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Uutuuksia 2023
• BUTTERFLY CANDY® syyssyrikät
• RUBY SPICE valkokletra
• POP STAR® hortensia
• LIME LIGHT PRIME® syyshortensia
• LITTLE LIME® PUNCH syyshortensia
• POLAR BEAR syyshortensia
• QUICK FIRE FAB® syyshortensia
• FLAIR & FLAVOURS® BLACKBERRY PIE  

safiirihortensia
• FLAIR & FLAVOURS® STRAWBERRY `N CREAM 

safiirihortensia
• DAREDEVIL safiirihortensia
• MAGICAL® SWEET CHERRY TEA  

purppuraheisiangervo
• LUCKY DEVIL® keltaheisiangervo
• SPICY DEVIL® purppuraheisiangervo

• DOUBLE PLAY® DOOZIE japaninangervo
• OH CANADA® koiranheisi

• CHI™ pensasruusu
• THERESE BUGNET rungollinen
• TOUKONIITTY rungollinen 

• huurrepaju
• REVONTULI MOUND® rungollinen  

musta-aronia

• TSAARITTAREN PÄÄRYNÄ päärynä
• CAPTIVATOR karviainen
• INVICTA karviainen
• GUNA viiniköynnös



BUTTERFLY CANDY® syyssyrikät
Buddleja davidii

•pieniä, tiiviskasvuisia pensaita, jotka houkuttelevat 
runsaalla kukinnallaan perhosia

•korkeus n. 40 cm

•I-

•At 2 L

•LILA SWEETHEART 'BotEx 002', vaaleanvioletti

•LITTLE LILA 'BotEx 004', violetinsininen

•LITTLE PINK 'BotEx 005', vaaleanpunainen

•LITTLE PURPLE 'BotEx 001', tummanvioletti

•LITTLE WHITE 'BotEx 003', valkoinen

RUBY SPICE valkokletra
Clethra alnifolia 'Ruby Spice' 

•aluksi pystykasvuinen, myöhemmin sivuille 
siirottava, pyöreähkö pensas

•kiiltävät lehdet ovat tummanvihreät

•vaaleanpunaiset tuoksuvat kukinnot aukeavat heinä-
elokuussa ja houkuttelevat perhosia

•kukinta kestää noin kuukauden

•keltainen syysväri

•korkeus 120-140 cm

•I-II (III)

•At 3 L
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POP STAR® Endless Summer® hortensia
Hydrangea macrophylla 'Bailmacsix' PP33,703

•kompaktikasvuinen ja erittäin runsaasti kukkiva 
jalohortensia, joka kukkii sekä uusilla että vanhoilla 
versoilla

•suuret laitakukat ovat happamassa maassa siniset ja 
neutraalissa maassa vaaleanpunaiset

•runsas pitsimäinen keskusta tuo kukintoon 
mielenkiintoista rakennetta

•korkeus n. 1 m

•I-III (IV)

•At 3 L

kuvat Bailey Nurseries Inc.

LIME LIGHT PRIME® syyshortensia
Hydrangea paniculata 'SMNHPPH' 

•vahvaversoinen syyshortensia, jolla runsas, 
näyttävän eloisa kukinta

•kukinta alkaa melko aikaisin

•limenvihreänä puhkeavat kukinnot muuttuvat 
valkeiksi ja saavat vanhetessaan punaisen sävyjä

•kestosuosikki Limelightin paranneltu versio

•Proven Winners® kokoelma

•korkeus n. 140 cm

•I-V

•At 3 L
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LITTLE LIME® PUNCH syyshortensia
Hydrangea paniculata 'SMNHPH' 

•tiiviskasvuinen, pyöreähkö näyttävästi kukkiva 
pensas
•limenvihreänä puhkeava kukinto muuttuu valkoisen 
kautta vaaleanpunaiseksi ja lopulta voimakkaan 
punaiseksi
•uusia kukintoja muodostuu pitkin syksyä ja kukinnan 
eri värivaiheet sekoittuvat kauniisti
•vahvaversoinen pensas kannattelee kukintoja hyvin
•Proven Winners® kokoelma
•korkeus n. 1 m
•I-V
•At 3 L

POLAR BEAR syyshortensia
Hydrangea paniculata 'Polar Bear'

•pystykasvuinen syyshortensialajike, jolla suuret, 
tiiviit, kartiomaiset kukinnot

•hennon limenvihreät kukinnot muuttuvat nopeasti 
valkoisiksi

•vanhetessaan kukinnot saavat hennon 
vaaleanpunaisen sävyn

•korkeus 100-150 cm

•I-IV

•At 3 L
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QUICK FIRE FAB® syyshortensia
Hydrangea paniculata 'SMNHPM' 

