Anna unelmien kasvaa
Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 1/2020

Hedelmäiset tilanjakajat

Poimi puutarhurin vinkit kotipihallesi , s. 3

Maukkaista makeimmat

Makuisa-päärynöiden parhaimmistoa, s. 4

Kestävää kauneutta
Kanadalaisilla ruusuilla, s. 8

Romanttisen
puutarhan

Ballerinat
s.10

Katso herkulliset
t:
marjaleivosohjee
ptit
se
/re
s.fi
myllynpara

Pihan
peloton
vartija!

Hyötytarhan
marjakimara

Karkota ei-toivotut
vierailijat tuulessa
liikkuvalla ja kimaltelevalla pelottimella.
Pelotinpöllö
kulkusilla 3,90 €

Yksi kesän nautintoja on päästä maistamaan
tuoreita marjoja omasta puutarhasta.

Lasten
piirustuskilpailu

Karpalo ja
mustavadelma

12

90
kpl

2–2,5 l at

"Ihanan pihan otukset"

Karpalot ´Pilgrim´
ja ´Red Star´

Mustavadelma ´Bristol´
Rubus occidentalis

Vaccinium macrocarpon

Kiiltävän mustat, mehukkaat marjat kehittyvät heinä–syyskuussa. Satoisa lajike
kasvaa 1,5 m korkeaksi pensaaksi, joka ei
leviä juurivesoista. Viihtyy aurinkoisessa
kasvupaikassa.

Arvokas marja suuren kokonsa ja C-vitamiinipitoisuuden ansiosta. Marjat poimitaan myöhään syksyllä, ehkä vasta
muutaman pakkasyön jälkeen. Ikivihreä
maanpeitekasvi kosteaan ja happamaan
maahan.

Viherrinki-myymälät kutsuvat
kaikki innokkaat pienet
multasormet osallistumaan
piirustuskilpailuun. Aiheena
on puutarhoissa asuvat, mitä
kummallisimmat otukset.

Voittajatyön pohjalta syntyvä otus
voi päätyä Viherrinki-myymälöiden
markkinointimaskotiksi, joka
ilahduttaa perheen pienimpiä
myymälöiden kampanjapäivissä.
Lahjakortti

Palkinnot:
1. sija:

Mesimarja
ja mansikkavadelma

9

Marjat ovat hyviä sellaisenaan tai niistä
voi tehdä vaikka hilloa tai likööriä. Satoa
tulee vähitellen heinäkuusta syksyyn.
Kaunis kukinta ja loistavanpunainen ruskaväritys tekevät mesimarjasta myös hyvän koristekasvin. Viihtyy parhaiten puolivarjoisassa paikassa.

Lehdessä mainittuja tuotteita on
saatavilla rajoitetusti. Valikoimat
vaihtelevat myymälöittäin. Hinnat
2
ovat voimassa
31.5.2020 saakka.

Puutarhakeskus
Jaakkola

Pilariomenapuun taas voit istuttaa
erilaisiin kasviryhmiin, yksittäispuuksi tai muutaman puun ryhmäksi.
Pilariomenapuu kasvaa myös isossa ruukussa vaikka patiolla. Nämä
pieneenkin tilaan hyvin mahtuvat
omenapuiden erikoismuodot ovat jo
itsessään kuin veistoksia. Lisäksi niiden keväinen kukkaloisto ja syksyllä
kypsyvät herkulliset omenat tekevät
niistä puutarhasi todellisen katseenvangitsijan. Omenapuu voi olla paljon
muutakin kuin perinteinen punakaneli pihan perällä – kokeile siis rohkeasti näitä puutarhan pieniä taideteoksia. Viherrinki-myymälästä saat
parhaat kotimaiset taimet sekä ohjeet
joilla onnistut!
Terveisin "risukauppias"
Matti Jaakkola
Puutarhakeskus Jaakkola

30 €:n lahjakortti
Viherringin myymälään

kpl

Mansikkavadelma
Rubus illecebrosus

Suuret punaiset marjat muistuttavat
jättimäistä vadelmaa. Kaunis valkoinen
kukinta kesäkuussa. Elokuussa kypsyviä
marjoja voi käyttää mm. hilloissa muiden marjojen kanssa. Nopeakasvuinen ja
perennamainen kasvutapa. Mansikkavadelma leviää juuriversojen avulla. Itsepölyttyvä. Aurinkoinen tai puolivarjoinen
kasvupaikka. Korkeus o,5 m.

viherrinki.fi
Tutustu kauppiaiden
somekanaviin!

