Puutarhan värijuhla
on alkanut!
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2 kpl

Callunat
saapuvat
viikolla

Jättikokoinen
Pallokrysanteemi

20,-

35!

Piristä
pihaasi
syyskukilla!

tai 12,90 kpl
P19 at

3 l at

Uu t u u s !
lma
Jättivade
´Stiora´

TYRNIT

´Pertsik´, ´Terhi´,
´Tytti´, ´Sauli´

17

90

kpl

3 l at

VADELMAT

´Maurin Makea´,
´Muskoka´, ´Ottawa´
´Stiora´

20,-

6 kpl

tai 3,90 kpl

P9 at

Satokausi on
parhaimmillaan!

Kukoistavaa syksyä!
2 kpl
Jättikokoinen
Pallokrysanteemi

20,tai 12,90 kpl
P19 at

Syksy on ihanaa värien, runsaiden kukintojen ja
tulevan kevään kasvun valmistelun aikaa. Kesäkauden lopulla kukkii paljon erilaisia pensaita, perennoja ja kausikukkia. Kukinnot tarjoavat mettä
muun muassa talvehtimiseen valmistautuville kimalaisille ja mehiläisille. Myös seuraavan kevään
kasvun ja kukinnan varmistamiseen alkava syksy
on mainiota aikaa.

Istutuskausi on parhaimmillaan, kun maa jo on
valmiiksi kosteaa. Elo–syyskuulla istutetut taimet
lähtevät iloiseen kasvuun aikaisin keväällä, ja
maahan upotetut kukkasipulit ilahduttavat kotitarhuria ja puutarhan pölyttäjähyönteisiä jo aikaisin keväällä värikkäällä kukkaloistollaan. Syksy on
iloisen istuttamisen ja värien riemun aikaa!

3

Istuta ilo
pihaan!
Syyshortensialajitelma

17

90
kpl

´Candlelight´
´Phantom´

P19 at

Erä!
Kotimaisia
rungollisia
syyshortensioita

Nyt Viherrinki-myymälöistä

TULILEHTI
Ulkotulien luomaa tunnelmaa turvallisesti!
Tulilehdellä roihu on betonin päällä ja
syvennyksessä, josta tuuli ei vie sitä karkuun.

34,90€

3 pss
Kukkasipulilajitelma

10,-

39

90
kpl

Rungon korkeus
n. 100 cm

Lajikkeet
vaihtelevat
myymälöittäin!

´Limelight´

16

Lajitelma sisältää kauneimpia
syyshortensialajikkeita, mm.
’Silver Dollar’, ’Phantom’, ’Sundae Fraise’, ’Limelight’, ’Magical Vesuvio’ sekä useita muita
runsaina kukkivia kaunottaria.

Syysperennamix

90

Lajitelma sisältää
suosituimpia
sipulikukkia!

Keijunkukka

tai 9,90 kpl
P17 at

2 kpl

Punahattu
Ihana Piha Syyslehti on Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti.
Toimitus: Viherrinki Yhteystiedot: toimisto@viherrinki.fi
Ulkoasu: Viherrinki Oy Paino: UPC Print Vaasa
Painosmäärä: 220 000 Kuvat: Adobe Stock, Viherrinki

sallanpaja.fi

Värivaihtoehdot:
musta
vaalea
nude

Lehdessä mainittuja tuotteita on saatavilla rajoitetusti.
Valikoimat vaihtelevat myymälöttäin. Hinnat ovat voimassa
30.9.2020 saakka.
viherrinki.fi
Tutustu kauppiaiden somekanaviin:

Komeamaksaruoho
Viherrinki-kauppiaiden asiakaslehti 3/2020

Punatähkä

Upea valikoima pitkään kukkivia syysperennoja ja siroja
koristeheiniä, esim. punatähkiä,
ajuruohoja, maksaruohoja,
punahattuja, keijunkukkia ja
sininatoja.
3

Ihanaa nähdä punaista!

Sinistä silmäniloa

Syksy on värien ilottelua! Ruska-aika puutarhassa on kuin värikkäät tanssiaiset ennen talvea. Suosiollisena syksynä kasvien
syysvärit hehkuvat yltäkylläisinä lähes kaikissa sateenkaaren
väreissä. Voimakkaimpina väreinä hehkuvat punaisen eri sävyt,
jotka kesän vehreyden jälkeen juhlistavat kasvukauden päättymistä. Punaisen, oranssin ja keltaisen sävyt syksyisessä luonnossa antavat energiaa, voimaa ja iloa lyheneviin päiviin.

