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SCHETELIG-uutiset
”PELARGONIT PARVEKKEILLE” TEEMANA JO 40 VUOTTA

PE LA R G O N I T
PA R V E K K E I L L E

KEVÄT ON TÄYNNÄ
PUUTARHA-ALAN
MESSUTAPAHTUMIA
KULUTTAJILLE

Schetelig on jo 40 vuoden ajan
tukenut suomalaisten ryhmäkasvinviljelijöiden myyntityötä teemalla
”Pelargonit Parvekkeille”. Olemme
jakaneet erilaista mainosmateriaalia
tuodaksemme esille juuri nuo kaikkien
tuntemat ihanat kesän kukat.

Schetelig osallistuu ”Pelargonit Parvekkeille”
-teemalla seuraaviin tapahtumiin:
• Helsinki 25.–28.3.
• Turku 9.–11.4.
• Tampere 16.–18.4.
• Vaasa 24.–25.4.
• Oulu 13.–15.5.

Alkuaikoina, 70-luvulla, valikoimaa ei ollut paljon, joten
tuolloin pelargonit olivat itsestään selvä valinta. Nykyään monia eri kasvilajeja voidaan kasvattaa parvekelaatikoissa, patioruukuissa ja amppeleissa. Eri lajien yhdistäminen onkin päivän sana. Olennaista on tunnistaa
keskenään yhteensopivat lajit, jotta kasvien muoto ja
väri antavat parhaan mahdollisen ilon.
Mikäli markkinoitte tuotteita suoraan kuluttajille, voitte
tarjota entistäkin laadukkaampaa asiakaspalvelua istuttamalla erilaisia mallivaihtoehtoja myymälään asiakkaiden valintoja helpottamaan. Ihastuttavia esimerkkejä
aurinkoiselle kasvupaikalle sekä puolivarjoon ja varjoon! Asiakas innostuu käyttämään kukkia nykyistäkin
runsaammin, kun voi kokea onnistumisia puutarhassaan tai parvekkeellaan.
Miksi juuri pelargonit?
Pelargonit ovat Suomen ilmastoon erittäin sopivia parveke- ja amppelikasveja. Ne sietävät hyvin kuumaa
kesäaurinkoa, kunhan vain saavat kulutusta vastaavan määrän vettä ja ravinteita. Ne eivät myöskään ole
moksiskaan viileämmästä kesästä – kukinta on aina

runsasta. Pelargonien värivalikoima on laaja: punaisen,
roosan, lilan ja valkoisen sävyt leikittelevät terälehdillä.
Pelargonit kantavat mukanaan sekä vanhanajan nostalgiaa että tämän päivän toimivuutta!
Mikä sopii yhteen pelargonien kanssa?
Pelargonien kanssa parvekelaatikoihin tai patioruukkuihin voi mainiosti istuttaa muita kasveja laajentamaan
väri- ja muotovalikoimaa: pikkupetuniat, lobeliat, riippupetuniat, koristebataatit ja useat muut ryhmäkasvit
sekä värikkäät koristeheinät sopivat elämään sopuisasti
pelargonioiden kanssa.

Esittelemme tapahtumissa parikymmentä erilaista kukkivaa parvekelaatikkoa, joista kuluttajilla on
mahdollisuus äänestää kaunein. Näin ennakoimme
tulevaa kevätsesonkia, nostamme esiin kevään halutuimmat tuotteet ja tuemme paikkakuntakohtaisesti
taimia ostavia asiakkaitamme. Näyttelyissä on myös
myytävänä Venezia-parvekelaatikoita. Teemme messuilla yhteistyötä Oma Piha -lehden kanssa.

Istuttamisessa tärkeää on, että joka kasville jää riittävästi multatilaa ja parvekelaatikossa tai istutusastiassa on riittävän iso vesisäiliö. Näin kasteluväliä
voidaan pidentää, eivätkä kukat kärsi kuivuudesta. Altakastelusäiliöllä varustettu Venezia-parvekelaatikko on hyvä valinta niin kasveille kuin kasvien
hoitajallekin.
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Viola Delta® F1
Rose with Blotch

AJANKOHTAISTA
A
S Y NG E NTALTA
Begonia
semperorens Ascot F1
’Deep Rose Imp.’