Piirustuskilpailuun voivat osallistua
0–12 -vuotiaat lapset. Kilpailuaika
on 1.4.–31.5.2020. Kilpailuun voi
osallistua palauttamalla A4-kokoisen
kuvan lähimpään Viherrinkimyymälään tai lähettämällä
postitse Viherringin toimistolle.

Siloposken
Aikainen

Pilariomena ´Baiba´
Baiba-lajike kypsyy alkusyksystä. Omenat
ovat keskikokoisia ja punaraitaisia. Hedelmä on maultaan mehukas ja makean happoinen. Omenat säilyvät jopa 2 kuukautta.

Pilariomena ´Elina´

Pilariomena vie vähän tilaa ja
leikkaustarvekin on vähäinen.

Runsassatoinen, vaaleanpunakukkainen
kesälajike. Hedelmät ovat pieniä, noin 20 g,
punaisia, makeita, aromaattisia.

49,7,5 l at

Pilariomena ´Uldis´
Runsas- ja aikaissatoinen kesälajike.
Hedelmät ovat suuria, punajuovaisia,
makean happoisia ja mehukkaita.

Liitä mukaan piirtäjän etunimi, ikä
ja paikkakunta sekä huoltajan nimi
ja yhteystiedot. Voittajan valitsee
pienten taiteilijoiden taidetta
suuresti arvostava tuomaristo.
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7,5 l at

kpl

Osoite on: Viherrinki Oy,
Aakkulantie 38, 36220 Kangasala.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta
henkilökohtaisesti. Viherrinki Oy
varaa oikeuden julkaista piirroksia
kaikilla markkinointikanavillaan.
Piirroksia ei palauteta taiteilijoille.

kpl

Säleikköomenapuut

2. ja 3. sija:

2 l at

Rubus arcticus

Matti Jaakkola

39

90

Säleikköomenapuusta saat hienon koristeen
ja tilanjakajan seinälle tai aitaan. Voit kasvattaa
useamman puun ryhmästä myös tunnelin tai
pergolan. Olen itse kasvattanut säleikköomenapuun ensin pation ulkoseinään ja sieltä pergolan
katoksi. Se on ollut mielenkiintoista ja palkitsevaa
hommaa, ja onnistunut yllättävän helposti.

50 €:n lahjakortti
Viherringin myymälään

90

Mesimarjat
´Marika´ ja ´Mespi´

Hedelmäiset
tilanjakajat

3

Pilariomenapuut

Siloposken
Hunajainen
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Seinustan
lämmössä
omenat
kypsyvät
erityisen
varhain.

Vinkki!
Leikkaus- ja
hoito-ohjeet:
viherrinki.fi

3

Päärynä ’Tsisovskaja’
Erittäin makea, aromikas ja varmasatoinen, myöhäinen kesäpäärynä. Erittäin
talvenkestävä. Hyvä pölyttäjä Ladalle.

5

Makeaa
mahan
täydeltä

Maukkaat, satoisat, terveet ja talvenkestävät
Makuisa-päärynät (Pyrus communis) ovat nimensä veroisia!
Ne tarjoavat mehevän lisän hedelmätarhaasi, sillä näitä
herkullisia hedelmiä voi kasvattaa jopa Pohjois-Suomessa.
Pölytyksen ja runsaamman sadon varmistamiseksi
kannattaa istuttaa vähintään kaksi lajiketta. Helppohoitoiset päärynäpuut ovat myös kauniita koristepuita vitivalkoisine kukkineen ja loistavine syysväreineen.
Kukkiva päärynäpuu on upea näky!

Super tarjous!

Päärynä ’Lada’

Makuisapäärynät

Mehukas, maukas ja varmasatoinen, aikainen kesäpäärynä. Ruvenkestävä ja erityisen talvenkestävä.

7.

59,-

2 kpl

´Takalan Herkku´

´Maurin Makea´

Makea ja aromikas sekä talvenkestävä kotimainen lajike, jolla on pensastava kasvutapa. Ei tarvitse tukea.

Super tarjous!

20,Vadelmat

3 kpl

9,90 kpl
3 l at

34,90kpl

kpl

Katso herkulliset
päärynäreseptit:
septit
myllynparas.fi/re

2 l at

Vinkki!