Sinisten marjojen taika ulottuu kauniin sinisen marjan pintaa syvemmälle.
Mustikoita, aronioita, mustaherukoita ja marjatuomipihlajia eli saskatooneja
yhdistävät niiden terveyttä edistävät ominaisuudet. Marjojen
sisältämät antioksidantit, vitamiinit ja hivenaineet ovat
superruokaa, joka on vertaansa vailla!
Tummansiniset marjat ovat ilo silmille ja koko keholle! Marjojen sininen
sävy syntyy antosyaaneista, jotka
kuuluvat flavonoideihin. Mitä sinisempi marjan väri on, sitä enemmän
se sisältää terveyttä monin tavoin
edistäviä antosyaaneja. Antosyaanien on todettu edistävän pienten
hiussuonien verenkiertoa ja elimistön hapensaantia. Siniset marjat, kuten mustikat, marjatuomipihlajat eli
saskatoonit, mustaherukat ja aroniat auttavat pitämään kolesterolin
kurissa, hidastavat aivojen vanhenemista, tukevat silmien terveyttä ja
vähentävät kehossa matala-asteista
tulehdusta. Nämä siniset marjat ovat
luonnon karamelleja, joita voi syödä
huoletta, sillä ne tasapainottavat
myös verensokeria.

2 kpl

Pensasmustikka,
eri lajikkeita

14

Pensasmustikka

16

Perennamix

90
kpl

2 l at

Vaccinium corymbosum

7.

Suomessa viljellyt pensasmustikat ’Aino’, ’Alvar’, ’Jorma’, ’Patriot’, ’Northland’, ’Goldtraube’ ja ’Bluecrop’ sopivat aamusmoothieen, naposteluun, leivontaan ja koristeiksi kakun päälle. Marjat säilyvät pakastettuina pitkään, eivätkä sulatettuina menetä
muotoaan tai tahraa sormia. Maku on entistä makeampi! Terveellinen ja satoisa hyötypensas ilahduttaa myös loistavalla syysvärityksellään.

Keijunkukat - Syysperennamix

6

90
kpl

3 l at

4

Saskatoon, marjatuomipihlaja

90
kpl

3 l at

Amelanchier alnifolia

Saskatoon tunnettiin aikaisemmin myös mustikkapuuna sen mustikoita
muistuttavien marjojen vuoksi. Maultaan marjat ovat mietoja ja aavistuksen makean pähkinäisiä. Heinä–elokuun vaihteessa kypsyvät marjat
sopivat mainiosti hilloihin, marmeladeihin, leivontaan tai mehuihin. Esimerkiksi mustaherukka ja marjatuomipihlajat muodostavat miellyttävän makuyhdistelmän. Saskatoonin oranssi syysväri sykkii energiaa!
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2 kpl
Marja-aronia
´Viking´

´Smoky´, ´Thiessen´,
´Obelisk´, ´Northline´

19

tai 9,90 kpl
P17 at

Keijunkukka on mainio perenna piristämään sekä puutarhaa
että ruukkuistutuksia. Keijunkukkien koristearvo syysistutuksissa ovat useat, kauniit lehtien värisävyt, jotka kaunistavat
istutuksia pitkälle syksyyn. Keijunkukat viihtyvät parhaiten
ravinteikkaassa kasvualustassa, auringossa tai puolivarjossa.

Saskatoon

Mustaherukka
´Öjebyn´

90

Heuchera

Erä!

Tarjous!

5

Marja-aronia ´Viking´

20,tai 12,90 kpl
3 l at

Tarjous!

9

Säleikkövilliviini
ja imukärhivilliviini

90
kpl

Norm. 11,90 kpl
2 l at

Aronia mitschurinii ’Viking’

Marja-aronia hehkuu syksyllä punaisen kauneimmissa sävyissä. Marja-aronia tarjoaa väriterapian lisäksi terveyttä. Se on
yksi parhaista luonnollisista polyfenolien lähteistä. Sen marjat
sisältävät runsaasti kivennäisaineita, sokereita ja pektiiniä. Se
on todellinen terveyspommi, joka sopii mainiosti mehuihin,
hilloihin ja marmeladeihin vaikkapa omenan kera.
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5

Terveet punaiset
Siloposket

1
2

Siloposken Hunajainen

SYYSLANNOITUKSEN AIKA
Siloposkiomenat

1

(Malus domestica ’Krasnaja Ranneje’) on erittäin
aikaisin kypsyvä, herkullinen, aromikas ja
makeanhappoinen kesälajike.

34

(Malus domestica ’Medunitsa’) on herkullisen makuinen,
lievästi happoinen ja kookas kesäomena. Pohjaväri keltainen,
jota peittää oranssi-tumma puna.

3

Siloposken Nautinto

4

Siloposken Aurinkoinen

90
kpl

7,5 l at

(Malus domestica ’Uslada’) Herkullinen, myöhäinen syysomena, joka tulee nuorena
satoikään. Hedelmät ovat suurehkoja, vadelma-aromisia, vihreänkeltaisia ja
heleästi punaviiruisia.
(Malus domestica ’Solnyshko’) on runsassatoinen, myöhäinen syyslajike. Hedelmillä voi herkutella
joulukuulle saakka. Hyvä talvenkestävyys. Pohjaväri on vihertävä, vaaleanpunainen peiteväri peittää lähes koko hedelmän. Erittäin mehukas, maukas ja happaman imelä.

