Sivu 1

KÖYNNÖKSET
Tieteellinen nimi
SUOMALAINEN NIMI
Kasvikuvaus

Celastrus orbiculatus
JAPANINKELASKÖYNNÖS

Kuki
ntaaika

Alkuperämaa

Myyntikoko

Hinta

Alkuperä
maa

Myyntikoko

Hinta

Kukinto/syysväri

Valo

Kasvupaikka
Vyöhyke

Hollanti

12,90 €
Au-Pv

Kellanvihreä

Kalkittu,
ravinteikas

Korkeus 4-8 m, leveys noin 2 metriä. Kauniit punaoranssit hedelmät. Pienet kellanvihreät, kesäkuussa avautuvat kukat jäävät
I-IV (V)
tiheän lehdistön alle. Pyöreät tai soikeat lehdet saavat yksyllä voimakkaan keltaisen ruska-asun, jonka varistua paljastuvat
oranssinkeltaiset marjamaiset kotahedelmät. Kun ne halkeavat, kuoren välistä pilkottavat punaiset siemenet.

Humulus lupulus

Hollanti

11,90 €
Au-Pv

HUMALA

Keskiravint.

4-5 m, ruohovartinen, isot karheat lehdet. Humala kiertyy naruihin, köynnöskehikkoon tai puunrungon ympärille ja venyy
kasvukauden aikana ainakin neljän metrin korkeuteen. Lehdistöstä tulee tumma etenkin varjossa. Laji viihtyy parhaiten
osittain varjoisessa ja runsasmultaisessa lehtimetsässä tai kosteikossa. Auringonpaahde ja kuivuus altistavat lehdistön
härmälle, kirvoille, vihannespunkeille ja humalayökkösten toukille.

Humulus lupulus 'Cascade'
HUMALA CASCADE

Tanska

17,50 €
Au

Korkeus 4-5 metriä. Alunperin kehitetty oluthumalaksi, mutta lajikkeesta saa myös hyvän näkösuojan. Itsepölyttävä.
Alfahapot 4.5-7%

Humulus lupulus 'Magnum'
HUMALA MAGNUM

Tanska

I-III

17,50 €
Au

Korkeus 6-8 metriä. Yksi tärkeimmistä oluthumalista, mutta soveltuu myös vihreäksi näkösuojaksi terassille tai pergolaan.
Saksalaista alkuperää oleva humalan emilajike. Alfahapot 12-15,5%

Humulus lupulus 'Target'
HUMALA TARGET

I-VII

Tanska

I-III

17,50 €
Au

I-III

Korkeus 3-5 metriä. Target -lajikkesta löytyvät voimakkaat salvian, sitruksen ja mausteisuuden aromit. Alfahapot 8.5-13,5%

I-III

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

Sivu 2

Lonicera 'Honey Baby'

6-7

PENSASMAINEN KÖYNNÖSKUUSAMA

Tanska

16,50 €

Kermanvalkoinen

Au-Pv

Ravinteikas

Korkeus 20 cm, leveys 30 cm. Purppuranpunaiset nuput avautuvat kermanvalkoisiksi tuoksuviksi kukinnoiksi, myöhemmin
keltaiset. Punaiset marjat syksyllä Ainutlaatuinen pensastava köynnöskuusama. Puutarhan yksittäiskasviksi, aidaksi tai
ruukkukasvatukseen parvekkeelle ja terassille. Leikkaa pidemmät varret pitääksesi pensas kaunismuotoisena. Kukkineitten
kukkien poistaminen pidentää kukintaa.

I-III

Kehikon ympärille vartensa kasvattavat kuusamat soveltuvat parhaiten aurinkoisten ja kevyesti varjoisten paikkojen köynnöksiksi, sillä silloin kukinnasta tulee
runsas ja raikkaasti tuoksuvat kukat pääsevät oikeuksiinsa. Kuusamat kuitenkin viihtyvät runsaassa valossa vain, jos juuristo on varjossa ja maassa riittää kosteutta
ja ravinteita koko kesäksi; kasvualusta on myös kalkittava huolellisesti. Kuusamia voi istuttaa maanpeittäksiksi rinteeseen tai muurin päälle. Syksyllä vain lyhyen
aikaa säilyvät punaiset marjat ovat myrkylliset.

Lonicera caprifolium
TUOKSUKÖYNNÖSKUUSAMA

6

Hollanti

13,90 €
Au-Pv

Keltavalkoinen

Korkeus 2-4 metriä.

Lonicera periclymenum
KOREANKÖYNNÖSKUUSAMA

I-III
7

Tanska

12,90 €

Kermanvalkoinen

Au-Pv

Korkeus 2-4 metriä.

Menispermum canadense
KANADANKILPIKIERTO

SÄLEIKKÖVILLIVIINI

Puola

13,90 €

Tanska

Vihreä / heleänpunainen

IMUKÄRHIVILLIVIINI

Tanska

Vaatimaton

5,90 €
Au-Pv

4-10 m, heleänpunainen syysväri, tarvitsee tukea säleikköön tms. Vanhimpia pihojen koristekasveja. Keväälläkin
vihreäversoinen köynnös kasvaa nopeasti, peittää tehokkaasti seinän tai maanpinnan ja kestää talvet V-vyöhykkeellä.

Parthenocissus quinquefolia

Ravinteikas
I-III

Au-Pv
Korkeus n. 3,5 metriä. Yksittäinen kasvi on joko hede- tai emiyksilö, kukkien muodostumiseksi tarvitaan molemmat.
Nopeakasvuinen köynnös, joka kannattaa suunnata tukien avulla. Kasvin kaikki osat ovat myrkyllisiä.

Parthenocissus inserta

Ravinteikas

Keskiravint.
I-V

5,90 €

Vihreä / heleänpunainen

Au-Pv

4-10 m, heleänpunainen syysväri, tarttuu mihin tahansa karkeaan pintaan tiukasti tarttuvien kärhiensä avulla. Versot ja
silmut punertavat keväällä.

Keskiravint.
I-IV

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

