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UUDET LAJIKKEET – KEVÄÄN VARMIN MERKKI

L ISÄMYYNT I Ä
RYHMÄKASVIEN RINNALLE
Ryhmäkasvit ovat kiitollisia tuotteita monestakin syystä: hyvälaatuiset
kesäkukat ja amppelit ovat helposti myytäviä – asiakkaat lähes tappelevat haluamistaan tuotteista. Eikä kuluttajan kiinnostus lopu kesäkukkiin, samoilla harrastajilla on usein pieniä kasvimaita sekä laatikko- ja
ruukkupuutarhoja. Pienellä panostuksella voit tyydyttää asiakkaan tarpeet ja saada aikaan mukavaa lisämyyntiä. Katso takasivu.
Kasvijalostajien työ on mielenkiintoista ja vaativaa. Hyvän lajikkeen pitää täyttää koko ketjun vaatimukset
aina emotaimiviljelyksiltä viljelijöiden ja kaupan kautta
kuluttajalle. Joskus pitkään markkinoilla ollut suosikki
saattaa poistua tuotannosta. Näin käy esimerkiksi perinteiselle Karjalanneito-begonialle, koska tervettä taimimateriaalia ei ole saatavilla. Onneksi tilalle on tullut
uusia upeita lajikkeita.

Toinen uutuusbegonia amppeleihin on Sparkler-sarja,
josta saatiin maistiaisia jo 2011. Kukat ovat yksinkertaisia, mutta niitä on hämmästyttävän paljon koko ke-

BEGONIA APADANA Orange
BEGONIA PENDULA Blush White Sparkler™

sän – tällaista runsautta tapaa harvoin. Sparklerit ovat
myyntihetkellä hieman Apadanoja haastavampia vaatimattomampien kukkiensa takia, mutta ne valloittavat
nopeasti runsaudellaan. Valittavissa on kirkkaanpunainen Scarlet, lohenpunainen Salmon, roosa Rose ja omenakukkainen White Blush.

Valmistaudu tulevaan kevääseen jo nyt tutustumalla valikoimaan ja tilaamalla parhaat lajikkeet!

Pelargonit ovat saaneet lisäystä upeaan Caliente-sarjaan. Värimaailmaa täydentävät tummalehtiset Dark

AMPPELIKASVIT
Apadana Begoniat – karjalanneidon korvaajat. Apada-

Caliente Pink, Orange ja Hot Coral. Dark Calienten kasvutapa on puolipyöreä, joten se on helppo viljellä amppeleissa ja ruukuissa. Asiakas voi käyttää niitä niin

na Orange voitti Lepaa 11 -yleisön amppelikasviäänestyksen reilusti. Loistavan oranssi väri, runsas kukinta,

amppeleissa, parvekelaatikoissa kuin patioruukuissakin.

voimakkaan kerrotut kukat ja aluksi pyöreä, lopulta voimakkaasti riippuva kasvutapa – siinä eväät menestyk-

lon tai keltaisen amppelirusokin kanssa. Tummanvihreät
lehdet luovat kirkkaille kukille upean kontrastin.

Kokeile myös sekoitusamppelissa valkoisen japaninkel-

BEGONIA PENDULA
Rose Sparkler™

seen! Viljelyltään Apadana on kuten karjalanneito, lajille
tyypilliset kasvuolosuhteet riittävät, eikä aikataulutus-

Pelargoneissa ei sovi unohtaa kevään 2011 suursuo-

kaan tuo yllätyksiä. Oranssin lisäksi Apadana-perheseen

sikkia Calliope Dark Rediä, riippa- ja pystykasvuisen

kuuluu ihastuttava Champagner,

pelargonin hurmaavaa risteytystä. Uutuutena tu-

jonka väri on lähellä karjalanneitoa, kirkkaankeltai-

lee sisarlajike, perinteisen kirkkaan punainen
ja säänkestävä Calliope Scarlet. Sataa

nen Yellow ja vaaleankeltainen Lemon.

tai paistaa, kukinta on hämmästyt-

UUDET AMPPELIT
JA ISTUTUSASTIAT!

