Sivu 1
Alkuperämaa

KÄRHÖT CLEMATIS

Myyntikoko

Hinta

Kärhömme ovat laadukkaita astiataimia 2 litran ruukuissa. Selkeät, värilliset lajikekortit.

Tieteellinen nimi

Kuki
ntaaika

SUOMALAINEN NIMI
Kasvikuvaus
Clematis alpina

Alkuperä
maa

Myyntikoko

Hinta

Kukinto/syysväri

Valo

Kasvupaikka
Vyöhyke

6-7

Tanska

12,90 €

Sininen/valkoinen
Au-Pv Ravinteikas
ALPPIKÄRHÖ
Korkeus 3-4 metriä. Kukat ovat kellomaisesti nuokkuvat, siniset ja valkoheteiset. Kestävä ja terve, pienikukkainen
I-V (VI)
alppikärhö kukkii 3–4 viikkoa touko–kesäkuun vaihteesta lähtien. Toisinaan laji kukkii syksyllä toisen kerran
hillitymmin. Se menestyy Oulun korkeudelle asti ilman talvisuojausta.

Clematis alpina ‘Pink Flamingo’

6

Tanska

12,90 €

Au-Pv
Korkeus 2-3 metriä. Vaaleanroosat, valkokeskustaiset kukat kesäkuun alussa. Kasvutapa ja hoito kuten
alppikärhöllä. Myrkyllinen.

TARHA-ALPPIKÄRHÖ PINK FLAMINGO

Clematis alpina 'Jutta'

Vaaleanroosa

6

Hollanti

12,90 €

Ravinteikas
I-IV

Uutuus!

Au-Pv Ravinteikas
Korkeus 2-3 metriä. Runsaasti pienehköjä, kellomaisia, punaisia kukkia kesäkuussa Uudehko norjalainen lajike.
I-IV (V)
Kasvutapa ja hoito kuten alppikärhöllä. Myrkyllinen.

TARHA-ALPPIKÄRHÖ JUTTA

Punainen

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

Sivu 2

Clematis alpina 'White Swan'

6-7

TARHA-ALPPIKÄRHÖ WHITE SWAN

Tanska

19,90 €

Kermanvalkoinen

Au-Pv

Ravinteikas

Korkeus 3-4 metriä. Kermanvalkoiset, kerrotut kukat kesä-heinäkuussa. Myrkyllinen.

Clematis x diversifolia ‘Arabella’

6-8

Tanska

14,90 €

Au-Pv Ravinteikas
Korkeus 1,5-2 metriä. Kukat ovat vaaleahkon siniset, yleensä 5–10 cm leveät. ’Arabella’ kukkii kesäkuun lopusta
pitkälle syksyyn saman kesän versoilla. Kestävät tiukukärhöt ovat kello- ja viinikärhön risteymiä. Taimet
I-V
istutetaan
15 sentin syvyyteen. Syksyllä tai varhain keväällä versot leikataan alas noin 25 sentin korkeudelta. Kasvi

TIUKUKÄRHÖ ARABELLA

Clematis macropetala

Vaaleansininen

6-7

Tanska

12,90 €

Au-Pv
Korkeus 3-4 metriä. Nuokkuvat, kerrotut, avoimet, vaaleansiniliilat kukinnot. Kruunukärhöt muistuttavat
alppikärhöjä, mutta niiden kukat ovat suuremmat ja avoimemmat.

KRUUNUKÄRHÖ

Clematis macropetala 'Markham's Pink'

Vaaleansiniliila

6

KRUUNUKÄRHÖ MARKHAM'S PINK

Tanska

Ravinteikas
I-V

12,90 €
Au-Pv

Sinivioletti

Ravinteikas

Korkeus 1,5-2,5 metriä, leveys 1-1,5 metriä. Kukkii aikaisin kerrotuin, kellomaisin sinivioletein kukin. Ulommaiset
terälehdet hieman kähärät. Kruunukärhöt muistuttavat alppikärhöjä, mutta niiden kukat ovat suuremmat ja
avoimemmat.

Clematis macropetala x alpina 'Rosy O'Grady
TARHA-ALPPIKÄRHÖ ROSY O'GRADY

6

Tanska

I-V

12,90 €

Vaaleanpunainen
Au-Pv Ravinteikas
I-V
Korkeus 4-5 metriä. Vaaleanpunaiset, puolikerrotut, leveät kukat kesäkuussa. Kruunu- ja alppikärhön risteymä.

Clematis mandschurica

7-8

MANTSURIANKÄRHÖ

Tanska

15,90 €
Au-Pv

Valkoinen

Ravinteikas

Korkeus 1-2,5 metriä. Valkoiset, pienet, tähtimäiset, tuoksuvat kukat heinä-elokuussa. Runsaskukkainen!
Perennamainen köynnöserikoisuus! Kestävä. Myrkyllinen.