Uu t u u s !

Katso he
rk
marjaleiv ulliset
myllynpa osohjeet:
ras.fi/res
eptit

Jättivadelma ’Stiora’

Herkullinen Jättivadelma ’Stiora’ hurmaa makeilla ja suurilla marjoillaan. Norjalainen
’Stiora’ -lajike on kotoutunut hyvin Kainuuta myöten ja palkitsee kasvattajansa runsaalla
sadolla. Saman pensaan kiinteillä marjoilla koristelet kylän komeimmat täytekakut ja
jälkiruoat jälkikasvun kastejuhlista rippijuhliin saakka.

6 kpl

20,Vadelmat

tai 3,90 kpl
P9 at

’Stiora’, ’Ottawa’,
’Muskoka’, ’Maurin Makea’
6

Puutarhassa kaikki on hyvin.

4

2

Viherringin Siloposki® -omenalajikkeet ovat
pitkäaikaisen jalostustyön tuloksia. Terveet
ja satoisat lajikkeet ovat vastustuskykyisiä
omenaruvelle ja muumiotaudille. Ne
sopivat myös hyvin luomuviljelyyn.
Istuttamalla useamman lajikkeen,
saat satoa elokuusta pitkälle syksyyn!
Siloposken Aikainen

3

Vadelma ´Maurin Makea´

Helppohoitoiset vadelmat
(Rubus idaeus) 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.
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on ennen lehtien kellastumista

Lannoite on puutarhan ruokaa ja aivan kuten
talviunta nukkuvat eläimet, myös puutarha selviytyy
talvesta paremmin, kun se on kylläinen.
Kasvien syyslannoitus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen lehtien
kellastumista ja lepokauden alkua. Tällöin kasvit ehtivät hyödyntää annetut
ravinteet ja siirtyvät talvilepoon oikeaan aikaan. Syyslannoite antaa kasveille
ravinteita seuraavan kesän kukkasilmun alkujen muodostamiseen ja
parantaa kasvien talvehtimista.

Lannoita ainakin nämä
Alppiruusut
Havukasvit
Perennat
Kärhöt
Jalo- ja ryhmäruusut
Nurmikko
Vadelmat ja pensasmustikat
Herukat ja karviaiset
Mansikat
Hedelmäpuut
Lehtipensasaidat

Kasvien tärkeimmät ravintoaineet ovat typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K).
Syksyllä puutarha kaipaa näistä kahta; fosforia, joka vahvistaa kasvisoluja ja
parantaa niiden pakkasenkestoa sekä kaliumia, joka edistää tulevan kesän
kukka-aiheiden muodostumista niin perennoilla, puilla kuin pensaillakin
sekä parantaa kasvien kuivuuden- ja kylmänkestoa. Typpi sen sijaan kuuluu
kevään ja kesän lannoituksiin. Se edesauttaa kasvua, jolloin se saattaa
syksyllä viivästyttää kasvien lepotilaan siirtymistä ja samalla heikentää
talvenkestävyyttä.
MITKÄ KASVIT KAIPAAVAT SYYSLANNOITUSTA?
Syyslannoitetta kannattaa antaa kaikille puutarhan kasveille; nurmikolle,
perennoille, koristepuille ja -pensaille, havuille, marjoille sekä hedelmille.
Erityisesti lannoitteesta hyötyvät kaikki talvenarat kasvit sekä satoa tuottavat
hedelmäpuut ja marjapensaat. Myös perennojen syyslannoitus on tärkeää;
ne kasvattavat uusia silmuja juurakoihin heinä-elokuulla.

Kekkilä SYYSLANNOITE PLUS+
on puutarhan monivaikutteinen erikoislannoite.
Se edistää seuraavan vuoden kukintaa ja satoa
ja auttaa kasveja valmistautumaan talven tuloon
ja talvehtimaan vaativissa talviolosuhteissa.
10 L

1980
1,98/L

20 L

2990
1,50/L

Saapuvat
myymälään
viikolla

35!

Kylän
komeimmat
Callunat

Kaksivärinen
kaunotar!

Vinkki!

12,-

´Twin Girls´®
3 kpl

Muhkean
kokoinen!

12,-

´Garden Girls´®
2 kpl

tai 6,90 kpl
P17 at

tai 4,90 kpl
P13 at

Viherringin myyjä, Paula,
jakaa ilolla vinkin heidän
perheensä ötökkähotellista!
Tämä ötökkähotelli on tehty
vanhaan nukkekotiin. Katto
on päällystetty kattohuovan
jämillä, että se kestäisi jonkin
aikaa hyvänä. Perheen 7-vuotiaat kaksoset, Eino ja Väinö, ovat
keräilleet pesämateriaalit ja
porailleet koloreikiä puuhun.
Kivaa puuhaa koko perheelle!

Ihanan Pihan otuk
set
-piirustuskilpailu
n voittaja:

"Kompostoiva lento
krokotiili"
Piirsi: Aatos 6 v.