tävän runsasta. Viljele Calliopet
suuremmassa ruukussa ja myy

Amppelitoimittajamme Technoplantin uuteen Orion-

ne omalla nimellään merkkituot-

tusastioita. Astioista koot 17 ja 19 cm ovat saatavilla

teina – asiakkaasi kiittävät sinua
vielä joulunakin ja tulevat taatusti uudelleen.

heti, 23 ja 27 cm kokoiset keväällä. Perinteisen terrakotan lisäksi saa tilauksesta myös trendikkäitä eri-

tuoteperheeseen kuuluu amppeleiden lisäksi istu-

koisvärejä. Piristä pääsiäisistutuksia vaihteeksi oranssilla tai ihastuta äitienpäivänä vaaleanpunaisella.

Suomalaisten rakastamat Amppelipetuniat tuntuvat olevan
myös jalostajien lempilapsia.
Viljelykokeidemme ja markkinoilta tulleen palautteen perusteella otimme tuotantoon uusia,
ihastuttavia kerrottukukkaisia lajikkeita: kauniin vaaleanpunainen Tumbelina
Victoria, punavalkoinen
Tumbelina Cherry Ripple ja suonellinen lohenpunainen Tumbelina
Clara. Tumbelinat ovat melko tiiviskasvuisia ja pyöreitä.
Kerrotut kukat loistavat parhaiten katoksen alla, suojassa sateelta.

Kysy lisää erikoisvärien saatavuudesta!
Kaunismuotoiset Orion-amppelit vastaavat isojen
amppelien kysyntään. Nyt niissä on myös entistä tukevampi, punottu riiputin. Saatavissa koot 5 l
(Orion 25) ja 6 l (Orion 27). Vakiovärit
ovat valkoinen, terrakotta ja
antrasiitti (harmaa).

Uutuus!

VÄRILOISTOA KEVÄÄSEEN
Petunioista kysytään myös erikoisia värejä. Keväälle tarjolla on keltainen Designer Sundrops, kaksivärinen pinkki Designer Royal Heart, kaksivärinen suonellinen vaalea purppura Designer Bramble Burst ja ruusunpunainen Corona Rose
Rim valkoisella nielulla. Keltaisenkin voi ottaa tuotantoon ilman erityisiä viljelytoimenpiteitä. Näillä väreillä asiakas pysäytetään!
Lepaalla pikkupetunia Callie Painted Pink pysäytti äänestäjät sijoittuen amppelikisan kakkoseksi. Kirkas tähtimäinen kukinto ja kaunis pyöreä kasvutapa vetosivat yleisöön. Painted Pink on muiden Callie-lajikkeiden tapaan helppo viljeltävä.
Toinen uutuus on Mango, joka on hempeän roosa lämpimässä, mutta muuttuu
kauniin persikanoranssiksi, jos yöt ovat viileitä.
Amppelirusokit, Bidens, on vanha kasviryhmä, mutta nyt siitä on saatavissa
helppoja ja näyttäviä lajikkeita. Uusien tiiviskasvuisten lajikkeiden myötä se sopii myös ruukussa viljeltäväksi. Etenkin uutuus Bidens Solaire Semidouble Compact on vaikeasti ohitettava herkku. Puolikerrotut kukat antavat kasville ilmettä
ja pyöreä, tiivis kasvutapa sopii niin amppeliviljelyyn kuin ruukkuunkin.
Scaevola Fancancer ja Surdiva Pink Blue ovat
hyvin haarovia ja tiiviskasvuisia lajikkeita.
Ne ovat myös siniviuhkoiksi nopeakasvuisia. Surdiva Pink Blue on kasvihuoneessa hieman punertavansävyinen, mutta muuttuu ulkona
siniseksi. Scaevolien kukinta ei
kärsi edes syksyn säistä.

Designer™ Royal Heart

Designer Sundrops

ISTUTUSASTIOIDEN
UUDET VÄRIT JA
TRENDIT

RUUKKU- JA RYHMÄKASVIT
SUNDAVILLE® CLASSIC Red

Pelargoniin tulee joka vuosi jotain uutta, vaikka kriteerit
ovat hyvin korkeat: uusien lajikkeiden pitää olla nykyisiä parempia. Tänä vuonna tummalehtiseen Tango-perheeseen tuli kaksi upeaa uutuutta, tummaliila Tango
Violet ja sametinpunainen Tango Velvet Red.

