Sivu 1

HYÖTYPENSAAT

Alkuperämaa

Vyöhyke

Hinta

MINIKIIVIKÖYNNÖKSET
Actinidia arguta ''Dr Szymanowski'
MINIKIIVIKÖYNNÖS DR SZYMANOVSKI

29,00 €

Puola

Au

Tuore

Korkeus 3-4 metriä. Hedelmien kypsyminen vaatii 130 päivän kasvuajan ilman routaa. Hedelmät kypsyvät syksyllä ja putoavat saman
tien. Hedelmiä alkaa muodostua 4-5 vuoden kuluttua istutuksesta. Näyttävä itsepölytteinen köynnös. Huomiota herättävä kirjavien,
kerman, pinkin ja vihreän väristen lehtiensä vuoksi. Kirjava väritys ei näy vielä nuorilla yksi-löillä, vaan 2-3 vuotta istutuksen jälkeen
aurinkoisella kasvupaikalla. Pienet, valkoiset kukinnot, keltaiset heteet, lievästi sitruunantuoksuiset. Leikkaa tarvittaessa myöhään
syksyllä tai talvella ennen kasvukauden alkua, ettei runko vuoda mahlaa. Kokeiltavaksi lämpimälle kasvupaikalle tai kasvihuoneeseen.

Actinidia deliciosa ‘Jenny’
MINIKIIVIKÖYNNÖS JENNY

Hollanti

I-?

Au

17,90 €
Tuore

Korkeus noin 6 metriä, leveys noin 4 metriä. Makea munanmallinen hedelmä kypsyy syksyllä. Itsepölytteinen ja kestävä lajike.
Sydämenmuotoisissa lehdissä punaiset kärjet. Pienet valkoiset kukat tertuissa.

Actinidia deliciosa ‘Vitikiwi’

Hollanti

I-?

12,90 €

Au
Tuore
Korkeus noin 3 metriä. Aromaattiset, makeat, siemenettömät hedelmät. Itsepölytteinen, mutta hyötyy pölyttäjän läheisyydestä
(isommat hedelmät).

MINIKIIVIKÖYNNÖS VITIKIWI

Actinidia kolomikta ‘Adam’
MINIKIIVIKÖYNNÖS ADAM

Hollanti

Au

I-III (IV)

12,90 €
Tuore

Korkeus 3-5 metriä. Hedekasvi eli pölyttäjä. Reheväkasvuinen. Lehdet koristeelliset, osin vaalealaikkuiset, myöhemmin
punertavat. Hedekasvi, sopii Vitakolan pölyttäjäksi.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Myynti välimyyntivarauksella, niin kauan kuin tavaraa riittää;
varmista saatavuus lähimmästä myymälästämme. Emme vastaa hinnaston asia- tai hintavirheistä.

Sivu 2

MARJATUOMIPIHLAJA
Marjatuomipihlaja eli Saskatoon on pohjoisamerikkalainen marjanviljelyyn erityisesti jalostettu tuomipihlaja. Tämä
valkokukkainen pensas tai pikkupuu on samalla puutarhan koristekasvi. Täysin terveet tuomipihlajat sopivat luonnonmukaiseen
viljelyyn. Lajikkeet ovat itsepölytteisiä, joten yksikin pensas tuottaa satoa. Loppukesällä kypsyvät makeat, tummansiniset marjat
tuovat mieleen mustikat. Tuomipihlajia kutsutaankin intiaanien mustikkapuiksi. Marjat katoavat lintujen suihin, ellei marjoja poimita
pian niiden kypsyttyä. Ne soveltuvat parhaiten hilloksi ja mehuksi yhdessä muiden marjojen kanssa.

Amelanchier alnifolia 'Smoky'
MARJATUOMIPIHLAJA (SASKATOON) SMOKY

Hollanti

Au

13,90 €

I-VI

Tuore, ravinteikas, läpäisevä, hyvin kalkittu

Korkeus reilu 2 metriä. Pystyoksainen, runsas sato ja 13–14 millin marjat. Paljon juurivesoja.

MARJA-ARONIAT
Marja-aronian loppusyksyllä kypsyvät mustat marjat soveltuvat mehuksi, viiniin ja hilloihin. Marjoja voi myös kuivata. Tuoreet
marjat ovat sellaisenaan kitkeriä ja melko aromittomia, mutta yhdistämällä ne happoisiin omeniin, ruusukvitteniin tai karviaiseen
aromit tulevat esille. Marja-aronia sopii paremmin marjantuotantoon kuin muut aroniat, sillä sen marjat ovat maukkaammat ja
isommat. Marjojen tummanpunainen mehu voi tahrata esimerkiksi vaalean laatoituksen, joten pensaat kannattaa sijoittaa kauemmas
pihan oleskelualueista. Valkoiset, miedosti pihlajalle tuoksuvat kukinnot avautuvat kesä-kuussa, joten keväthallat eivät enää pilaa
kukintaa ja marjojen kehittymistä. Pensaat ovat täysin itsepölytteisiä. Kirkkaan-punainen syysväri. Lehdet isommat ja leveämmät kuin
koristearonialla. Myös marjat ovat isommat, eivät yleensä varise.

Aronia Prunifolia-ryhmä ‘Hugin’
MARJA-ARONIA HUGIN

Hollanti

5,90 €

I-III

Au-Pv

Kuiva-tuore, keskiravinteinen

Korkeus 1-3 metriä. Valkoinen kukinto kesäkuussa. Kirkkaanpunainen syysväri. Matala ja tanakka, kestävä ja satoisa.

