Anna unelmien kasvaa
Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 2/2020

Puutarhan kukkivat

Kaunottareett &
s. 4
näyttävät erikoisuud

Pirjo Itkosen aistien puutarha
on kokonaisvaltainen kokemus s. 3

Kotimaisten ruusujen lumoissa s. 8

Paprikat

- vuoden värikkäät
vihannekset s. 10

Päärynöiden
parhaimmistoa
yhdestä puusta

Teksti: Ella Räty Kuvat: Raisa Kyllikki Ranta, Adobe kuvapankki

Tee
ilmastoteko!

Samaan perusrunkoon on vartettu kolme Makuisa-päärynälajiketta. Yhdistelmät vaihtelevat, mutta kaikissa on
huomioitu lajikkeiden kypsymisaika. 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

ISTUTA
PUU
-KAMPANJA

1.–7.6.2020
myymälästämme
ostetuista
puuntaimista
lahjoitamme

1 € / puu

Suomen
luonnonsuojeluliiton
ilmastonsuojelutyöhön.

Luonnonvoimaa
kaikille aisteille
”Nyt puhutaan paljon ilmastonmuutoksesta, mutta yhtä paha uhka elämälle on lajien sukupuutto ja elinympäristöjen katoaminen. Luonto
eliöineen kuitenkin pitää ihmiskunnan hengissä. Onneksi meistä jokainen pystyy edistämään luonnon monimuotoisuutta vaikka omalla pihalla ja
parvekkeella. Se on hauskaa ja hoitaa
niin mieltä kuin ruumista!
Suunnittelen puutarhoista monimuotoisia. Oma rivitalopihani Espoossa on minulle ilonlähde kaikkina
vuodenaikoina. Siellä on aina elämää,
ääntä ja kauniita muotoja. Hektisen
elämän mukanaan tuoman väsymyksen olen voittanut viettämällä aikaa
puutarhassa. Kesäaamuina höyryävä
kahvikuppi kädessä hiippailen ulkona
haistellen, kosketellen ja kuunnellen.
Monimuotoinen puutarha herättelee
kaikki aistit.
Istutan runsaasti etenkin pölyttäjille mieluisia kasveja. Runsas monilajinen kasvillisuus houkuttelee lin-

tuja ja eliöitä, joiden liverrys ja surina
tekevät pihasta eloisan. Makuuhuoneeni ikkunan alla kasvaa isolehtisiä
nauhuksia ja saniaisia. Kuulen sisälle
saakka, kun sade rummuttaa niiden
lehtiä.
Mäkimeirami ja salvia hivelevät
maku- ja hajuaistia. Niiden tuoksu
leviää ilmaan pelkästä hipaisusta.
Pidän myös maahumalasta ja tuoksukurjenpolvesta, joka kattaa tiiviisti
maan ja alkaa vihertää heti lumen sulettua.”

Pirjon
vinkeillä
onnistut!

Pirjo Itkonen on puutarhaterapian
asiantuntija.

Rakkaus luontoon ja
luonnonmukaisuuteen
on antanut minulle paljon
unohtomattomia kokemuksia.

❀ Oikea kasvi oikealle paikalle

Auringossa viihtyvät mm. maksaruohot, varjossa saniaiset
ja nauhukset. Jokaiseen paikkaan löytyy sopivia kasveja.

❀ Valitse kestäviä kasveja

Kotimaista kantaa olevat perennat ja pensaat ovat
varmin valinta, sillä ne ovat sopeutuneet ilmastoomme.

Luonnonmukaisen puutarhan
näppärät apulaiset
3 kpl

❀ Varmista kukinta keväästä syksyyn

Hyviä
hyönteiskasveja

/ pkt

Ilmava ja taipuisa
Rungonsuoja

Pitää loitolla runkoa jyrsivät myyrät,
jänöt ja peurat. Suojaa puun myös
kolhuilta. Verkkomaisena ilmava ja
taipuisa kasvun mukaan. Muotoiltu
rullaksi joten ei tarvitse kiinnityksiä!
Koko 80 x 30 cm.
Tarmo Rungonsuojaverkko 4,90 €