Noin metrin korkuinen, pensastava kotimainen lajike. Erittäin makeat marjat soveltuvat tuorekäyttöön ja säilöntään.

Suurihedelmäinen, mehukas ja happamanimelä syyspäärynä. Vihertävänkeltaiset ja punaposkiset hedelmät säilyvät
pitkään.

Karhunvatukka ´Sonja´ on maatiaiskanta, jonka satoa saadaan elokuusta syyspakkasiin. Marjat ovat kiiltävän mustia ja
makeita.

Valloittavat vadelmat
Makeat ja aromikkaat vadelmat
(Rubus idaeus) ovat kesäisen luonnon
omia karamellejä – vieläpä terveellisiä sellaisia! Helppohoitoiset vadelmat
sisältävät vitamiineja ja ihmisille tarpeellisia kuituja ja antioksidantteja.
Vadelmia kannattaa istuttaa useampaa eri lajiketta, näin voi nauttia pidemmällä satoajalla kypsyvistä herkkumarjoista ja niiden vivahteikkaista
aromeista. Vadelma valloittaa myös
pölyttäjähyönteiset! Muista sijoittaa
marjapensaiden ja hedelmäpuiden läheisyyteen hyönteishotelli pölyttäjien
suojapaikaksi. Luonto kiittää!

Vadelman versot ovat kaksivuotisia. Marjat tulevat
toisen vuoden versoihin. Ensimmäisen vuoden
versojen lehtiä voit käyttää maistuvan yrttiteen
valmistukseen. Poimi lehtiä sieltä täältä ja käytä
tuoreena tai kuivattuna. Vadelmatee rauhoittaa
mieltä ja sopii hyvin iltateeksi. Muita puutarhan
teekasveja ovat mm. mustaherukat, mansikat,
pihlajat ja mintut.

Päärynä ’Vekovaja’

Karhunvatukka ´Sonja´

Teivadelma ´Tayberry´
Teivadelma on karhunvadelman ja tarhavadelman risteytys. Sen purppuranpunaiset marjat kypsyvät heinä–elokuussa.
Kasvutapa köynnöstävä.

Lahjoita kevään
juhlijalle kasvava
muisto

Onnittele juhlijaa
Viherrinki-lahjakortilla!
Lahjakortti

Makuisa-perhepäärynä 3 lajiketta
Päärynä ’Vidnaja’
Myöhäinen kesälajike, jonka hedelmät
kypsyvät eriaikaisesti, elokuun puolivälistä syyskuun loppuun. Tulee aikaisin satoikään. Hyvä pölyttäjä.

4

Samaan perusrunkoon on vartettu kolme Makuisa-päärynälajiketta. Yhdistelmät vaihtelevat, mutta kaikissa
on huomioitu lajikkeiden kypsymisaika, eli samassa
puussa on aina sekä aikaista että myöhäistä päärynälajiketta. Näin yhdestä puusta on pikkupihalla mahdollista poimia maukasta satoa kesästä myöhäiseen
syksyyn.

Makuisaperhepäärynä

59,-

kpl

7,5 l at
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Nouda lahjakortti lähimmästä
Viherrinki-myymälästä.
Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 1/2020
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Näillä
onnistut!

Puutarhassa kaikki on hyvin.

Kohti tuuheaa ja

VIHREÄÄ NURMIKKOA

Nauti puutarhan hoidosta,
nauti hehkuvista kukista,
nauti runsaasta sadosta!

Päästä nurmikko kasvuun!
BioProffa Furca nurmikon
ilmastointitalikko

Nurmikon hyvä hoito edellyttää nurmikon
säännöllistä ilmastointia. Ilmastointitalikolla voit tehdä kätevästi ilmastointireikiä talikossa olevien sylinterien avulla.
Polkaistaessa jalalla talikkoa, talikon
sylinterit irroittavat maasta kaksi multapötkylää ja nurmikkosi ilmastoituu. Pientä
liikuntaakin on kaupan päälle luvassa!
Nurmikon ilmastointitalikko 29,90 €

Nurmikon tavallisimmat haasteet
voidaan ratkaista oikeiden tuotteiden avulla.
Hyvin ravittu nurmikko kasvaa tasaisesti
ja voittaa kilpailun rikkakasveja ja
sammalta vastaan.