Aronia ‘Viking’
MARJA-ARONIA VIKING

Hollanti

I-IV (V)

Au-Pv

5,90 €

Kuiva-tuore, keskiravinteinen

Korkeus 2,5 metriä, leveys 2,5 metriä.

RUOKAPARSA
Asparagus officinalis 'Gijnlim'
RUOKAPARSA GIJNLIM

Hollanti

Au

I-?

8,90 €

Runsasmultainen, kalkittu, hiekkapitoinen

Kasvaa korkeaksi. Monivuotinen vihannes. Riviväli reilu metri, taimiväli 30-35 cm. Tuottaa satoa jo vuoden kuluttua istutuksesta.
Samasta kasvustosta voidaan ensin kerätä valkoista parsaa, jatkossa myös vihreää parsaa. Aikainen ja erittäin satoisa. Arvostettu
kevään ja alkukesän herkku!

TYRNIT
2-5 m. Tyrnin lehdet hohtavat hopealle. Oranssien marjojen kehittymiseksi tarvitaan muutamia pölyttäviä hedepensaita emikasvien
keskelle. Kirpeät, mutta aromikkaan marjat säilyvät pitkälle talveen. Ne sisältävät runsaasti C-vitamiinia. Kasvupaikan on oltava
ehdottomasti aurinkoinen. Typensitojana tyrni ei vaadi paljon kasvualustalta. Runsaasti juurivesoja kasvava pensas kestää erittäin
hyvin tuulta ja suolaa. Leveys 3 m.

Hippophaë rhamnoides
FRIESDORFER ORANGE emitaimi

Tanska

HIKUL hedetaimi

Hollanti

LEIKORA emitaimi

Tanska

ORANGE ENERGY emitaimi

Tanska

POLLMIX hedetaimi

Tanska

TERHI emitaimi

Suomi

14,90 €
I-III
9,90 €
I-III(IV) 14,90 €
I-III
14,90 €
I-VI(VII) 14,90 €
I-VI 19,90 €
I-III

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Myynti välimyyntivarauksella, niin kauan kuin tavaraa riittää;
varmista saatavuus lähimmästä myymälästämme. Emme vastaa hinnaston asia- tai hintavirheistä.

Sivu 3

MAKEASINIKUUSAMAT
Sinimustat mustikanaromiset makeasinikuusaman marjat sisältävät runsaasti C- ja D-vitamiinia. Parhaan sadon saadaksesi, istuta
useampi vierekkäin. Makeasinikuusama on sinikuusamasta jalostettu, tiheän pyöreähkö pensas. Marjat ovat täysin myrkyttömiä ja
syötäviä.

Lonicera caerulea var. kamtschatica
MAKEASINIKUUSAMA

ATUT, 150 cm

Hollanti

I-VIII

JUGANA, 150x150 cm, herkkumarja

Hollanti

I-VI

KALINKA, 150 cm, isot maukkaat marjat

Hollanti

I-VIII

6,90 €
11,90 €
11,90 €

Belgia

I-III

8,90 €

GOJI
Lycium barbarum 'Big Lifeberry'
GOJI (PUKINPENSAS)

Au
Korkeus noin 3 metriä. Purppuranpunaiseen vivahtavat lilat kukat ovat lehtihangoissa kesä-elokuussa. Goji tarkoittaa iloista.
Tiibetiläiset sanovat: kun syö Goji -marjoja aamulla, on iloinen koko päivän. Punaiset ja makeat supermarjat sisältävät paljon
betakaroteenia, B-vitamiinia. C-vitamiinia sekä useita mineraaleja. Ne ovat siis erittäin terveellisiä. Marjoista voi tehdä teetä tai
keittoa, niitä voi syödä rusinoiden tapaan tai niitä voi lisätä vaikka jogurtin joukkoon. Pensas, jolla on tuuhea kasvutapa.

RAPARPERIT
Raparperi on puutarhan pikantti herkkuvihannes, joka tuottaa satoa vuosia, jopa vuosikymmeniä, kunhan kasvupaikka on kunnostettu sille mieluisaksi.
Monivuotiset vihannekset kannattaa istuttaa kasvimaalla samaan paikkaan, jossa ne eivät ole vuotuisten maanmuokkausten tiellä. Monivuotisten vihannesten satoa
joutuu odottelemaan muutaman vuoden, mutta sen jälkeen ne avaavatkin satokauden jo toukokuussa. Raparperista käytetään nuoret lehtiruodit makoisiin
kiisseleihin, piirakoihin ja jopa viinin raaka-aineeksi. Lehdet sen sijaan ovat myrkylliset, ja ruoditkin sisältävät siinä määrin oksaalihappoa, että
jokapäiväinen käyttö ei ole suositeltavaa.