Lehdessä mainittuja tuotteita on
saatavilla rajoitetusti. Valikoimat
vaihtelevat myymälöittäin. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Hinnat
2 31.5.2020 saakka.
voimassa

Koti pölyttäjille
Ötökkähotelli

Tarjoaa puutarhan hyötyhyönteisille
pesä- ja talvehtimispaikan. Ripusta
puuhun, ulkoseinälle tai parvekkeelle.
Tarmo Ötökkähotelli 16,90 €

Väsymätön vahti!
Pelotinpöllö

Vakuuttava pelätin,
joka pitää haittalinnut
loitolla. Pelottaa myös
pihan pikkujyrsijöitä.
Korkeus 40 cm, muovia.
Pelotinpöllö 11,90 €

pajut
lehtosinilatva
tuoksumatara
rönsyakankaali
töyhtöangervo
harmaamalvikki
pohjanrantakukka
nauhukset
rohtosuopayrtti
syysleimu
syysasteri
vaahtera

Esimerkiksi valtaosa perhosten uusista sukupolvista
lähtee lentoon heinäkuun puolivälin jälkeen, osa vasta
elo–syyskuussa. Ravintoa tarvitaan pitkälle syksyyn!

❀ Istuta puu

Pienellekin pihalle sopii vaikkapa riipparaita. Se on
kaunis muodoltaan, ja huhti–toukokuussa avautuvat
”pajunkissat” tarjoavat siitepölyä talvehtineille pölyttäjille.

❀ Tarjoa pesä- ja talvehtimispaikkoja

Jätä osa puutarhasta haravoimatta ja leikkaamatta, ja
kerää sinne pikkuhiljaa lahoava risu- ja kantokasa.

❀ Tuholaismyrkkyjä ei tarvita

Luonnonmukaisesti hoidettu ja monilajinen kasvillisuus,
linnunpöntöt ja hyönteishotelli houkuttelevat lintuja ja
leppäkerttuja, jotka napsivat tuholaiset suihinsa.

viherrinki.fi
Tutustu kauppiaiden
somekanaviin!
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Teksti ja kuvitus: Ella Räty

Annetaan
ympäristölupaus:
Istutetaan jokainen
tänä keväänä ainakin
yksi uusi puu
elinpiiriimme!

Koristeomenapuut

29

90

Koristeomenapuut

kpl

7,5 l at

- kevään kauneimmin kukkivat puut

Koristeomenapuut vetävät kukkaloistossaan vertoja jopa kauneimmille koristekirsikoille. Upea ja runsas keväinen kukinta, punertavat lehdet ja myöhemmin syksyllä oksilla nuokkuvat koristeelliset
hedelmät tarjoavat ihasteltavaa koko kesäksi. Näiden puiden usein
hapokkaat hedelmät sopivat talouskäyttöön.
Istuta koristeomenapuut pihan paraatipaikoille. Sirot lajikkeet
sopivat hyvin myös osaksi kasviryhmiä. Parhaiten koristeomenapuut viihtyvät runsaassa valossa, syvämultaisessa ja kalkitussa kasvualustassa. Puut kasvavat lajikkeesta riippuen 3–6 metrin
korkuisiksi. Talvenkestäviä lajikkeita löytyy Pohjois-Suomeen
saakka. Viherrinki-myymälöistä löydät runsaan valikoiman muitakin kotipuutarhaan hyvin soveltuvia lajikkeita.

Satumetsän
tunnelmaa

L

uonnon synnyttämät puiden erikoismuodot ovat
kuin satumetsästä. Sateenvarjoleppä on taattu lasten
suosikki, jonka latvan alle hakeutuvat myös aikuiset.
Peikkokoivu pistää mielikuvituksen liikkeelle jo
nimellään, ja riippaoksainen pähkinäpensas on kuin
purppuranpunainen päivänvarjo. Matalat lehtipuut sopivat isoille
ja pienille pihoille. Jätä ympärille tilaa, jotta puista kehittyy kaunismuotoisia. Ne juurtuvat 1–2 kesää ja tarvitsevat aluksi kastelua ja tuen. Myöhemmin puut eivät kaipaa erityistä hoitoa.

