset 
nauttimaan kukinnasta ja sadosta ennätysajassa! 

Syksy on mitä parhainta istutusaikaa. 
Syyskosteassa maassa taimet selviävät 
vähällä kastelulla ja lähtevät kasvuun 
pikavauhtia ensi keväänä. 

Syksyllä istutus kannattaa
Pensasaita perustetaan syksyllä
Yksi isoimmista kotipihan urakoista on pensasaidan perusta-
minen. Työ sujuu parhaiten syksyn viileydessä ja taimet juur-
tuvat nopeasti kosteassa maassa. Syksyllä istutettu pensasai-
ta alkaa kasvaa vauhdikkaasti heti lumen sulettua keväällä ja 
antaa pian kaivattua näkösuojaa.

Piha juhlakuntoon kevääksi
Onko pihaa tarvetta kohentaa juhlakuntoon esimerkiksi yli-
oppilasjuhliin? Kun istutat uudet kasvit nyt syksyllä, taimet 
ehtivät kasvaa näyttäviksi hyvissä ajoin. Kevätkiireetkin 
vähenevät, ja voit keskittyä muihin juhlavalmisteluihin.

Kevään kukkasipulit multiin
Keväällä kukkivat sipulikasvit, kuten tulppaanit, narsissit 
ja helmililjat, istutetaan aina syksyllä. Kukkasipulit sopivat 
perennojen, pensaiden ja havukasvien väleihin. Puhdista maa 
rikkakasveista ja möyhennä multa pehmeäksi. Sipulikukille 
käyvä lannoite, vaikkapa pitkään vaikuttava luujauho tai bio-
hiili takaa muhkean kukinnan. Tee sipuleille kuoppa istutus-
kauhalla ja paina ne kuopan pohjalle. Peitä mullalla ja kastele.  

Juuriston
paras

kasvukausi
on syksyllä.

Bioproffa - kaunis ja hajuton
Ajattomasti muotoiltu Bioproffa on 5 litran metallinen 

biokeruuastia jonka kannessa oleva aktiivihiilisuodatin 
pitää hajut kurissa.  Siistin ja tyylikkään Bioproffan voit 

sijoittaa keittiössäsi kätevästi käden ulottuville. 

Biojätteen keräily ei voisi enää kauniipa
 ja siistimpää olla! Testattu ja 

erinomaiseksi kehuttu.
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Syyshortensiat (Hydrangea paniculata) ovat 
helppohoitoisia ja monikäyttöisiä pensaita.  
Niiden muhkeat valkoisen- ja punertavan  
sävyiset kukinnot hurmaavat varmasti kaikki. 
Kukinta ajoittuu heinäkuun lopulta aina  
myöhäiseen syksyyn. 

’Limelight’
Ympäri maailman palkittu syyshortensialajike. Suuret  
kukinnot ovat aluksi limenvihreät, muuttuvat valkoisiksi  
ja myöhemmin punertaviksi. Vahvaversoinen ja pystykas-
vuinen. Korkeus 1,5–2 m.

Little Lime ’Jane’
Kasvutavaltaan siro, matala ja kompakti. Sopii erinomaisesti 
myös ruukkuistutuksiin. Limenvihreänä avautuvat kukat 
saavat myöhemmin punertavan sävyn. Korkeus 0,5–1 m. 

’Vanille Fraise’
Sykähdyttävän kaunis lajike. Erityisen suuret kukinnot 
avautuvat valkoisina. Myöhemmin kukat muuttuvat lähes 
kokonaan kirsikanpunaisiksi. Korkeus 1,5–2 m.

Syksy on ihanaa puutarha-aikaa.  Kasvi-
maailmasta löytyy paljon lajeja, jotka
ovat syyspuolella kauneimmillaan. 
Sään viiletessä kukinnat kestävät 
pidempään, eivätkä humahda 
hetkessä ohi kuten keskikesän 
kukkijoilla. Kesän kiireiden 
jälkeen on aikaa kotoilla, 
rauhoittua ja nauttia kaikilla 
aisteilla puutahan lumosta.

Puutarhan  
värijuhla  
on alkanut

Pensashanhikit (Dasiphora fruticosa)  
ovat matalia, värikkäitä ja pitkään kukkivia 
puutarhan piristäjiä. Loppukesällä alkava 
runsas kukinta jatkuu aina pakkasten  
tuloon saakka. Kasvupaikan suhteen ne 
eivät ole myöskään vaateliaita. 

’Abbotswood’
Valkokukkainen, 
kasvutavaltaan
matala ja leveä.  
Korkeus 0,8 m.

Lemon Meringue  
’Bailmeringue’
Pyöreän kasvutavan  
ansiosta hanhikki on 
kukkiessaan kuin kul-
tainen pallo. Vaalean-
keltaiset kerrotut kukat.  
Korkeus 0,6–0,9 m.

’Lovely Pink’
Nimensä mukaisesti,  
ihastuttavan vaalean-
punainen. Kasvuta-
valtaan pieni ja sievä. 
Korkeus 0,8–1 m.

Citrus Tart  
’Bailcitrus’ 
Tämän upean uutuusla-
jikkeen keltaiset kerro-
tut kukat muistuttavat 
ruusua. Kasvutavaltaan 
leveä ja pysty. Korkeus 
0,6–0,9 m.

'Abbotswood' 
ja 'Lovely Pink'990

kpl

kpl1290'Bailcitrus' ja 
'Bailmeringue'

’Limelight’

Little Lime ’Jane’

Vanille Fraise’

1590kpl

Syyshortensiat
’Limelight’,  ’Vanille 
Fraise’ ja Little Lime

3 l at

3 l at

3 l at

Pensashanhikit
Iloisen värikkäät

Uutuudet!
Kerrottukukkaiset

Syyshortensiat
Syksyn upeimmat kukkijat!