Rheum rhabarbrum

Hollanti

5,90 €

TARHARAPARPERI
Elmblitz
Holsteiner Blut
Livingstone
Red Champagne

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Myynti välimyyntivarauksella, niin kauan kuin tavaraa riittää;
varmista saatavuus lähimmästä myymälästämme. Emme vastaa hinnaston asia- tai hintavirheistä.
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HERUKAT
Mustaherukka on kotipuutarhan helppohoitoinen marjapensas Sekä lehdet että marjat tuoksuvat aromikkailta ja kasvi on myös poikkeuksellisen terveellinen.
Marjat kannattaa kerätä kokonaisina terttuina ja täysin kypsinä, jolloin niiden maku on parhaimmillaan. Lehtiäkin voi hyödyntää - niistä saa aromia teehen, juomiin
ja etikkakurkkuihin. Mustaherukka kasvaa monenlaisilla paikoilla, mutta savimaassa oksat jäävät hennoiksi ja taipuvat helposti maata vasten, kun taas multavassa
maassa kasvu on rehevää mutta napakkaa. Pensaat istutetaan kahden metrin, aidanteissa 0,5-1 metrin välein. Jos taimen istuttaa 5-10 cm alkuperästä syvenpään,
tyveltä kasvaa paljon vahvoja versoja ja pensas haarautuu hyvin. Tällöin se ei välttämättä tarvitse istutusleikkausta. Jos taimi on alunperin kovin vähäoksainen, se
leikataan istutuksen jälkeisenä keväänä 20 cm korkeudelta. Tulevina vuosina pensas pyritään pitämään hoitoleikkauksin terveenä ja marjasato helposti
poimittavana.
Mustaherukkapensas pysyy säännöllisellä huolenpidolla tuottoisana jopa yli 20 vuotta. Se leikataan mieluiten varhain keväällä, jolloin poistetaan kuolleet, sairaat ja
vioittuneet oksat, lumen maahan painamat versot sekä uusista vaaleista versoista ohuimmat. Myös yli 6-vuotiaat oksat leikataan pois. Tarvittaessa pensas on
tuettava.

Ribes nigrum ‘Ben Tron'

Suomi

I-IV (V)

6,90 €

Suomi

I-IV (V)

4,90 €

MUSTAHERUKKA BEN TRON
Satoisa, suuret marjat, härmänkestävä. Erittäin hyvänmakuinen tuoremarja.

Ribes nigrum 'Hildur'
MUSTAHERUKKA HILDUR

Suuret, makeat marjat. Suuri ja pystykasvuinen pensas. Sopii erinomaisesti tuorekäyttöön ja pakastukseen. Satoisa ja aikainen lajike

Ribes nigrum 'Melalahti'
MUSTAHERUKKA MELALAHTI

Suomi

I-VII

6,90 €

Marja on makea, suuri ja pehmeäkuorinen. Pystykasvuinen ja härmänkestävä. Runsassatoinen, kypsyy melko aikaisin.

Ribes nigrum 'Ola'
MUSTAHERUKKA OLA

Suomi

I-V

4,90 €

Pitkät marjatertut, satoisa lajike. Härmänkestävä ja pystykasvuinen. Marjat keskikokoisia, hyvin maukkaita, kypsyvät myöhään.

Ribes nigrum 'Pohjan Jätti'
MUSTAHERUKKA POHJAN JÄTTI

Suomi

I-IV

6,90 €

Uusi mustaherukkalajike, jonka marjat ovat nimensä mukaisesti todella suuret ja voimakas-aromiset. Marjat sopivat erinomaisesti
mehujen ja hillojen valmistukseen. Satoisa ja melko pystykasvuinen. Omaa hyvän härmänkeston.

Ribes nigrum ‘Storklas’
MUSTAHERUKKA STORKLAS

Suomi

I-V

6,90 €

Hyvin taudinkestävä ja satoisa, alunperin ruotsalainen lajike. Marjat suuria, erittäin C-vitamiinipitoisia.

Ribes nigrum 'Öjebyn'
MUSTAHERUKKA ÖJEBYN

Suomi

I-V(VI)

4,90 €

Marja suuri, varisematon, kypsyy tasaisesti. Sato runsas, melko aikainen. Pensas melko lamoava, härmänkestävä.
Viherherukat ovat mustaherukan muunnoksia. Niiden marjat pysyvät kypsinäkin vihreinä eivätkä siten juurikaan herätä marjoja
nokkivien pikkulintujen kiinnostusta. Marjat ovat mustan värin myötä menettäneet osan vahvasta aromistaan, mutta ovat silti niin
makeita että kelpaavat lapsillekin.

Ribes nigrum 'Vertti', FinE
VIHERHERUKKA VERTTI

Suomi

I-VI

8,90 €

Marja pienehkö, kellanvihreä, hyvin makea. Sato pienehkö, melko aikainen. Pensas hillittykasvuinen, härmänkestävä

Ribes nigrum 'Vilma'
VIHERHERUKKA VILMA

Suomi

I-IV(V)

5,90 €

Erittäin C-vitamiinipitoinen. Maukkaat marjat kypsyvät elokuun puolivälissä.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Myynti välimyyntivarauksella, niin kauan kuin tavaraa riittää;
varmista saatavuus lähimmästä myymälästämme. Emme vastaa hinnaston asia- tai hintavirheistä.
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HERUKAT
Hillittykasvuinen punaherukka ja sen muunnos valkoherukka ovat mustaherukkaakin vaivattomampia hoidettavia; nämä luontaisesti terveet ja satoisat pensaat
menestyvät vielä hieman Oulua pohjoisempana. Happoiset marjat sopivat mehuihin, hilloihin sekä jälkiruokien ja kakkujen koristeluun. Valkoherukkapensaan koko
ja sato jää pienemmäksi kuin punaherukan, mutta kellertävän valkoiset marjat tuntuvat makeammilta. Puna- ja valkoherukkaa viljellään pääsääntöisesti kuten
mustaherukkaa, joskin ne tulevat satoikään vuotta myöhemmin ja niiden haarat ovat selvästi pystymmät, mikä vähentää leikkauksen tarvetta. Pensaat kasvavat
luonnostaan ilmavasti, ja oksat antavat satoa useiden vuosien ajan. Satoikäistä punaherukkaa tarvitseekin leikata vain joka toinen vuosi, jolloin vanhimpia, noin 7vuotiaita oksia poistetaan maata myöten varhain keväällä - iäkkäät oksat tunnistaa hilseilevästä kuoresta sekä pinnalla kasvavasta naavasta ja sammaleesta. Kun
myös muutama sivulle kasvava oksa poistetaan, pensas ei tarvitse välttämättä tukea.