Syngentan lokerikkotaimet, siemenlisätyt ja pisistokastaimet ovat nyt parhaimmassa kasvussaan.
an
Vaikeista talviolosuhteista huolimatta taimet toimitettiin ajallaan ja tuotanto on käynnistynyt tarhoilla suunnitellusti – kiitos ohjelmoidun viljelyn
ja logistiikan.
Siemenlisätyt lajikkeet
Ensimmäiset orvokit ovat jo myynnissä, kun kevätaurinko herättelee kukkien ystävät talviuniltaan. Suurikukkainen orvokkisarja Viola Delta®
on tuuhea ja nopeakasvuinen ryhmä, jonka kaikki värit kukkivat riittävän samanaikaisesti. Värejä Delta®-ryhmässä on jopa 27, lisäksi värisekoituksia on useita. Erikoisvärejä Syngenta on
koonnut Designer Collection® -ryhmän alle – va-

Petunia grandiora
Bravo ’Purple Star’

linnanvaraa siis riittää. Pienikukalliset orvokkilajikkeet Syngenta myy Viola Rocky® -perheenä.
Rocky®-ryhmää on täydennetty siihen sopivilla
Penny-ryhmän lajikkeilla, jotka on nimetty uudelleen Rocky®-lajikkeiksi. Uutuutena pienikukallisiin
orvokkeihin Syngenta tuo Endurio®-ryhmän. Kyseessä on erityisen hyvin kylmää kestävä puoliriippuva ja nopeakasvuinen ryhmä – kokeile Enduriota® ensi kerralla!

tuuksia esittelemme Lepaa 2010 -näyttelyssä.
Uutuuksia ei tule kovin monta, mutta laatu korvaa määrän tässäkin tapauksessa.

Petunia Sanguna® Red

Pistokaslisätyt taimet
Pistokastaimissa yksi merkittävimmistä ryhmistä
on Petunia Sanguna®. Aikaisin kukintansa aloittavan riippupetuniaryhmän erityispiirteenä on hyvin
runsas kukkiminen myös kasvin keskeltä. Sangunan® värivalikoima on laaja. Syngentan (pelargoneissa siis entinen Fischer) upeita pelargoniuu-

Syngentan jalostustyö tähtää tuotteen taloudelliseen viljeltävyyteen. Lisäksi kukkien on kukoistettava koko kauden ajan, millä varmistetaan
viljelijöiden ja kuluttajien tyytyväisyys. Hyvänä
esimerkkinä tuoteparannuksesta on Scaevola
Whirwind® -ryhmä, joka versoo ilman latvomista
ja on siksi pari viikkoa perinteisiä ryhmiä nopeampi viljellä. Myös Lantanan viljelyä Bandana®ryhmällä on saatu nopeutettua. Tutustu Scheteligin kautta koko Syngentan tuotantoon – yllätyt
positiivisesti!

GARSYKUKKAP YLVÄS
P YSÄYTTÄÄ
KATSEEN
Garsyn kukkapylväät ovat mitä upein tapa tuoda
kukat ihmisten lähelle. Runsaassa pylväässä kukat ovat edukseen. Riittävä multatila takaa kasvien hyvinvoinnin, kastelu ja lannoitus on helppoa.
Pylväitä voi käyttää julkisistutuksissa, mutta myös
taimimyymälöiden, toimistojen ja kauppojen edustoilla luomaan lumoavaa ilmettä ympäristöön. Kesäkukkien jälkeen pylväät voi täyttää esimerkiksi
kanervilla.
Tilaa Garsyt kevään toimituksiin jo tänään!
Tilaa oma Garsy Scheteligiltä. Garsyja on saatavissa
eri korkuisina, pylväät ovat 120–240 cm.
Katso kuvagalleria: www.garsy.com

Syngentan lokerikko on
ympäristöystävällinen valinta
Syngentan palautuslokerikot toimivat sekä viljely- että lähetysalustoina. Niistä ei jää puutarhalle
jätettä, koska ne voi hyvillä mielillä palauttaa takaisin Scheteligille. Monikäyttöiset ja kierrätettävät lokerikot tekevät Syngentan tuotteista myös
edullisia käyttää. Tietylle toimitusviikolle tilatut
pistokas- ja siementaimet toimitetaan kaikki samanaikaisesti vakiolokerikoissa. Sovi palautuksesta oman myyjäsi kanssa.