Clematis montana 'Rubens'
VUORIKÄRHÖ RUBENS

6-7

Hollanti

I-VI

12,90 €

Au-Pv
Korkeus 1-2,5 metriä. Vuokkomaiset, vaaleanpunaiset kukat. Kukkii edellisen vuoden versoilla. Talvenarka.
Leikkaus syksyllä kukinnan jälkeen.

Clematis tangutica
KIINANKELTAKÄRHÖ

Vaaleanpunainen

6-7

Hollanti

Keltainen

I-II

12,90 €
Au-Pv

Ravinteikas

Korkeus 3-5 metriä. Keltaisia pienehköjä kukkia avautuu runsaimmin keskikesällä ja lyhyen tauon jälkeen
myöhäissyksyyn saakka. Täysikokoisessa köynnöksessä on yhtä aikaa useita satoja avoimia kukkia. Keltakärhöt
leikataan tarvittaessa varhain keväällä. Uudet versot kasvavat suoraan juurakosta, minkä vuoksi vanhat versot
saa poistaa lähes maanpintaa myöten. Osan voi kuitenkin jättää tukemaan nuoria versoja.

I-V

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

Sivu 3

Clematis texensis ‘Princess Diana’
TARHALYHTYKÄRHÖ PRINCESS DIANA

8-9

18,90 €

Tanska

Au
Suojaisa
Korkeus 2-2,5 metriä. Ihastuttava ´Princess Diana´ on kukassa loppukesästä, jolloin sitä koristavat pienet,
nuokkuvat ja liljatulppaania muistuttavat kukat. Tarhalyhtykärhö kiipeilee kauniisti säleiköissä, aidoilla ja puiden
I-III
rungoilla.
Se kukkii saman vuoden versoilla. ´Princess Diana´ -kärhö on niin helppohoitoinen, että sitä suositellaan

Clematis Vitalba ‘Paul Farges’ (Summer Snow)

Pinkinpunainen

8

LUMIKÄRHÖ

12,90 €

Tanska

Au-Pv

Valkoinen

Ravinteikas

Korkeus jopa 6 metriä. Peittyy elokuussa valkoiseen kukkapeittoon. Tähtimäiset, pienet kukat tuoksuvat kevyesti.
I-IV (V)
Tunnetaan myös nimellä Summer Snow, kesälumi. Vaikka köynnöksestä tulee jopa kuusimetrinen, se näyttää
aina sirolta raikkaanvihreän pienikokoisen lehdistön ja pilvimäisten kukintojen ansiosta.

Clematis viticella ‘Alba Luxurians’

7-8

TARHAVIINIKÄRHÖ ALBA LUXURIANS

16,90 €

Tanska

Vihreänvalkoinen

Au-Pv

Ravinteikas

Korkeus noin 3 metriä. Valkoiset kukat, halk. 5-9 cm, usein kukissa on vähän vihreätä mukana. Kukinta
loppukesällä.

Clematis viticella ‘Madame Julia Correvon’
TARHAVIINIKÄRHÖ MADAME JULIA CORREVON

7-9

I-V

16,90 €

Hollanti

Kirsikanpunainen

Au-Pv

Ravinteikas

Korkeus 3-4 metriä. Kookkaat, kirsikanpunaiset kukat heinä-syyskuuhun, kukinta uusiutuu, joten loistoa kestää
pitkään. Kuuluu puuvartisiin ja pitkäjuurisiin clematis-lajikkeisiin, joten runsasmultainen kasvupaikka on tärkeä.
Vanha, suosittu lajike , jota voi suositella Keski-Suomea myöten.

I-III

10,90 €

Isokukkaiset loisto- ja jalokärhöt

Suurin osa viljeltävistä kärhöistä on luonnonlajeista risteyttämällä jalostettuja suurikukkaisia lajikkeita, jotka
menestyäkseen vaativat runsaasti valoa sekä ravinteikkaan, tasaisen kostean alustan. Juuriston tulisi pysyä viileänä
kesän kuumimpanakin aikana, minkä vuoksi taimien eteen on syytä istuttaa pieniä pensaita tai perennoja. Paksujuuriset
jalokärhöt talvehtivat oikullisesti ja saattavat toisinaan levätä maan alla kolmekin vuotta; toisaalta mitä isommiksi ja
vanhemmiksi köynnökset tulevat, sitä paremmin ne alkavat menestyä ja kukkia. Viticella-ryhmän jalokärhöt jaetaan
neljään lajikeryhmään: Jackmanii-ryhmä, Lanuginosa-ryhmä, Patens-ryhmä sekä Viticella-ryhmä.

loistokärhö Jackmanii
jalokärhö Miss Bateman
loistokärhö Rouge Cardinal
jalokärhö The President
loistokärhö Warzavska Nike

violetinsininen
valkoinen
purppuranpunainen
sinivioletti
karmiininpunainen

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