Ribes rubrum ‘Detvan’

I-III

Tanska

8,90 €

PUNAHERUKKA DETVAN
Korkeus 80-120 cm. Voimakaskasvuinen. Pitkät marja- ja kukkatertut. Isohkot tai keskikokoiset tummanpunaiset marjat. Terve
uutuuslajike!

Ribes rubrum ‘Heinemanns Rote Spätles’

I-III

Tanska

12,90 €

PUNAHERUKKA HEINEMANNS ROTE SPÄTLES
Korkeus 80-100 cm. Punaiset marjat pitkissä tertuissa. Myöhäisempi kuin Jonkheer van Tets. Marjat pysyvät hyvin pensaissa.

Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'

Hollanti

I-III

4,20 €

Tanska

I-III

6,90 €

Suomi

I-IV

6,90 €

Suomi

I-V

6,90 €

PUNAHERUKKA JONKHEER VAN TETS
Isomarjainen

Ribes rubrum ‘Junifer’
PUNAHERUKKA JUNIFER

Pystykasvuinen, korkeus 80-120 cm. Kiinteät, läpikuultavat, kiiltävät marjat heinäkuussa.

Ribes rubrum 'Juva'
VALKOHERUKKA JUVA
‘Valkoisen Hollantilaisen’ isomarjaisempi ja satoisampi muunnos

Ribes rubrum 'Lepaan Valkea'
VALKOHERUKKA LEPAAN VALKEA

Taimiväli 200 cm, aidanteessa 100 cm. Pystykasvuisempi ja hieman pienempi pensas kuin ’Valkoinen Hollantilanen’. Marjat ovat
suuria, kauniita ja makean hapokkaita. Erinomainen tuoremarja.

Ribes rubrum Punahilkka FinE

Suomi

I-II (III)

5,90 €

PUNAHERUKKA PUNAHILKKA
Korkeus 120-180 cm. Pystykasvuinen. Vaaleanpunaiset kukat, tummanvihreät lehdet ja marja hieman pisaramainen. Makean hapokas
marja.

Ribes rubrum 'Punainen Hollantilainen'

Suomi

I-III

4,90 €

PUNAHERUKKA PUNAINEN HOLLANTILAINEN
Vanha, Euroopassa kauan viljelty lajike. Pensas on melko pystyoksainen, tuuhea ja runsassatoinen. Marjat ovat kirkkaan punaisia,
melko pieniä ja hapokkaita. Marjatertut ovat melko lyhyet. Talvenkestävä ja terve lajike.

Ribes rubrum ‘Rosetta’

Tanska

I-III

12,90 €

PUNAHERUKKA ROSETTA
Pystykasvuinen, korkeus 1,5 metriä. Normaalia vaaleamman punaiset marjat isoissa tertuissa. Myöhäinen.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Myynti välimyyntivarauksella, niin kauan kuin tavaraa riittää;
varmista saatavuus lähimmästä myymälästämme. Emme vastaa hinnaston asia- tai hintavirheistä.
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HERUKAT
Ribes rubrum 'Rovada'

Suomi

I-V (VI)

4,90 €

PUNAHERUKKA ROVADA
Melko pysty-ja voimakaskasvuinen. Kookkaat, tasapunaiset marjat huiman pitkissä tertuissa. Satotaso pinta-alaa kohden hyvin
korkea. Pitkän tuottokyvyn omaava, elinvoimainen ja terve. Hyvin taudinkestävänä soveltuu myös luomututantoon. Erinomainen ja
turvallinen valinta niin ammattiviljelijöille, kuin kotipuutarhureillekin.

Ribes rubrum 'Vit Jätte'
VALKOHERUKKA VIT JÄTTE

Suomi

I-V

6,90 €

Belgia

I-V

5,20 €

Tanska

I-III

6,90 €

Taimiväli 200 cm, aidanteessa 100 cm. Suurimarjainen ja satoisa.

Ribes rubrum 'Valkoinen Hollantilainen'
VALKOHERUKKA VALKOINEN HOLLANTILAINEN
Satoista ja härmänkestävä

Ribes rubrum ‘Weisse Versailler'
VALKOHERUKKA WEISSE VERSAILLER

Taimiväli 200 cm, aidanteessa 100 cm. Aromaattiset ja makeanhappoiset, keskikokoiset marjat. Melko satoisa.