Venezia-parvekelaatikossa on riittävästi tilaa.
Kuvassa kukoistavat pelargoni, petunia, lumihiutale,
tulikruunu ja marketta.

PARVEKELAATIKON
VALINTA
Hyvässä parvekelaatikossa on vesisäiliö ja riittävä multatila. Mainio valinta on esimerkiksi
80 cm:n Venezia-laatikko, jossa on 20 litran
multatila ja 6,5 litran vesitila. Näyttävä asetelma syntyy muun muassa ruukkudaalioista,
pikkupetunioista, muratista ja koristeheinistä.
Laatikkoon voi istuttaa 5–6 pelargonia ja 6–7
lobeliaa. Vaihtoehdoista ei ole pulaa.

TA IMI T UOTANTO
KUKOI STAA
A NSA R I LLA
ANSARI on yksi Scheteligin brändeistä. Ansari-Yhtymän
puutarhalla Luumäellä on harjoitettu kukkien taimituotantoa yli 40 vuoden ajan. Schetelig on panostanut Ansarin toiminnan kehittämiseen merkittävästi viimeisen
kymmenen vuoden aikana. Nykyaikaisen tekniikan ja
kouliintuneen henkilökunnan ansiosta Ansari tuottaa
korkealuokkaisia taimia. Tuotannossa ovat kaikki herkät
tuotteet. Pystymme toimittamaan taimet asiakkaille 1–2
vuorokauden kuluessa pakkaamisesta.

Sutera, Taifun Mega White®

Petunia, Whispers Appleblossom

Pistokasmateriaali saapuu eri puolelta maailmaa Luumäelle juurrutukseen. Pelargonit tulevat pääosin Keniasta ja Etiopiasta, begoniat taas Hollannista, Brasiliasta
ja Indonesiasta. Lumihiutaleet saapuvat Suomeen lajikkeista riippuen Keniasta ja Israelista. Petunian emot uusitaan vuosittain ja emomateriaali on valvonnassa koko
kasvukauden ajan. Tärkeintä on puhdas ja aito materiaali. Me Scheteligillä pidämme huolen pistokasmateriaalin hankinnasta. Ansari juurruttaa materiaalin ja toimittaa taimet suoraan puutarhoille ympäri Suomea sekä
Baltian markkinoille.

Begonia Betulia Red®

T ä n ä ke v ä ä n ä
k u lu t t a j i l l e
t a r j ol l a
ih a s t u t t av i a
uutuuksia!

KE KK I LÄ OY:N E UR AJO EN T EHTA A L L A O N T EHT Y
S UUR I I NVE STOI NTI V I L JEL I JÄ T U OT EL I N JO I L L E
Vuonna 2007 aloitettu investointisarja on saanut jatkoa, ja Eurajoen tehdas on uusiutunut kokonaisuudessaan parhaan tietämyksen ja osaamisen tasolle. Nyt valmistunut
investointi koskee turve- sekä seoslinjoja. Parannamme seulonnan laatua huomattavasti sekä nostamme kapasiteettia. Tämä merkitsee parempaa, ilmavampaa ja puhtaampaa tuotetta. Pystymme myös vastaamaan kevättalven huippuhetkien toimituksiin entistäkin paremmin.
Turvelinja on saatu valmiiksi jo tammikuussa ja seoslinja valmistui maaliskuussa. Ankara pakkastalvi osoittautui kivennäisen käsittelyn kannalta hankalaksi ja viljelijä on
saattanut saada seosta, jossa on ollut jäätyneitä kivennäisen kokkareita. Nyt tehdyllä
investoinnilla parannamme kivennäisen käsittelyä, jotta saamme pakkasen aiheuttamat kivennäisten jäätymiset pois tuotteesta.