3 kpl /

Tehokas ja siisti muurahaisrasia sopii erinomaisesti
muurahaisten torjuntaan
sisätiloissa, terasseilla ja
parvekkeilla. Nyt saatavissa
myös täyttöpullo.
Muurahaispuffetti 9,50 €

20 kg

14

90

0,75/kg

Rakeinen kalkki on helppo
levittää ja liukenee nopeasti.
Kalkitseminen 2–4 viikkoa
ennen lannoittamista parantaa
lannoitteiden tehoa ja kasvien
kasvua.

10 L

19

90

1,99/L

Nurmikkolannoite PLUS+ on
huippulannoite nurmikolle.
Samalla reseptillä valmistetaan
lannoitetta ammattikäyttöön,
esim. golfkentille. Voidaan
käyttää koko kesän ajan.

10 L

19

90

1,99/L

0,15/L

Nurmikon sammalsyöjä
PLUS+ on monivaikutteinen
erikoislannoite, joka hävittää
sammalen nurmikolta ja
nopeuttaa samalla nurmikon
kasvua.

Nurmikon hoitomulta sopii
nopeaan nurmikon elvyttämi
seen. Kätevää ja toimivaa hoito
multaa voi levittää keväästä
syksyyn, myös sammalen
poiston jälkeen.

Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 1/2020

Rastaat pois marjamaalta!
Pelotinhaukka
Väsymätön ja tehokas vahtihaukka pitää
häiritsevät ja kutsumattomat eläimet
poissa puutarhasta. Materiaali muovia.
Siipienväli 68 cm ja pituus 45 cm.
Pelotinhaukka 18,90 €

Joustavaa suojausta
joka vuodenaikaan!
Tarmo
Rungonsuojaverkko

Antaa erinomaisen suojan
jyrsijöitä ja myös mekaanisia
kolhuja vastaan. Verkkomaisena ilmava ja taipuisa
kasvun mukaan. Muotoiltu
rullaksi joten ei tarvitse
kiinnityksiä! Koko 80 x 30 cm.
Tarmo Rungonsuoja 4,90 €

Oman pihan ilmastointiteko!
Nurmikon ilmastointikengät

Näillä kengillä rei´ität nurmikon tehokkaasti.
Silloin kosteus ja ravinteet pääsevät pintaa
syvemmälle ja nurmikko voimistuu sekä
tuuheutuu. Todellista hyötyliikuntaa!
Nurmikon ilmastointikengät 11,90 €

Anna elinvoimaa kasvimaalle!
Solabiol® Luujauho tukemaan kasvua

Solabiolin ihana, perinteinen luujauho saa kukat
kukoistamaan! Luujauhosta vapautuu hitaasti kasvin
kukinnan kannalta tärkeitä ravinteita eikä ylilannoittamisen
vaaraa ole. Sopii erinomaisesti käytettäväksi kukkapenkeissä,
kasvimaalla, perennoille sekä puille ja pensaille. Hitaasti
liukenevat ravinteet tekevät kasveista
vahvat ja vastustuskykyisemmät
tauteja ja tuholaisia vastaan.
Sopii myös erityisesti sipulikukille!
Sisältö: NP 7-7 + hivenaineita.
Pakkauskoko: 1 kg
Luujauho 5,90 €

Mikä PLUS+ -lannoite? Kekkilän uutuustuotteiden, PLUS+ -lannoitesarjan tehostettujen luonnonlannoitteiden etuna on monivaikutteisuus: niissä on sekä nopeasti vaikuttavia kivennäisaineita että hitaasti vapautuvia, pitkään vapautuvia orgaanisia
ravinteita. Suurin osa raaka-aineista on kiertotaloudesta saatuja.

6

Poimi
helpot
vinkit!

pkt

Myrkytöntä torjuntaa!
Muurahaispuffetti

Muista
uusi
40
L
90
5hinta!

7
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Vermikuliitti pidättämään
kosteutta

Luonnonmukaista ja puhdasta
savimineraalia, joka parantaa mullan
kosteudenpitokykyä ja mahdollistaa
pidemmät kasteluvälit. Pakkauskoko: 3 l
Vermikuliitti 3,90 €

Perliitti parantamaan
kasvualustoja

Luonnontuote, joka edistää kasvua
parantamalla kasvualustan ilmavuutta.
Maanparannusaineeksi kasvualustaseoksiin, siemenkylvösten peittoon ja
taimikasvatukseen. Pakkauskoko: 3 l
Perliitti 3,90 €

7

Vinkki!

Ruusu jaksaa
kukkia runsaasti
koko kesän, kun
lannoitat sitä
säännöllisesti.