KARVIAISET
Karviaispensas tarvitsee vain vähän hoitoa, sietää paremmin kuivuutta kuin herukat ja tuottaa satoa sekä auringossa että puolivarjossa. Hankaluuksia tuottavat
vain pensaan terävät piikit. Karviainen mielletään tuoremarjaksi, mutta se soveltuu yhtä hyvini hilloihin, mehuihin, nektareihin ja pakastukseen. Karviaispensaat
jäävät hieman herukoita matalammiksi, mutta istutettaessa taimivälin tulee olla vähintään 2 metriä sivuille kaartuvien rentojen haarojen vuoksi. Jos taimessa on
vain muutama oksa, se leikataan istutettaessa. Pienilehtisenä karviainen kilpailee heikosti rikkakasvien kanssa, joten multa kannattaa puhdistaa huolellisesti ennen
istutusta. Maanpinnan voi lisäksi peittää katteella tai pensaan alle voi säännöllisesti lisätä kompostoitunutta multaa. Aluetta ei harata, jotta pinnassa kasvavat juuret
eivät vioitu. Satoikäisestä karviaisesta leikataan keväisin vain muutama vanha verso. Poistettaviksi valitaan jäkälää kasvavia vanhempia oksia, ja myös maata vasten
painuneet heikosti tuottavat oksat. Karviaispensaiden oksat kasvavat usein lamoavasti, joten tukikehikko auttaa oksien ja marjojen kannattelussa.
Marjat kypsyvät yleensä elokuussa, ja niitä kerätään muutamaan otteeseen. Ohutkuoristen lajikkeiden marjat poimitaan täysin kypsinä, sen sijaan paksukuorisen
'Lepaan Punaisen' voi kerätä jo vähän ennen kypsymistä. Ohutkuorinen, makea- ja isomarjainen 'Hinnonmäen Keltainen' on parhaimmillaan tuoreena; sen lamoavat
versot kannattaa tukea. Pystyhaaraisemman 'Lepaan Punaisen' sato kypsyys myöhemmin, ja sen paksukuorisia punavioletteja marjoja käytetään lähinnä hilloissa,
mehuissa ja pakastettuna. Kumpikin menestyy V-vyöhykkeelläl eikä ole kovin altis karviaishärmälle.

Ribes uva-crispa
KARVIAINEN
Captivator

Hollanti

I-V

Hinnonmäen keltainen

Hollanti

I-V

Invicta

Tanska

I-II

Jacob

Hollanti

(I-II)

Lepaan punainen

Hollanti

I-V

Redeva

Tanska

I-III

5,90 €
4,50 €
5,90 €
5,90 €
4,50 €
15,90 €

Hollanti

I-VI

5,90 €

Ribes uva-crispa 'Houghton'
VUORIKARVIAINEN HOUGHTON

Korkeus 1-1,4 metriä. Erittäin makeat, punaiset, pienehköt herkkumarjat. Talvehtii Pohjois-Suomea myöten. Ei ole arka
karviaishärmälle, muutenkin terve ja sitkeäkasvuinen. Runsassatoinen.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Myynti välimyyntivarauksella, niin kauan kuin tavaraa riittää;
varmista saatavuus lähimmästä myymälästämme. Emme vastaa hinnaston asia- tai hintavirheistä.
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VADELMAT
Karhunvadelma menestyy monenlaisilla mailla ja leviää nopeasti, mutta tätä erittäin piikikästä kasvia on melko vaikea hoitaa. Jalostuksella on aikaansaatu
piikittömiä lajikkeita kuten 'Thornless Evergreen'. Niiden narjojen kypsyminen edellyttää istutusta lämpöä keräävälle eteläseinustalle tai kasvihuoneeseen, missä
kasvu aikaistuu. Taimet istutetaan keväällä n. metrin välein ja riviväliksi jätetään 2-3 metirä; vaihtoehtoisesti ne voi sitoa säleikköön lämpimälle seinustalle.
Juuripaakun pinta jätetään istutettaessa ympäröivän maan tasoon ja versot leikataan 20-30 cm mittaisiksi. Koska useimmat lajikkeet kasvavat yli 3-metrisiksi, ne
täytyy tukea. Riviviljelyssä pitkät versot tuetaan yhteen riviin päällekkäin asennettujen useiden tukinarujen avulla. Narut sijoitetaan 40-50 cm välein metrin
korkeudelle kahteen metriin saakka. 1-vuotiset versot sidotaan toiselle puolelle narua, uudet versot vastakkaiselle puolelle. Karhunvatukan versot tuottavat
marjoja toisena vuonna istutuksesta, minkä jälkeen satoa antaneet versot leikataan maan rajasta myöhään syksyllä tai seuraavana keväänä. Samalla poistetaan
paleltuneet tai muuten vioittuneet kasvinosat.

Rubus ‘Triple Crown’

Hollanti

I-?

11,90 €

KARHUNVATUKKA TRIPLE CROWN
Korkeus 90-120 cm. Jättikokoiset, mustat, herkulliset marjat moneen käyttöön. PIIKITÖN.

Rubus allegheniensis ‘Loch Ness’

Hollanti

(I-II)

5,90 €

MUSTAVADELMA LOCH NESS
Korkeus 1,5-2 metriä. Suuret, mustat ja maukkaat marjat sekä tuore- että talouskäyttöön. Lähes piikitön. Suojaisa ja lämmin
kasvupaikka seinustalla tai kasvihuoneessa

Rubus fruticosus
KARHUNVATUKKA

4,90 €

Belgia

Tuulensuojainen ja lämmin, luonnonvaraisena kasvaa kivisillä paikoilla. Antioksidantteja sisältävät marjat ovat suuret ja mustat.
Marjoo edellisen kesän versoilla. Pensasmainen, kooltaan vaihteleva. Voimakaskasvuinen, piikikäs.

Rubus fruticosus 'Loch Tay'
KARHUNVATUKKAPENSAS LOCH TAY

Hollanti

(I-II)

11,90 €

Korkeus ja leveys noin 1 metri. Isot mustat marjat myöhään kesällä. Pienikokoinen, pystykasvuinen pensas. Lyhyet piikittömät oksat.
Valkoiset kukat kesällä. Leviää.

Rubus fruticosus ‘Navaho’

Hollanti

I-?

11,90 €

Hollanti

(I-II)

11,90 €

KARHUNVATUKKA NAVAHO
Korkeus 120-150 cm. Suuret, mustat, maukkaat marjat. PIIKITÖN.