•pystykasvuinen, näyttäväkukintainen syyshortensia
•suuret, täyteläiset kukinnot puhkeavat valkoisina ja 
saavat melko nopeasti hennon pinkin sävyn
•väri syvenee voimakkaan pinkiksi ja lopulta 
punaiseksi
•terälehdet muodostavat uniikit X-malliset kukat, 
vahvat versot pitävät kukinnot terhakkaasti pystyssä
•Proven Winners® kokoelma
•korkeus n. 150 cm
•I-IV
•At 3 L

FLAIR & FLAVOURS® BLACKBERRY PIE safiirihortensia
Hydrangea serrata 'MAK2' 

•violetinpunaiset*, keltakeskustaiset laitakukat 
reunustavat pitsimäistä keskustaa

•kukkii runsaasti sekä uusilla että vanhoilla versoilla

•lehdistö tummanvihreä

•Proven Winners® kokoelma

•korkeus n. 1 m

•I-
•At 5 L

*sininen väri riippuu maan pH-tasosta, happamassa 
maassa sinertävät kukat
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•korkeus n. 1 m

•I-
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*sininen väri riippuu maan pH-tasosta, happamassa 
maassa sinertävät kukat

FLAIR & FLAVOURS® STRAWBERRY ´N CREAM 
safiirihortensia
Hydrangea serrata 'MAK2' 
•voimakkaan pinkit*, keltakeskustaiset laitakukat 
reunustavat pitsimäistä keskustaa

•kukkii runsaasti sekä uusilla että vanhoilla versoilla

•lehdistö tummanvihreä

•Proven Winners® kokoelma

•korkeus n. 1 m

•I-
•At 5 L

*punainen väri riippuu maan pH-tasosta, neutraalissa 
maassa punertavat kukat

DAREDEVIL safiirihortensia
Hydrangea serrata 'JPD01'

•näyttävän tummanpuhuva, tiiviskasvuinen hortensia
•erityisen tummat lehdet saavat happamassa maassa 
lähes mustan sävyn, neutraalissa maassa punertavan
•lehdet antavat hyvän taustan voimakkaan pinkeille 
kukille, jotka muuttuvat vanhemmiten 
tummanpunaisiksi
•kukkii vanhoilla versoilla kesä-elokuussa
•katseenvangitsija
•korkeus n. 1 m
•I-
•At 3 L
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MAGICAL® SWEET CHERRY TEA purppuraheisiangervo
Physocarpus opulifolius 'ZLEBic5'

•tiivis, hyvin haaroittuva, pyöreämuotoinen pensas

•pienehköt lehdet puhkeavat oranssinpunaisina ja 
muuttuvat myöhemmin tummanpurppuraisiksi

•syysväri viininpunainen

•hennon vaaleanpunaisia kukkia muodostuu myös 
pääkukinnan jälkeen

•korkeus 90-120 cm

•I-V

•At 3 L

LUCKY DEVIL® keltaheisiangervo
Physocarpus opulifolius 'ZLEMichael' PP34,243

•pystyversoinen, pyöreähkö pensas, jonka lehdet 
puhkeavat raikkaan kirkkaankeltaisina

•väri säilyy kirkkaana, mutta vihertyy hieman 
kasvukauden edetessä

•syysväri oranssi

•valkoinen kukinta alkukesällä

•First Editions® kokoelma

•korkeus n. 1 m

•I-V

•At 3 L
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SPICY DEVIL® purppuraheisiangervo
Physocarpus opulifolius 'ZLENatalie' PP34,244

•pystyversoinen, pyöreähkö pikkupensas

•pienet, sirot lehdet puhkeavat oranssin ja keltaisen 
sävyissä ja muuttuvat pikkuhiljaa ruosteenpunaiseksi

•vaaleanpunertava kukinta alkukesällä

•First Editions® kokoelma

•korkeus n. 1 m

•I-V

•At 3 L

kuva Bailey Nurseries Inc.

DOUBLE PLAY® DOOZIE japaninangervo
Spiraea x 'NCSX2'

KUVA TULOSSA

•pyöreämuotoinen pensas

•uusi kasvu kirkkaanpunaista, väri tasoittuu 
tummanvihreäksi

•syysvärissä vaaleankeltaista ja purppuranpunaista

•pensas kukkii runsaasti toukokuun lopulta pitkälle 
syksyyn purppuranpunertavin kukinnoin

•Proven Winners® kokoelma

•korkeus 50-100 cm

•I-IV

•At 3 LOH CANADA® koiranheisi
Viburnum opulus 'SMNVODR'