´Morden Blush´
Kerrotut, hennon vaaleanpunaiset kukat ovat jalomuotoiset ja 8 cm leveät. Tuoksu vivahtaa omenaan ja parfyymiin. Kukkii juhannuksesta syyshalloihin. Kuivuutta ja
tauteja kestävä pensas on pyöreähkö, 80 cm.

´Morden Centennial´
Kerrotut, tumman roosat, 8 cm:n kukat tuoksuvat kevyesti kuin hienoin parfyymi. Pääkukinnat kesä–heinäkuussa ja syyskesällä. Melko taudin- ja sateenkestävä.
Hieno jopa yksittäispensaana. 100–120 cm.

´Frontenac´
Puolikerrotut, vaihtelevan violetinpunaiset, lähes 10 cm
leveät kukat tuoksuvat miedosti. Runsas pääkukinta heinäkuussa ja uudelleen loppukesällä. Erityisen taudin- ja
kylmänkestävä, 90–100 cm.

8

Kukintaa
koko kesä

Kevään upeimpien
värien hehkua

Kanadalaiset
ruusut

15

90
kpl

4 l at

Juhannukselta syksyyn kukkivat kanadalaiset ruusut ovat maailmankuuluja kestävyydestään ja terveydestään. Ne pärjäävät ilman talvisuojaa ja ainaista saksimista.
Kanadalaiset ruusut on varta vasten jalostettu
kylmään ilmastoon, ja kestävimmät lajikkeet menestyvät Oulun korkeudella. Talvisuojausta ei tarvita, kun lumi peittää maan. Erityisen ankarana talvena versot saattavat paleltua, mutta omajuuriset
taimet kasvattavat juuristosta uudet versot.
Nämä ruusut kukkivat jatkuvasti kesäkuusta
syyspakkasiin tai remontoivat eli uusivat kukintansa kesän mittaan. Vienosti tuoksuvat kukat kehittyvät sekä uusiin että vanhoihin versoihin, joten pensaan voi leikata halutessaan vaikka maata myöten
keväällä – silti ruusu kukkii jo samana kesänä. Epätoivottuja villiversoja ei synny, sillä omajuuriset taimet ovat yhtä ja samaa lajiketta juurista oksankärkiin.
Sokerina pohjalla: kanadalaiset ruusut sietävät
hyvin kasvitauteja, kuten ruusunhärmää ja mustalaikkua.

’Lambert Closse’
Puolikerrotut, sateenkestävät, 8 cm leveät kukat ovat nuppuisina liilanpunaiset, avoimina vaaleanpunaiset. Makea
keskivahva tuoksu. Kukkii jatkuvasti koko kesän. Erittäin
terve, kiiltävät tummat lehdet. 70–90 cm.

Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 1/2020

Upouudet, Suomessa jalostetut alppiruusut
(Rhododendron-hybr.) sietävät hyvin
vaihtelevaa ilmastoamme ja tuovat uusia
värisävyjä lajikevalikoimaan. Kotimaisten
rodoharrastajienkin testaamat alppiruusut
palkitsevat kasvattajansa runsaalla kukinnalla,
tuoksuilla ja kauniilla, hillityllä kasvutavalla.

s!

Uutuu

´Kristian´s Cute´
Vuoden 2020 uutuuslajike! Kukinnot hennon vaaleanpunaiset
kellanruskealla täplityksellä. Pienilehtinen ja matalakasvuinen,
korkeus 0,6 m 10 vuodessa. Kestävyys -26 °C tai enemmän.

Suomalaiset
alppiruusut

29

90
kpl

5 l at

´Pernilla´
Kesäkuun lopulla avautuvia vitivalkoisia kukkia koristavat
vaaleanruskeat täplät ja vaaleankeltavihreällä läikkä. Kukkanuput vaaleanpunaiset. Kasvaa hillitysti, vain 1,2 m korkea 10 vuodessa. Pakkaskestävyys vähintään -26°C.

´Eija´
Upea runsas kukinta ja kompakti, hillitysti kasvava pensas. Liilanpunaiset kukat ovat keskeltä valkoiset ja kauniisti oranssinruskeatäpläiset. Tiivis, pystyoksainen pensas
kasvaa 10 vuodessa 1,2 m korkeaksi. Se kukkii kesäkuun puolivälissä. Kestävyys -26 °C tai enemmän.
Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 1/2020

´Lumotar´
Tuoksuvat valkoiset kukat ovat vertaansa vailla. Kukkii kesäkuun keskivaiheilla. Voimakkaasti pysty ja avoin kasvutapa –
sopii vaikka pikkupuuksi. Korkeus 1,8 m 10 vuodessa. Kestävyys
vähintään -26 °C.