Rubus fruticosus 'Thornless Evergreen'
PIIKITÖN KARHUNVATUKKA THORNLESS EVERGREEN

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Myynti välimyyntivarauksella, niin kauan kuin tavaraa riittää;
varmista saatavuus lähimmästä myymälästämme. Emme vastaa hinnaston asia- tai hintavirheistä.
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VADELMAT
Vadelman marjojen herkullisuudesta ei ole epäselvyyttä. Tämän puolipensaan kaksivuotinen elämänkierto tulee tutuksi myös viljelijällä: juuren silmusta kehittyy
ensimmäisenä kesänä verso joka kukkii toisena keväänä, antaa marjansa ja kuolee syksyllä. Kasvupaikan tulee olla aurinkoinen ja lämmin, sillä tuulessa hennot
versot saattavat kärsiä ja marjat varista. Maaperän tulee olla multava, mutta vettä läpäisevä. Kasvatus onnistuu kuivemmillakin paikoilla, kunhan käytetään katteita
ja taimia kastellaan tarvittaessa. Monivuotiset rikkakasvit poistetaan ennen istutusta, sillä niitä on vaikea hävittää jälkikäteen. Taimet istutetaan 50 cm välein
kankaaseen tai muoviin niin, että uusille versoille jää riittävästi kasvutilaa; jokainen taimi saa hyvin valoa, jos rivit tehdään pohjois-etelä -suuntaisiksi. Paljasjuuriset
taimet istutetaan keväällä tai keskikesälläkin. Juuripaakun yläpinta tulee entiseen kasvusyvyyteen, jolloin juurenniskassa odottavat silmut jäävät lähelle maanpintaa ja
versovat helposti. Multa tiivistetään paakun ympäriltä, mutta itse juuristoa ei poljeta, jotta silmut eivät vahingoitu. Rivit ja niiden välit voi vielä kattaa hakkeella tai
kuorikkeella.
Vadelmaa lannoitetaan ja kalkitaan maltillisesti. Keväällä lannoitukseen käytetään niukkatyppistä marjaravinnetta, syksyllä typetöntä syyslannoitetta. Liiallinen
kalkitus voi johtaa vadelmalle tärkeiden boorin ja mangaanin puutteeseen. Marjoja tuottaneet versot ja käytäville karkailevat juurivesat poistetaan varhain keväällä
maata myöten; näin sadon antaneet versot ehtivät tehdä viimeisen palveluksensa luovuttamalla ravinnevarastonsa juuristolle. Lisäksi kasvusto talvehtii varmemmin
ja kasvaa paremmin tulevina vuosina.

Rubus idaeus 'Fallgold'
LAKKAVADELMA FALLGOLD

Tanska

I-III

4,50 €

I-?

5,90 €

Pyöreät, keskikokoiset, keltaiset marjat. Maku miellyttävän mieto. Kypsyy myöhään.

Rubus idaeus ‘Glen Ample’

Tanska

JÄTTIVADELMA GLEN AMPLE
Erittäin suuret, hyvänmakuiset marjat; kirkkaanpunaiset, rakenteeltaan napakat. Versot lähes piikittömät ja kasvuavaltaan pystyt.
Tekee satoa jo samanvuoden versoilla. Koko kasvusto leikataan alas syksyllä sadonkorjuun jälkeen.

Rubus idaeus 'Golden Queen'

I-II

Tanska

4,50 €

LAKKAVADELMA GOLDEN QUEEN
Marja keltainen, pienehkö, pyöreä, makea ja aromikas. Sato melko runsas, keruu vie aikaa. Pensas talvenkestävä, pitkä- ja
voimakasversoinen.

Rubus idaeus 'Maurin Makea', FinE
PUUTARHAVADELMA MAURIN MAKEA

Suomi

I-IV (V)

I-II?

4,50 €

Marja keskikokoinen, hieman pitkulainen, makea luonnonvadelman tavoin; irtoaa helposti kannasta. Sato runsas, melko pitkä
satokausi. Pensas matala, runsaasti haarova; ei tarvitse tukea.

Rubus idaeus 'Muskoka'
PUUTARHAVADELMA MUSKOKA

I-V

4,50 €

I-IV(V)

4,50 €

Suomi

Marja punaisia, kirkkaita ja pyöreähköjä. Kiinteitä ja melko aromikkaita. Tekee juurivesoja.

Rubus idaeus 'Ottawa'

Tanska

TARHAVADELMA OTTAWA
Marja keskikokoinen, kirkkaanpunainen, pyöreä, kiinteä, mieto ja hapahko; irtoaa helposti kannasta. Sato runsas ja tasainen. Pensas
talvenkestävä ja terve viljelyn päälajike; versot vahvat

Rubus idaeus 'Preussen'
PUUTARHAVADELMA PREUSSEN

Tanska

I-IV

5,90 €

Runsassatoinen, melko aikainen, mahkeahko vadelma, jonka kasvusto on vahva ja tanakka. Marjat sopivat tuorekäyttöön ja
pakastettaviksi. Terve kasvusto.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Myynti välimyyntivarauksella, niin kauan kuin tavaraa riittää;
varmista saatavuus lähimmästä myymälästämme. Emme vastaa hinnaston asia- tai hintavirheistä.
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MUSTIKAT JA KARPALOT
Pensasmustikka on Pohjoisamerikkalaista alkuperää oleva uudehko viljelykasvi Suomessa. Pensasmustikalla tarkoitetaan yleensä amerikkalaisia Vaccinium
corymbosum -lajeista jalostettuja viljelylajikkeita. Pensasmustikka on kylmänarka laji, korkeakasvuiset pensasmustikat menestyvät vain eteläisessä Suomessa,
matalakasvuiset pohjoisemmassa Kuopio-Vaasa -linjalla asti. Pensasmustikan kasvupaikan tulee olla lämmin, tuulilta suojainen ja aurinkoinen, päivänpuolelle viettävä
rinne on ihanteellisin. Pensasmustikan juuristo ei kestä seisovaa vettä. Talvella paksu lumipeite suojaa pensasta.