Pähkinäpensas

´Purple Umbrella´

kpl
10 l at

Vinkki!

Pidä puiden alusta ruohottomana.
Kata maa peittoperennoilla tai
puuhakkeella.

7.

Pähkinäpensas
´Purple Umbrella´
Corylus avellana
Riippaoksaisen, 120–140 cm:n runkoon
vartetun lajikkeen seurassa viihtyvät niin
kukat kuin pikkupensaat. Purppuranpunaiset lehdet vihertyvät hieman kesän kuluessa. Aurinkoinen lämmin kasvupaikka.

Koristeomenapuiden alle voi istuttaa kukkia,
pieniä pensaita ja vaikka maustekasveja.

kpl
2 l at
Peikkokoivu
´Spider Alley´

Sateenvarjoleppä ´Varjo´

kpl
5 l at

tu erä!

t
Rajoite

Purppuraomenapuu
´Makamik´
Malus Purpurea -ryhmä
Hillittykasvuinen puu, jonka tummanpunaiset ja makealta tuoksuvat kukat
ovat 5 cm leveitä. Lehdet puhjetessaan
punertavia. Pienet kirkkaanpunaiset
hedelmät ovat koristeellisia.

4

Paratiisiomenapuu
´Dolgo´
Malus Prunifolia -ryhmä
Hillittykasvuinen ja pienikokoinen puu
sopii erinomaisesti pölyttäjäksi muille
omenapuille. Kukkii runsaasti valkoisin kukin. Koristeelliset kirsikanpunaiset pikkuhedelmät antavat mehuihin
sekä hilloihin kauniin punaisen värin.
Lehdet syksyllä keltaiset. Terve ja
erityisen talvenkestävä.

Purppuraomenapuu
´Musta Rudolf´
Malus Purpurea -ryhmä
Tämän siron lajikkeen erikoisuus on
purppuranpunaiset ja liuskoittuneet
lehdet. Keväällä punaiset kukat.
Pienet punaiset hedelmät.

Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 2/2020
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ttu erä
Rajoite

Peikkokoivu ´Spider Alley´
Betula pendula
Hauskan kiemuraiset oksat, valkoinen
runko ja kullankeltainen syysväri.
Raudunkoivun erikoismuoto kasvaa
hitaasti 5–10 m korkeaksi. Parhaimmillaan
yksinään aurinkoisella paikalla, sietää
kuivuutta.
Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 2/2020

Alnus incana
Ainutlaatuinen kotimaisen lepän erikoismuoto
kasvaa vain 3–5 m korkeaksi. Leveän latvan alle
pääsee suojaan niin auringolta kuin sateelta.
Tyvestä saakka monihaarainen puu on kotoisin
Pohjois-Pohjanmaalta.

Sateenvarjoleppä ´Varjo´

kpl
2 l at

Kestävää kauneutta pihaasi!
Kotimaiset pihapatsaat

Pihapatsailla saat helposti lisättyä
puutarhaasi ihania yksityiskohtia ja
parsoonallisuutta. Kotimaassa valmistetut patsaat on tehty kestämään
Suomen vaativaa ilmastoa.
Kotimaiset pihapatsaat alk. 39,90 €
Kuvan istuva koira (24 cm) 49,90 €
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Nopeamman kasvun siemen!
JokapihaPlus -seos

Saat nopeasti tiheän nurmikon vaatimattomissakin olosuhteissa. Jokapiha
Plus -seoksen siemenet on käsitelty
Yellow Jacket Biostimulator -tekniikalla,
joka stimuloi heinäkasveja jo niiden
kasvun varhaisvaiheessa varmistaen
terveen alun puutarhasi vihreälle
matolle.
Jokapiha Plus -seos:
1 kg 9,50 € / 2,5 kg 21,90 €

Pihan
parhaat
tuotteet!

Näillä
onnistut!

Nauti puutarhan hoidosta,
nauti vihreydestä, vehreydestä
ja kauniina hehkuvista kukista!

Poimi
helpot
vinkit!