•uusi kasvu kirkkaanpunaista

•ikääntyessään lehdet muuttuvat hehkuvan 
keltaisiksi, syysväri oranssinpunainen

•valkoinen kukinta alkukesällä, syksyllä 
kirkkaanpunaiset marjat

•Proven Winners® kokoelma

•korkeus 150-200 cm

•I-IV

•At 3 L

CHI™ pensasruusu
Rosa 'BAIllim'

•pienet, kerrotut, täyteläisen punaiset kukat 
runsaissa tertuissa

•erittäin näyttävä kukinta

•lehdistö kauniin tummanvihreä

•tiivis, pyöreähkö, hieman lamoava pensas

•omajuurinen

•korkeus n. 1 m

•I-III (IV)

•At 3 L
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THERESE BUGNET teresanruusu RUNGOLLINEN
Rosa 'Thérèse Bugnet'

•rungolliseksi kasvatettu ruusu

•tuoksuvat vaaleanpunaiset kukat kerrotut, leveät ja 
litteät

•kukkii runsaasti kesäkuun lopulla, uusia kukkia 
muodostaa vähäiseltään syksyyn saakka

•uudet versot voimakkaan punaiset

•tekee niukasti juuriversoja, vähäpiikkinen

•muodostaa tiheän latvuksen

•I-VII

•At

TOUKONIITTY blandaruusu RUNGOLLINEN
Rosa Blanda-Ryhmä 'Toukoniitty'

•rungolliseksi kasvatettu ruusu

•kanadanruusuristeymä, jolla harvaan kerrotut, 
keskikokoiset vaaleanruusunpunaiset kukat
• terälehdissä vaaleita raitoja

•kukkii kesä-heinäkuussa kolmisen viikkoa

•oranssi syysväri, oransseja kiulukoita muodostaa 
melko runsaasti

•lajike kuuluu FinE-kasveihin, lajike löydetty Helsingin 
Toukoniityn puistosta

•I-IV

•At
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TSAARITTAREN PÄÄRYNÄ
Pyrus communis 'Tsarskaja'

•vanha, kestävä venäläinen lajike

•hedelmä suuri ja kaunis, kartiomaisen pyöreä

•vihreää pohjaväriä peittää auringon puolelta 
punaruskea peiteväri

•malto pehmeä ja vaalea, maku miedon aromikas

•sato kypsyy elokuulla, säilyy n. 2 vk

•itsepölyttyvä

•I-III (IV)

CAPTIVATOR karviainen
Ribes uva-crispa 'Captivator' 

•maukas ja mehukas, punamarjainen, lähes piikitön 
karviainen

•verraten hyvä kestävyys karviaishärmää vastaan

•matalahko pensas

•I-IV (V)

•At 3 L

havainnekuva

huurrepaju
Salix daphnoides subsp. acutifolia

•kevytilmeinen, riippuvahaarainen paju

•ohuet versot tumman punaruskeita, kiiltäviä

•versojen kuoreen kehittyy vaalea huurre

•lehdet pitkät ja kapeat

•käytetään myös nimeä idänhärmäpaju

•korkeus 5-8 m

•I-IV (V)

•150-250 At

Revontuli MOUND® musta-aronia RUNGOLLINEN
Aronia melanocarpa 'UCONNAM165'

•vartettu pikkupuu, perusrunkona ruotsinpihlaja (S. 
intermedia)

•pyöreäkasvuinen, tiiviskasvuinen latvus

•runsas, valkoinen kukinta

•terve lehdistö, syysväri loistavanpunainen

•Proven Winners® kokoelma

•I-IV

•runko 120, At
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INVICTA karviainen
Ribes uva-crispa ’Invicta’

•suuret vihreänkeltaiset ja miedonkirpeät, maukkaat 
marjat

•satoisa lajike

•rento kasvutapa ja melko paljon piikkejä

•I-

•At 3 L

havainnekuva

GUNA viiniköynnös
Vitis sp. 'Guna'

•latvialainen, talvenkestävä hybridilajike

•melko kookkaat rypäleet ovat punertavia, makeita ja 
lievähappoisia
• sopivat syötäväksi sellaisenaan tai viinin valmistukseen

•sopii kasvatettavaksi suojaisella paikalla avomaalla, 
jossa lajike pölyttyy varmimmin

•muovihuoneessa tarvitsee pölytysapua 

•I-II

•At 2 L
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•melko kookkaat rypäleet ovat punertavia, makeita ja 
lievähappoisia
• sopivat syötäväksi sellaisenaan tai viinin valmistukseen

•sopii kasvatettavaksi suojaisella paikalla avomaalla, 
jossa lajike pölyttyy varmimmin

•muovihuoneessa tarvitsee pölytysapua 

•I-II

•At 2 L
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