Vaccinium corymbosum 'Blue Crop'

I-III

Hollanti

13,90 €

PENSASMUSTIKKA BLUE CROP

Au

Hapan/kostea

Au

Hapan/kostea

Korkeahko pensas, marjat suuria ja erittäin maukkaita

Vaccinium corymbosum 'Chandler'
PENSASMUSTIKKA CHANDLER

I-III

Hollanti

13,90 €

Korkeus 1,2-1,5 m. Maukkaat, erittäin suuret marjat. Voimakaskasvuinen, tuuhea pensas.

Vaccinium corymbosum 'Chippewa'
PENSASMUSTIKKA CHIPPEWA

Hollanti

Vaccinium corymbosum 'Goldtraube'

Hollanti

I-IV

13,90 €

Au
Marjat erittäin suuria (yli 2 g), sinisiä ja erityisen makeita ja aromikkaita. Suosii ristipölytystä. Pystykasvuinen ja tiheä.
I-IV

Hapan/kostea

13,90 €

PENSASMUSTIKKA GOLDTRAUBE

Au

Hapan/kostea

Au

Hapan/kostea

Nopeakasvuinen lajike, joka tulee 1-1,5 m korkeaksi. Kukinta alkaa touko-kesäkuussa. Marjat suuret ja makeat.

Vaccinium corymbosum ‘Hortblue Petite’

Hollanti

I-III

13,90 €

PENSASMUSTIKKA HORTBLUE PETITE
Kompakti. Kukkii ja tuottaa satoa jopa kaksi kertaa kesän aikana. Maukas keskikokoinen marja.

Vaccinium corymbosum 'North Blue'
PENSASMUSTIKKA NORTH BLUE

Hollanti

Vaccinium corymbosum 'Northland'

Puola

I-IV

13,90 €

Hapan/kostea
Au
Korkeus 90-100 cm, leveys 100 cm. Isomarjainen ja satoisa. Itsepölyttteinen mutta ristiinpölytys aikaistaa ja suurentaa satoa. Marjat
kypsyvät elokuun loppupuolella. Tuottaa keskimäärin 3 litraa marjoja.

I-II(III)

13,90 €
Au

PENSASMUSTIKKA NORTHLAND

Hapan/kostea

Puolikorkea lajike, menestyy Etelä-Suomessa. Pensaasta kasvaa n. 100 cm korkea ja reilun metrin leveä. Isokokoiset, vaaleansiniset,
makeat marjat.

Vaccinium corymbosum 'Patriot'
PENSASMUSTIKKA PATRIOT

Hollanti

I-III(IV)

13,90 €
Au

Hapan/kostea

Jättimustikka kuuluu amerikkalaiseen Northern Highbush -tyyppiin. Marjat ovat suuret, tummansiniset, maukkaat ja aikaisin
kypsyvät. Satoa 4,5-9 kg /pensas. Sopii hyvin viherrakennukseen kukintansa ja komean syysvärinsä vuoksi. Hyötyy ristipölytyksestä.

Vaccinium corymbosum 'Polaris'
PENSASMUSTIKKA POLARIS

Hollanti

I-IV

13,90 €

Hapan/kostea
Au
Marjat erittäin suuria (yli 2 g), sinisiä ja miellyttävän maketa ja aromikkaita. Suosii ristipölytystä. Pystykasvuinen ja tiheä.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Myynti välimyyntivarauksella, niin kauan kuin tavaraa riittää;
varmista saatavuus lähimmästä myymälästämme. Emme vastaa hinnaston asia- tai hintavirheistä.
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MUSTIKAT JA KARPALOT
Vaccinium Angustifolium

15,90 €

Puola

TARHAPENSASMUSTIKKA
Aino, korkeus 90 cm, iso- ja makeamarjainen, miedon makuinen
Alvari, 100 cm, iso- ja makeamarjainen, miedon makuinen, erittäin maukas marja
Jorma, 150 cm, suurimarjainen ja satoisa
Vaccinium macrocarpon 'Pilgrim'
AMERIKAN PENSASKARPALO PILGRIM

Hollanti

I-?

7,90 €
Au

Hapan/kostea

Korkeus n. 15 cm, leveys n. 30 cm. Suuret, aromikkaat marjat. Ikivihreä.

VIINIKÖYNNÖKSET
Rehevät, isolehtiset viiniköynnökset viihtyvät auringossa runsasravinteisessa, kalkitussa, tuoreessa ja ilmavassa maassa. Ne
kasvavat nopeasti 3-5 metrisiksi kiertymällä tukiin kärhillään, jotka sijaitsevat varressa komeita lehtiä vastapäätä. Taimia ei tarvitse
leikata joka vuosi, mutta jos haluaa satoa, hoitoleikkaukset ovat suotavia; keväisen mahlavuodon takia ne tehdään vasta elokuussa.

Vitis riparia 'Beta'
VIINIKÖYNNÖS BETA

Hollanti

I-III

17,50 €
Au

Ravinteikas

Menestyy avomaalla aurinkoisella ja tuulensuojaisella seinustalla, muovihuoneessa sadosta tulee runsaampi. Sinipunaiset rypäleet.