Juurivoimaa kukintaan!
Pelargonimulta

Kattaminen kannattaa!
Tarmo Maisemointikangas

Kasvaako sinullakin kukkapenkissäsi
sinne kuulumattomia rikkaruohoja?
Maisemointikangas estää rikkaruohojen kasvamisen epätoivotuissa
paikoissa. Se on lyömätön yhdistelmä
koristekatteen kanssa!
Maisemointikangas 1,5 x 5 m, 3,90 €

Tiesitkö, että pelargoni on vuodesta
toiseen suosituin kesäkukka? Ei ihme sillä
väreissä ja lajikkeissa on paljon valinnanvaraa. Nyt pelargoneille on tarjolla uutuus
Kekkilä Pelargonimulta, jossa niiden on
helppo kukoistaa. Vahvasti lannoitettu
erikoismulta sisältää sekä nopea- että
hidasliukoisia ravinteita. Multaan lisätyt
sammal ja savi pidättävät kosteutta ja
helpottavat kastelua. Kätevä 15 L säkki
riittää yhteen isoon ruukkuun tai 80 cm
parvekelaatikkoon.
Pelargonimulta 15 l, 3,95 €

Silmänruokaa ja superfoodia
Koristeellinen tyrni (Hippophea rhamnoides) erottuu edukseen puutarhan
muista marjapensaista. Keväällä sen lehvästö hohtaa kauniin hopeisena, syksyllä kullankeltaiset marjat täyttävät sen
oksiston ja talvella mutkainen runko
koristaa puutarhaa. Tyrni on pensaana
pitkäikäinen, helppohoitoinen ja kaunis.
Kotimaiset tyrnilajikkeet ovat terveitä, satoisia ja menestyvät PohjoisSuomessa saakka. Tyrnin emi- ja hedekukat ovat eri pensaissa. Tyttö- eli
emityrniin kehittyy marjoja vain poika- eli hedetyrnin pölyttäessä sen. Yhtä
poikatyrniä kohden istutetaan noin 3
tyttöpensasta. Kirpeät, mutta aromikkaat marjat säilyvät pitkälle talveen,
ja ne sisältävät erityisen runsaasti Cvitamiinia.

Tyrnit

´Pertsik´, ´Terhi´,
´Tytti´ ja´Sauli´

17

Tyttötyrnejä
Tyrni ’Pertsik’ Hippophae rhamnoides
Tyrni ’Terhi’ Hippophae rhamnoides
Tyrni ’Tytti’ Hippophae rhamnoides

15

´Annikki´

90

Marjattomana, tiiviinä, säännöllisen
muotoisena ja helppohoitoisena sopii
hyvin myös viherrakentamiseen.

nopeasti kauniin, heti valmiin
ja näyttävän nurmikon!

● Siirtonurmikko sisältää parhaita

Tilaa pihaasi
samettia varpaille
ja tassuille!
Ota yhteys lähimpään
Viherrinki-myymälään!

6

mahdollisia siemenlajikkeita,
jotka ovat valikoituneet vuosien 		
kokemuksen myötä.

1490
kpl

● Siirtonurmikko on rikkakasvi-

vapaata ja tiheytensä ansiosta
helppo pitää sellaisena.

● Siirtonurmikkoa toimitetaan 		

varhaisesta keväästä myöhäiseen
syksyyn.

nurmikko.fi

Valjasta luonnonvoimat avuksesi!
Bio-Nurmikkolannoite
Tee nurmikollesi hyvää! Bio-nurmikkolannoite parantaa nurmikkosi elinvoimaa
kestävästi, Bio-nurmikkolannoite auttaa
nurmikkoasi kasvattamaan hyvän vahvan
juuriston, näin nurmikostasi on sinulle iloa
koko kesän. Varmistat samalla nurmikkosi
talvenkestävyyden.

Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 2/2020

Kotimainen minikiivi ’Annikki’ eli kiinanlaikkuköynnös (Actinidia kolomikta) on yksi helpoimmista marjakasveista. Tämän eksoottisen kiivihedelmän
sukulaisen marjat ovat vihreitä ja sisältävät runsaasti C-vitamiinia. ’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, lisätä
hilloihin, mehuihin tai vaikkapa salaatin joukkoon. Marjat saavat olla rauhassa linnuilta, sillä ne jäävät piiloon
lehtien alle ja ovat kypsinäkin vihreitä.

Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 2/2020

Katso herkulliset
marjareseptit:
septit
myllynparas.fi/re

Minikiivi

Poikatyrni

Bionurmikkolannoite

kpl

Hippophae rhamnoides
Supermarjaksi ylistetty tyrni on yksi maailman
vitamiinipitoisimmista marjapensaista. Lisäksi se
on pitkäikäinen, terve ja helppohoitoinen koristekasvi.
Tyrnin sato on runsaimmillaan aurinkoisella
kasvupaikalla.

Tyrni ’Sauli’ Hippophae rhamnoides

● Siirtonurmikolla saat pihaasi

90

3 l at

Tyrni

Viherrinki-myymälöistä
voit tilata siirtonurmikkoa
pienille ja isoille pihoille!

7

kpl

2 l at

Minikiivi ´Annikki´
Actinidia kolomikta
Minikiiviksi kutsuttu kiinanlaikkuköynnös on helppohoitoinen ja
reheväkasvuinen köynnös. Kotimainen Annikki lajike tuottaa vihreitä,
aromikkaita marjoja, jotka kypsyvät syyskuun lopulla. Marjoja voi
nauttia sellaisenaan.

7
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Kotimaiset
ruusuhelmet
Suomalaiset ruusut tuovat puutarhaan
romanttista tunnelmaa ja suloista ruusun tuoksua. Täällä jalostetut tai useiden
sukupolvien ajan viihtyneet lajikkeet ovat
kaikkein luotettavimpia ruusuja. Ne vaativat myös vähiten hoitoa.
Eri puolilta maatamme löydetyt, vähintään 50
vuotta vanhat ruusulajikkeet ovat selviytyneet
kunnialla pakkastalvista, märistä syksyistä ja rutikuivista kesistä. Valikoimaa täydentävät Suomessa 1990-luvulla jalostetut ’Ilo’ ja ’Tove Jansson’.
Kotimaisia pensasruusuja ei tarvitse suojata talveksi. Omajuurisuus takaa, että juuristosta kasvaa
uusia versoja, jos vanhat versot esimerkiksi murtuvat aurauslumen painosta. Juurivesoja kasvattavat
ruusut kannattaa istuttaa omaksi ryhmäkseen tai
rajata juuret kesäkukista ja perennoista.
Kotimaiset pensasruusut kukkivat yleensä alkukesällä 2–4 viikkoa. Kukat puhkeavat vanhoihin,
edellisenä kesänä kasvaneisiin versoihin. Muutama lajike remontoi eli uusii kukintansa kesän
mittaan. Näihin lajikkeisiin kuuluu esimerkiksi
’Ilo’ -puistoruusu, joka kukkii ahkerasti kesä–heinäkuussa ja hillitymmin loppukesällä.

Ravittu ruusu kukoistaa

Pensasruusut ovat melko vaatimattomia kasvupaikan suhteen. Tavallinen peruslannoitettu ja
-kalkittu puutarhamulta riittää pitkälle, varsinkin
kun sekoitat maahan biohiiltä tai luujauhoa, jotka luovuttavat ruusulle pitkään ravinteita ja vettä. Biohiili ja luujauho ovat ympäristöystävällisiä
luonnontuotteita.
Parin sentin kerros kompostimultaa keväisin
varmistaa, että madot ja muut maan hyötyeliöt pitävät yllä maan kasvukuntoa. Ravittu ruusu jaksaa
kukkia yltäkylläisesti vuosikymmeniä.
Poista pensaista keväällä ennen lehtien avautumista vain kuivuneita, heikkoja ja vanhuuttaan ränsistyneitä versoja. Vähän kerrallaan, mutta usein
leikkaamalla pensasruusu pysyy jatkuvasti nuorena, terveenä ja runsaskukkaisena.