Pystymme jatkossa seulomaan hienon aineksen paremmin pois ja saamme vähennettyä epäpuhtauksien, kuten tupasvillojen ja tikkujen, määrää. Turve tulee olemaan
tasalaatuisempaa. Aloitimme uudella seulonnalla tehtyjen tuotteiden ensimmäiset toimitukset 1.2.2010. Linjasto saatiin lopullisesti käyttöön maaliskuun aikana.
Pystymme analysoimaan tuotteiden seulonnan ja partikkelikoon uudella tuoreseulonta-analyysillä. Tuotteiden lopullisessa rakenteen koostumuksessa otamme huomioon viljelijöiden palautteen. Ensimmäisten seosvalmistuserien jälkeen havaitsimme
seulonnan toimivan tehokkaasti ja teimme hienosäädöt siten, että seokset vastaavat
viljelijöiden odotuksia ja sopivat heidän käyttötarkoituksiinsa.
Teuvo Mäkitalo
Kekkilä Oy

AJANKOHTAISTA
KASVINSUOJELU RYHMÄKASVEILLA
PERUSTEET
Talven kylmänä olleissa kasvihuoneissa tuholaisongelmat
ovat vähäisempiä kuin lämpiminä olleissa kasvihuoneissa.
Vihannespunkit talvehtivat helposti yli 0 asteessa heräten

ONGELMAKOHDAT
Lehtikirva on keväällä huhtikuun loppupuolesta eteenpäin
yleinen kasvihuoneissa. Kasvilajeista etenkin pikkupetuniat (Calibrachoa) ovat kirvoille mieluisaa ravintoa. Kirvat

keväällä horroksesta.

lähtevät tavallisesti leviämään pesäkkeittäin. Aikaisessa
vaiheessa havaittu pesäke kannattaa poistaa huoneesta

Avainasia onnistuneessa torjunnassa on kasvien tarkkailu. Havainnointiin kannattaa käyttää kelta-ansoja. Mer-

ennen torjuntatoimenpidettä. Kirvatorjunnassa Confidorkastelu on osoittautunut erittäin tehokkaaksi menetelmäk-

kitse kelta-ansaan ripustuspäivämäärä ja ympyröi kynäl-

si, tiheisiin kasvustoihin ruiskuttamalla ei oikein tavoita

lä havainnot, näin näet kuinka paljon uusia eliöitä tarttuu
ansaan. Tarkista ansat vähintään kerran viikossa. Kun ansassa havaitaan tuholaisia, tehdään välittömästi torjunta-

kaikkea. Confidor-kastelu antaa noin neljän viikon suojan

suunnitelma.

kirvoja vastaa, joten useimmiten yksi käsittely koko keväänä riittää. Nikotiinikärytettä saa käyttää vielä tänä keväänä, sen lupa umpeutuu kesäkuussa. Käryte on tehokas
torjuja, mutta se vaikuttaa vain lyhyen aikaa.

Kasvinsuojelu haltuun.

Myös vihannespunkki saattaa kunnioittaa tarhuria läsnäolollaan. Punkille ei ole olemassa tällä hetkellä mitään erityisen hyvää torjunta-ainetta: Nissorun 10 WP, Floramite
ja Puutarha-Aerosoli (vain paikallistorjuntaan) ovat punkkiin tehoavia aineita.
Biologinen torjunta onnistuu myös. Torjuntaeliöt tarvitsevat yli 15 °C lämpötilan ollakseen tehokkaita, öisinkään ei
saisi olla viileämpää. Havaitut kirvat voi torjua Aphiparkirvavainokaisen avulla ja vihannespunkin Spical- ja Spidex-petopunkkien avulla. Swirski-petopunkki on moniruokainen ja tehokas syöjä. Sen ruokavaliota ovat ripsiäiset,
jauhiaiset ja vihannespunkit.