´Merja´
Kestävin oranssisävyinen alppiruusu! Punaisista nupuista aukeaa oranssinpinkit kukat, joiden yläterälehdillä on kellanruskea täplitys. Kukinta kesäkuun puolivälissä. Tiheä ja matala
pensas, vain 80 cm korkea 10-vuotiaana. Kestävyys -30 °C asti.

9

9

14

11

Pionit

14

90

Loistokärhöt

90

´My Darling´
Erittäin suuret (18–22 cm) vaaleanpunaiset kerrotut kukat keväällä ja alkukesällä.
’My Darling’ voi kukkia yksinkertaisin kukkasin vielä myöhemmin syksyllä.

´Maria Curie´
´Maria Skłodowska Curie’ kukkii kesäheinäkuussa puhtaanvalkoisin, kerrotuin
kukkasin. Kukkien halkaisija on 12–15 cm.

´Kiri Te Kanawa´
Kukinto on kerrottu, syvänsininen ja halkaisijaltaan 10–15 cm. Kukinta-aika toukokesäkuu. Saattaa kukkia toistamiseen
syksyllä yksinkertaisin kukin.

kpl

3 l at

kpl

2 l at

Romanttisen
Puutarhan
Ballerinat
Aikaiset, kerrotut ja suurikukkaiset
loistokärhöt (Clematis) lumoavat
upeilla väreillään ja muhkean mahtavilla kukinnoillaan. Kerrotut, suuret
kukat tuovat mieleen
ballerinojen kauniit tyllihelmat, jotka keinahtelevat kesätuulessa. Nämä kärhöistä
suurikukkaisimmat sopivat mainiosti
myös ruukkuistutuksiin luomaan parvekepuutarhaan uutta hehkua ja näyttävyyttä. Kasvukorkeus 1,5–2 m.
Perennaryhmien ballerinojen aatelia edustavat kiinanpionit eli jalopionit (Paeonia lactiflora), jotka ovat
kauneimpia ja rakastetuimpia perennojamme. Jalopionit kukkivat suurin,
näyttävin ja tuoksuvin kukin kesä–
heinäkuussa. Pionit sopivat omaksi
ryhmäkseen, perennaryhmiin ja tuoksupuutarhoihin. Pioni on myös hurmaava leikkokukka. Pioni on myös
hurmaava leikkokukka, jolla voi somistaa kesäiset kimput ja juhlien asetelmat!

´Duchesse de Nemours´
Upea valkoinen, hieman kellertävä kukinto ja huumaava, kesäyössä leijaileva tuoksu – ei ole ihme, että ’Duchesse de Nemours’
on hurmannut jo yli 150 vuoden ajan. Lajikkeen kasvukorkeus on
80–100 cm ja kukinta-aika kesä–heinäkuussa. Kuten kaikki pionit, ilahduttaa se meitä kukinnallaan parhaiten ravinteikkaassa
ja läpäisevässä hiekkamultamaassa ja vähän typpeä sisältävillä
lannoitteilla, kuten eloperäisillä lannoitteilla (esim. luujauholla),
lannoitettuna.

´Innocent Glance´
Kukinto kerrottu vaaleanpunainen ja halkaisijaltaan 14–15 cm. Kerrotut kukat ovat
vanhoissa versoissa, puolikerrotut tai yksinkertaiset uusissa versoissa, voi kukkia toistamiseen syksyllä yksinkertaisin kukin.

´Shirley Temple´
Vaahtokarkin vaaleanpunaiset nuput avautuvat valkoisiksi
röyhelökukinnoiksi, joissa on hento vaaleanpunainen vivahde.
Tuoksu on mieto. Kukinta alkaa melko aikaisin, kesä-heinäkuussa. Korkeus 80–100 cm. Upea leikkokukka, joka sopii koristamaan vaikka kesämorsiamen hääkimppua.