Vitis 'Guna'
VIINIKÖYNNÖS GUNA

Hollanti

Vitis sp. ‘Hazaine Sladkii’

Tanska

I-II

17,50 €

Au
Ravinteikas
Kestää pakkasta 30 asteeseen asti, talvisuojaus silti suositeltava ainakin parina ensimmäisenä vuotena. Latvialainen risteytys.
Tarvitsee pölyttäjän. Rypäleet kypsyvät avomaalla syyskuun alkupuoliskolla. Marjat suuret, tummanpunaiset, mehukkaat ja
vähähappoiset. Maussa mukana ojukkaviinin aromia. Sekä syötäväksi että viiniin.
I-III (IV)

17,50 €

Au
Ravinteikas
Kypsyy syyskuun alussa. Marjat ovat keskikokoiset, pienet, siniset, makeat ja sisältävät runsaasti C-vitamiinia. Talvenkestävyys
Hazaine Sladkilla on hyvä, kestää 20-35 astetta pakkasta. Aromaattinen ja sopii oikein hyvin viinin valmistukseen. Lehdillä on kaunis
syysväri.

VIINIKÖYNNÖS HAZAINE SLADKII

Vitis vinifera 'Jubileina Novgoroda'

Hollanti

I-III

17,50 €
Au

AITOVIINIKÖYNNÖS JUBILEINA NOVGORODA

Lämmin
suojaisa

´Jubileinaja Novgoroda´ on venäläinen jaloste. Avomaalla kasvatettaessa suositellaan suojausta talveksi.

Vitis ‘Mika’

Tanska

I-II

17,50 €

Au
Ravinteikas
Korkeus 4-5 metriä. Tummansiniset, keskikokoiset, makeat rypäleet, maku muistuttaa mustikkaa. Erittäin hyvä pakkasenkesto (-30
astetta) ja taudinkesto. Voimakaskasvuinen.

AITOVIINIKÖYNNÖS MIKA

Vitis ‘Nordica’

Hollanti

I-II

AITOVIINIKÖYNNÖS NORDICA

17,50 €
Au

Lämmin
suojaisa

Voimakaskasvuinen, tummat keskikokoiset rypäleet. Talvehtii hyvin avomaalla Etelä-Suomessa.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Myynti välimyyntivarauksella, niin kauan kuin tavaraa riittää;
varmista saatavuus lähimmästä myymälästämme. Emme vastaa hinnaston asia- tai hintavirheistä.
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VIINIKÖYNNÖKSET
Vitis 'Sukribe'
VIINIKÖYNNÖS SUKRIBE

Hollanti

I-II(III)

17,50 €
Au

Ravinteikas

Rypäle on keskikokoinen, vihreä, maussa mukana ojukkaviinin aromia. Suurisatoinen, siementen osuus pieni. Kypsyy syyskuun
puolivälissä. Tämän latvialaisen lajikkeen talvenkestävyys on hyvä ja se kestää pakkasta lähes -30 asteeseen saakka., kun sillä on
maanpinnalla kate. Versot kasvavat voimakkaasti ja taimi tarvitsee tilaa kasvamiseen tavallista enemmän.

Vitis vinifera 'Summersweet'

Hollanti

I-II

17,50 €

Ravinteikas
suojaisa
Marjat ovat melko pienet, siniset, mehukkaat ja erittäin makeat. Hillittykasvuinen aikainen tuulipölytteinen lajike. Istutettava
viherhuoneeseen, kasvihuoneeseen tai avomaalle paikkaan, joka on erittäin lämmin ja suojainen. Leikattu kasvi antaa satoa noin 4
vuoden kuluttua istutuksesta.
Au

AITOVIINIKÖYNNÖS SUMMERSWEET

Vitis 'Supaga'
VIINIKÖYNNÖS SUPAGA

Hollanti

I-II(III)

17,50 €
Au

Ravinteikas

Rypäle suuri ja makea, vihreän keltainen, siementen osuus pieni. Kohtalaisen suuri sato. Kypsyy syyskuun lopussa. Kestää 18-25
asteen pakkasia, mutta suositellaan erityisen lämpimään paikkaan tai kasvihuoneeseen, jotta sato ehtii kypsyä. hyvin. Vaatii
talvisuojauksen. Maan happamuussuositus pH 5,5-6,5, mullaksi hapan rhodomulta.

RUNGOLLISET MARJAPENSAAT

29,00 €

Hauska runkoon vartettu marjapensas, joka sopii pieneenkin puutarhaan, kukkapenkkiin tai parvekkeelle ruukkukasvatukseen.
Rungolliseksi kasvatettu marjapensas. Rungon korkeus 80 cm. Alkuperämaa Belgia.
Keskikokoinen, tuuhea ja voimakaskasvuinen.
MUSTAHERUKKA Wellington XXX
Runsassatoinen. I-III
Isomarjainen. I-III
PUNAHERUKKA Jonkheer van Tets

VALKOHERUKKA Versailles Blanche
KARVIAINEN Invicta
KARVIAINEN Lepaan Punainen

Aromaattiset ja makeanhappoiset, keskikokoiset
marjat. Melko satoisa. I-III
Isokokoiset marjat ovat vihreänkeltaiset ja herkullisen
makuiset. Runsasmarjainen.Rentokasvuiset versot
tarvitsevat tukemista. I-II
Marjat kypsyvät yleensä elokuussa, ja niitä kerätään
muutamaan otteeseen. I-V

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Myynti välimyyntivarauksella, niin kauan kuin tavaraa riittää;
varmista saatavuus lähimmästä myymälästämme. Emme vastaa hinnaston asia- tai hintavirheistä.