TE HO S TA
RUUKKU J E N
KÄ S ITTELYÄ
JA KUL JETUSTA
TA
TEKU®-RUUKKUALUSTAT
CC-rullakot ovat vakiintuneet kukkien kuljettamiseen.
Kukat pakataan joko pahvilaatikoihin tai ruukkualustoille. Ruukkualustojen käyttö lisääntyy niiden helppokäyttöisyyden takia. Hollannin huutokaupat ovat vakioineet
Normpack®-alustat, joita mahtuu hyllylle kuusi kappaletta.
Normpack®-alustat ovat tukevia ja kokonsa puolesta helppoja ja keveitä käsitellä.
Teku® on tehnyt Normpack®-alustojen kehitystyötä. Tekun®
alustojen käsittely on turvallista, koska alustojen reunat on
pyöristetty. Lavapakkaukset on pakattu UV-suojattuun kel-

Normpack®-alustoissa
reunat on pyöristetty.

TILAA KASVINSUOJELUTUOTTEET
Scheteligillä on varastotuotteina laaja kasvinsuojeluainevalikoima kasvihuoneviljelijälle. Biologiset torjuntaeliöt
toimitamme tilausten perusteella. Ota yhteyttä omaan
Schetelig-myyjääsi tai Vantaan konttorimme tarvikemyyntiin!

HALUATKO SIIRTYÄ
SÄH K ÖI SE E N VE R KKO LASKUTUKSEEN?
Nyt voit valita haluatko laskusi edelleen paperisena
vai siirrytkö sähköiseen verkkolaskutukseen.

muun, jolloin sade ja aurinko eivät vahingoita ulkona varastoitavia lavoja. Pohjarei’itys on tehty lävistämällä polttamisen sijaan. Reiät ovat avoinna ja oikeissa paikoissa.
Normpack®-alustoja on saatavilla 6,5–14 cm ruukuille.
Jos haluaa käyttää hieman kookkaampia alustoja, joita
mahtuu hyllyyn neljä, varteenotettava vaihtoehto on uusi
ST-sarja. ST-sarjan uutuudet ovat hyvin vääntöjäykkiä ja
riittävän syviä, jotta kasvit pysyvät niissä tukevasti. STsarjassa on optimoitu tehokkuus kuljetuksiin. Nyt saatavilla on neljä eri kokoa ja lisäksi yleisalusta 8–13 cm ruukuille. Yleisalustoja hyllyyn mahtuu kuusi kappaletta. ST-sarja
on saatavilla myös nimellä LGcup®, joka on Saksan kukkatukkujen vakioalusta.

Jos haluat, että Oy Schetelig Ab lähettää laskusi
sinulle jatkossa verkkolaskuna, niin toimi seuraavasti:
Lähetä seuraavat tiedot sähköpostilla osoitteeseen:
sari.sihvola@schetelig.com
•
•
•
•
•
•

Asiakasnumero ja asiakkaan nimi
Yhteyshenkilö ja GSM-numero
OVT-tunnus ja/tai verkkolaskuosoite
Operaattori
Operaattorin tunnus
Haluttu muutospäivämäärä

Lisätietoja verkkolaskutuksesta saat myös:
piia.kinnunen@schetelig.com

Alustojen toimitusaika on noin 2 viikkoa tilauksesta.

TAVATA A N
L E PA A L L A
E LO K U U SSA !
Schetelig on mukana Lepaa
2010 -näyttelyssä. Esittelemme
vuoden 2011 kasviuutuuksia sekä
tarvikkeita ja tekniikkaa.
Tervetuloa Lepaalle 12.–14.8.
tutustumaan puutarha-alan
parhaimpiin tuotteisiin!

www.schetelig.com • myyntipalvelu (Vantaa) (09) 852 061
Vantaa (09) 852 061, fax (09) 854 3839 • Turku (09) 852 061, fax (02) 236 3225 • Närpiö 0424 462 600, fax (06) 224 3032