Pensastuki
Esvi 60 cm
´Innocent Blush´
Kerrottu kukka on halkaisijaltaan 12–18
cm ja väriltään vaaleanpuna-tummaraitainen. Kukinto vaalenee vanhetessaan.
Voi kukkia uudestaan syksyllä, yleensä yksinkertaisin kukin.
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Pensastuki
Esvi
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Kotimainen ESVI pensastuki
valmistetaan metallista
ja pintakäsitellään
pulverimaalaamalla. Yhden
pylvään ansiosta juuristoaluetta on helppo hoitaa. Helppo
asentaa ja kestää kovissakin
sääolosuhteissa.

Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 1/2020

Tervetuloa lähialueesi
palvelevaan
Viherrinki-myymälään!
FORSSA

Puutarhakeskus Jaakkola

HAMINA

TaimiHaka

JANAKKALA

Harvialan Taimimyymälä

JOENSUU

Monosen Puutarha

JYVÄSKYLÄ

Viherlandia

KOKKOLA

Taimitaikurit

KOTKA

Puutarhalinna

KOUVOLA

Kuusankosken Viherpiste

KUOPIO

Viherkeskus Focus

LAHTI

Vihertalo Varpula

OULU

Puutarhatalo Meritähti

PORI

Paratiisin Taimitarha

RAUMA

Viherkäine

RIIHIMÄKI

Puutarhatalo Sydänmaa

RUOVESI

Kukkapaikka

SÄKYLÄ

Kukka- ja puutarhakauppa Lillukka

TURKU

FLÖR Kukka ja Puutarha

VÄÄKSY

Vääksyn Viherkukka

´Festiva Maxima´
Romanttisen puutarhan perinteikäs kaunotar, joka lajikkeena
on yksi parhaista valkokukkaisista kiinanpioneista. Sen suurien,
miedosti tuoksuvien kukkien valkoisissa terälehdissä on muutama punainen raita. Kasvukorkeus 90–100 cm. Kukinta alkaa
kesä–heinäkuun vaihteessa ja jatkuu pitkälle heinäkuuhun.
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Toimituskunta: Viherrinki-kauppiaiden
markkinointitiimi, Ella Räty, Johanna Sell
Viherrinki Oy:
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Paino: UPC Print, Vaasa
Painosmäärä: 500 000
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Tutustu kauppiaiden
somekanaviin!

Asiantuntevaa palvelua lähellä Sinua

Tyrnit Pertsik,
Terhi, Tytti ja Sauli
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3 l at
Minikiivi
Annikki

15

kpl
Tyrni

Minikiivi ´Annikki´

Hippophae rhamnoides

Supermarjaksi ylistetty tyrni on yksi maailman vitamiinipitoisimmista marjapensaista. Lisäksi se on pitkäikäinen,
terve ja helppohoitoinen koristekasvi. Tyrnin emi- ja hedekukat ovat eri pensaissa. Yhtä poikatyrniä kohden istutetaan noin 3 tyttöpensasta. Tyrnin sato on runsaimmillaan
aurinkoisella kasvupaikalla.
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Actinidia kolomikta

Helppohoitoinen minikiivi eli kiinanlaikkuköynnös on läheistä sukua eksoottiselle kiiville. Kotimainen Annikki-lajike on yksikotinen eli hede- ja emikukat sijaitsevat samassa
kasvissa. Annikki tuottaa vihreitä, noin 1–2 cm pitkiä hedelmiä, jotka kypsyvät syyskuun lopulla. Karviaisaromisia
marjoja voi nauttia sellaisenaan.

Viljaminkeltaruusu

Terassihortensia
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Viljaminkeltaruusu

Terassihortensia
Hydrangea macrophylla

Terassihortensia ilahduttaa kasvattajaansa suurilla valkoisilla, vaaleanpunaisilla, liiloilla tai sinisillä kukinnoillaan pitkälle syksyyn saakka. Jatkuvasta kukinnasta voit
nauttia, kun sijoitat hortensian hajavaloon tai puolivarjoon, kastelet runsaasti ja huolehdit riittävästä lannoituksesta. Hortensia on myös kaunis leikkokukka.

Rosa Harisonii-Ryhmä ’Williams Double Yellow’

Kerrotuin kukkasin, edellisen vuoden versoilla kukkiva, sitruunankeltainen viljaminkeltaruusu on yksi kestävimmistä keltaruusuista. Halkaisijaltaan 4-5 cm kokoiset kukat
puhkeavat kesäkuun lopulla. Kukinta kestää 2-3 viikkoa.
Pensas on matalahko, pienipiikkinen ja noin 1,2 m korkea.

Ihana Piha -lehti ilmestyy jälleen viikolla 21!