8

Pensasruusut

90
kpl

3 l at

Puistoruusu ´Ilo´
Rosa Puistoruusu -ryhmä
Lohenpunasävyisiä puolikerrannasia kukkia kesäkuun
lopulta heinäkuun loppuun ja hillitymmin syyskesällä.
Mausteisesti tuoksuva, runsas kukinta kestää kauan
eikä pensas pistele. Terve ja vaatimaton. Korkeus 200 cm.
.

Kirkonruusu ´Ruustinna´
Rosa Francofurtana -ryhmä
Liilanroosat kerrannaiskukat heinä–elokuussa.
Tuoksu on mieto ja raikas, sitruunaan vivahtava.
Rehevä ja vahva pensas sopii vaikka aidanteeseen.
Löydetty Kuhmosta. Korkeus 150–200 cm.

Vinkki!

Elokuussa annettu typetön tai
vähätyppinen syyslannoite tekee
seuraavan kesän kukinnasta runsaan,
ja pensas lopettaa kasvunsa oikeaan
aikaan syksyllä.

Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 2/2020

Tarhapimpinellaruusu
´Linnanmäen kaunotar´

Kesädamaskonruusu
´Tähtitorninkatu´
Rosa Damascena -ryhmä
Vaaleanliilanpunaiset, vahvasti tuoksuvat
kerrannaiskukat avautuvat heinäkuun alussa.
Kukinta kestää 3–4 viikkoa. Rento-oksainen vanha
löytöruusu Helsingistä. Korkeus 100 cm.

Rosa Spinosissima -ryhmä
Suuret, vaaleankeltaiset, avoimina valkoiset kukat
tuoksuvat kuin juhannusruusu. Kukkii erittäin runsaasti
2–3 viikkoa varhain kesäkuussa. Terve, vahvakasvuinen,
paljon juurivesoja. Löytöruusu Helsingistä. Korkeus 250 cm.

Tarhapimpinellaruusu
´Tove Jansson´

Viljaminkeltaruusu
´William Double Yellow´
Rosa Harisonii -ryhmä
Kerratut vaaleankeltaiset kukat tuoksuvat sitrusmaisesti.
Kukkii 2–3 viikkoa juhannuksesta alkaen. Hyvin kestävä,
talvehtinut Raahessa 1800-luvulta lähtien! Melko voimakaskasvuinen, juurivesoja. Korkeus 100–120 cm.

Rosa Spinosissima -ryhmä
Kirkkaan tummanpunaiset kukat kukkivat 2–3 viikkoa
juhannuksen tienoilta alkaen. Tuoksussa häivähdys inkivääriä, neilikkaa ja kardemummaa. Kaunis syysväri,
terve, kohtalaisesti juurivesoja. Korkeus 150 cm.

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 €

Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 2/2020
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Tomaatit

90

Kasvata kesän maistuvin
sato herkkuvihanneksilla!
Olemme koonneet harrasteviljelijöille erinomaisesti soveltuvan valikoiman herkkuvihanneksia ja erikoislajikkeita.
Parhaiten näiden kasvatus onnistuu
kasvihuoneessa, mutta lämpimällä

paikalla puutarhassa tai parvekkeella viljely onnistuu myös ruukussa
tai amppelissa. Lannoita ja kastele
säännöllisesti runsaimman sadon
saamiseksi. Viherrinki-myymälöistä
löydät runsaan valikoiman muitakin
upeita lajikkeita kotipuutarhassa kasvatettavaksi.

Pihvitomaatti
’Couer de Boeuf’

kpl

Sydämenmuotoinen herkkutomaatti! Suuret
200–250 gramman kokoiset hedelmät. Jotain
lajikkeen hyvistä ominaisuuksista kertoo sen
myyminen tuoreeltaan ruokakaupoissa. Erinomainen tomaatti grillattavaksi, salaatteihin
tai herkutteluun sellaisenaan.

Mini San Marzano
-tomaatti ´Caprese´
Tomaatti herkutteluun. Pienet ja pitkulaiset hedelmät ovat erittäin makeita. Monikäyttöinen keittiövihannes käytettäväksi
tuoreeltaan tai kypsennettynä.