Saskatoon-pensaat
’Smoky’
Pysty- ja tiiviskasvuinen, joten  
helppohoitoinen kotipuutarhassa.  
Korkeus 2–2,5 m.  

’Thiessen’
Runsassatoinen, pyöreä 4–5  
-metrinen pensas. Marjat  
kookkaat, 15–18 mm.

’Obelisk’
Kasvutavaltaan kapea, lähes  
pilarimainen, sopii myös  
koristekasviksi ja aidanteeksi.

’Martin’
Suurimarjainen ja runsassatoi-
nen lajike. Kasvutapa pyöreähkö, 
korkeus 2–3 m.

Saskatoonit ovat itsepölytteisiä,  
joten yksikin pensas tuottaa satoa.

Vinkki!

Syksyllä vietetään paljon aikaa sisätiloissa. 
Istuta syyskukkivat pensaat puutarhassasi  
paikkaan, josta ne näkyvät mahdollisimman 
hyvin myös ikkunasta katseltuna. 

Vinkki!

Saskatoonin eli marjatuomipihlajan (Ame-
lanchier alnifolia) marjat muistuttavat 
ulkonäöltään mustikkaa, maultaan 
ne ovat makean pähkinäisiä. 
Saskatoon on osoittautunut 
todelliseksi terveystuotteeksi. 
Marjat sisältävät runsaasti 
kuitua, proteiinia sekä anti-
oksidantteja. Saskatoon on 
erinomainen mangaanin, 
magnesiumin, raudan, 
kalsiumin, kaliumin, ku-
parin ja karoteenin lähde. 
Lisäksi marjat sisältävät  
runsaasti luonnollista soke-
ria ja C-vitamiinia. 

Terve ja pitkäikäinen 
Saskatoon on verraten vaatimaton 
kasvupaikan suhteen, mutta aurinkoi-
sella paikalla marjoista tulee maukkaim-
mat. Talvenkestävyys on eriomainen, sillä se menes-
tyy hyvin jopa Rovaniemen korkeudelle saakka. Pensas 
on terve ja erittäin pitkäikäinen, tuottaen satoa jopa 30 
vuotta.

Kaunis ja satoisa
Touko–kesäkuussa saskatoon verhoutuu valkoisiin 
tuoksuviin kukkaterttuihin. Heinä–elokuun vaihtees-
sa kypsyvät mustikkamaiset marjat, joita käytetään 
mehuihin, hilloihin, marmeladeihin, leivontaan ja 
viinin valmistukseen. Marjat sopivat hyvin myös 
pakastettavaksi, sillä niiden rakenne tai ulkonäkö 
ei muutu pakastettaessa. Kuivatuista lehdistä ja 
marjoista saa hyvää teetä. 

Saskatoon on oivallinen monikäyttö - 
kasviksi, sillä superterveellisen 
sadon lisäksi se on pihan kaunistus 
koko kasvukauden. Syksyinen puna-
oranssina leiskuva ruskaväri kruunaa 
kokonaisuuden.

Kanadasta kotoisin olevaa saskatoon-mar-
jaa viljellään jo melko runsaasti Suomessa-
kin, mutta monille tämä terveyspommi on 
silti vielä tuntematon herkku.

Saskatoon
Terveysmarja vailla vertaa

Mitä 
saskatoonista

ruoaksi?
Lue lisää:

viherrinki.fi

1790kpl

Saskatoon
’Smoky’, ’Thiessen’, 
’Obelisk’ ja ’Martin’ 



Esim. papukaijatulppaani,  
liljatulppaani, kevätsahrami,  
helmililja ja paljon muita. Yhdistele 
rohkeasti muotoja ja värejä!
  

Nyt on aika 
istuttaa ensi 

kevään kukkaloisto!
Narsisseja, tulppaaneja vai herkkiä helmililjoja? 

Tule valitsemaan mieleisesi ja varmista, että 
puutarhasi hehkuu heti kevään koittaessa. 

Sipulikukilla luot puutarhaasi keväisen 
kukkasinfonian, joka saa myös pölyttäjät 

ja perhoset liikkeelle. Isot, laadukkaat
 sipulit takaavat onnistumisen ja parhaan

kukinnan. Ammattiliikkeen
 laatuun voit luottaa!

Kukkasipuleiden 
karkkikauppa;

15 toinen toistaan 
houkuttavampaa!

Kukkasipuleiden ABC
Sipulikukat sopivat pensaiden ja  
puiden alle, perennapenkkeihin ja  
jopa nurmikolle. Kukkasipuleiden  
istutusaika on syys–lokakuu, kun maa on viilennyt. Istutussyvyys on  
noin 3 x sipulin korkeuden verran mullan alle. Pienimmät sipulit voi  
painella pehmeään maahan sormella. Isommille sipuleille kaivetaan 
kuopat esimerkiksi pienellä istutuslapiolla. Istuta vähintään 10 sipulia 
lähekkäin, jotta niistä muodostuu kaunis ryhmä. Pikkusipuleita  
kannattaa istuttaa runsaasti yhteen paikkaan.   

Vinkki!

Ihanat yhdessä:
perinteiset punaiset 

tulppaanit ja 
komeat keltaiset

 torvinarsissit!

Isot kukkasipulit
40 kpl säästöpusseissa
• Punainen 'Red Apeldoorn' tulppaani 
• Suurikukkainen  'Dutch Master' narsissi

pss1490

Muista myös
kukkasipuli-

ravinne!

Flower Power
-valikoima

20,-
tai 6,50 pss

4 pss

          Syksy on parasta istutusaikaa – tule ammattiliikkeeseen palveltavaksi!