4

Paprikat

90

Tomaatti ’Harzfeuer’

Kotipuutarhureiden suosikki! Hedelmä keskisuuri, kiinteä ja hyvin
maukas. Tukeva ja voimakasvuinen lajike. Antaa runsaasti satoa
syksyyn saakka. Hyvä tautien vastustuskyky. Kasvihuoneeseen tai
avomaalle suojaisaan paikkaan.

Tervetuloa lähialueesi
palvelevaan
Viherrinki-myymälään!

kpl

9

Maustetrio

90

Paprika ´Lipari´
Makea ja satoisa “Dulce Italiano”
-tyyppinen paprika. Hedelmä pitkänmallinen ja hieman käyrä. Aikainen
ja viljelyvarma lajike.

Paprika ´Beluga Yellow´
Keltainen makea vihannespaprika.
Tuottaa ihastuttavan sadon keltaisia
ja paksukuorisia, maukkaita hedelmiä.
Sopii hyvin keittoihin ja salaatteihin.

Paprika ´Joker´
Valkoinen makea suippopaprika.
Tämä harrasteviljelyyn sopiva lajike
on erittäin runsassatoinen. Hedelmän
koko 100–130 g.

Asia Wok

Minttu

kpl

Barbeque

Hyötykasviamppelit

16

50
kpl

Ananaskirsikka

Tomaatti

Mansikka

Lahjoita kevään
juhlijalle kasvava muisto

Onnittele juhlijaa Viherrinki-lahjakortilla!
Lahjakortti

10

11

Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 2/2020

Maahantuoja ja lisätiedot: www.ropogarden.ﬁ

Nouda
lahjakortti
lähimmästä
Viherrinkimyymälästä.

Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 2/2020

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

Ihana Piha 2/2020
on Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti
Toimituskunta: Viherrinki-kauppiaiden
markkinointitiimi, Ella Räty, Johanna Sell
Viherrinki Oy:
Aakkulantie 38, 36220 Kangasala
toimisto@viherrinki.fi
Paino: UPC Print, Vaasa
Painosmäärä: 500 000

viherrinki.fi
Tutustu kauppiaiden
somekanaviin!

Asiantuntevaa palvelua lähellä Sinua
Supertarjous!

10,Pelargonit

4 kpl

2,99 kpl

15

Alk.

Kesäkukka-amppeli

Pelargoni
Klassinen ja näyttävä kotimainen pelargoni ilahduttaa
kukinnallaan koko kesän! Pelargonit sopivat mainiosti ruukkuihin, parvekelaatikoihin tai amppeleihin. Ne viihtyvät aurinkoisessa paikassa sateelta suojattuina. Tasainen kastelu,
ravinteet ja Kekkilän Pelargonimulta takaavat kauniin
kukinnan syksyyn saakka.

7

kpl

2 l at

Cordyline fruticosa

kpl

Kesäköynnös

90

Verililjapuu

90

Hurmaavat kesäkukka-amppelit tuovat runsautta ja väriä
niin moderniin kuin perinteiseenkin miljööseen! Niillä voi nopeasti luoda tunnelmaa kesäisiin juhliin, piristää parveketta
tai vaikkapa viedä tuliaisina mökkivierailulle. Tarjolla on useita lajeja ja mix-amppeleita sekä aurinkoiselle että varjoiselle
paikalle. Ruukun koko 23 cm.

Verililjapuu

15

Kesäkukkaamppeli

90
kpl

Kesäköynnös

Tummanpunalehtinen verililjapuu on näyttävä yksittäiskasvina tai luomassa kontrastia kesäkukkaistutuksiin. Verililjapuu viihtyy valoisalla tai puolivarjoisalla paikalla sekä
kestää pikkupakkasia. Talven tullen voi verililjapuun siirtää
sisätiloihin, sillä se menestyy myös huonekasvina.

Kesäkukkaköynnöksillä luo helposti viidakkotunnelmaa
parvekkeelle tai terassille. Kukkivat köynnökset tuovat
väriä myös puutarhaan kiipeillessään köynnöstuessa,
aidan päällä tai puun rungolla. Vain mielikuvitus on rajana!
Lajeina kelloköynnös, vaula, keijunmekko ja mustasilmäsusanna.

Ihana Piha -lehti ilmestyy jälleen elokuussa!