Alkavalla kaudella päätään nostavat vaaleat sävyt ja
pastellivärit. Tästä hyvänä esimerkkinä on Aquarello
ja Dolce Vita -pelargonien nouseva kysyntä. Laajenna
rohkeasti viljelmäsi värivalikoimaa! Uusia sävyjä tarjontaasi saat myös viljelemällä taimia väriruukuissa,

Senetti on jälleen nostanut päätään kevään ruukkukasvina. Koko kesän ryhmäkasviksi siitä ei ole, mutta sen

esim. Genua-ruukkuja saa iloisissa trendiväreissä.

kin siniset ja liilat ovat sekä viljelijöiden että kuluttajien

pirteät värit kiinnostavat kuluttajia sesonkiaikana. Etensuosiossa. Tutustu Blue- ja Magenta-lajikkeisiin!
suosio

Tilava parvekelaatikko riittävän suurella vesitilalla on
yksi helpoimmista tavoista saada kukat viihtymään.

Myös
siemenlisättyjen kasvien jalostus on
M
h
hyvin
aktiivista. Begonia semperﬂorens

Venezia-, Donau- ja Adria-laatikkovalikoimistamme
löytyy upeita uutuusvärejä ja perinteisiä, maltillisem-

--lajikkeiden suosio on noussut uusien lajikeryhmien ansiosta. Begonia semperﬂorens
k
Ascot F1 on erittäin kestävä, runsaskukkaiA

pia sävyjä. Näillä tuotteilla asiakkaat onnistuvat ja palaavat uudestaan luoksesi.

nen, nopea ja matala ryhmä. Aton-ryhmään
ne
Luonnonmukaiset istutusastiat ovat todella suosittuja muualla Euroopassa ja nyt niitä saa myös Suomesta! Ihastuttavat koivuistutusastiat sopivat täydellisesti suomalaiseen maisemaan. Ne kestävät vuosia
ja ovat helppoja hävittää elinkaarensa päässä. Ekologinen tuote, jolla on hyvin pieni hiilijalanjälki!
Tutustu Ruukut ja Tarvikkeet 2012 -luetteloon!

Adria

Kuluttajilta valtaisan
suosion saaneet
Sundavillet menestyiivät upeasti kesällä 2011.
011.
Tulevalle kaudelle on saatavilla lajikkeet Red, Pink
k ja
Cream Pink. Toimitamme
mme puolivalmisteen, joka on kasvanut
hyvissä
k
th
i ä
oloissa jo 4 kuukauden ajan. Sundavillet ovat lämpöä
vaativia kasveja, joten kiinnitäthän huomiota niiden
paikkaan viljelmilläsi.
Inticancha-lajikkeet ovat isossa ruukussa viljeltäviä
ruukkualstömerioita. Taimet vaativat noin 15–16 viikon
viljelyajan. Uusimpien testausten tuloksena on syntynyt
puolivalmiste, joka ruukutetaan aikaisin tammikuussa ja
voidaan toimittaa viljelijälle viikoilla 8–10. Näin saadaan
jo toukokuussa kukkivia kasveja. Toimitetaan 12 cm
ruukussa, viljelijä ruukuttaa kasvin 19–23 cm ruukkuun
viljelynsä alussa.
Dahlia Madalia ja Starlias-perheen isot ruukkudaaliat
tulisi viljellä vähintään 15 cm ruukussa. Daaliat kasvavat tiettyyn pisteeseen asti sitä isommiksi mitä suurempi
ruukku on. Madalia-sarja on hyvin tasalaatuinen ja yh-

Genua

denaikainen, Starlias hieman epätasaisempi. Molempien
sarjojen värivalikoima on herkullinen.

kuu
kuuluu
myös tummalehtisiä lajikkeita. Semperﬂorens Eureka F1 on Ascotia suurempi ja massaistutuksissa peittävämpi. Semperﬂorens Volumia F1 on
monipuolinen, nimensä mukaan kookas ryhmä, joka tumonipuoline
lee viljellä ri
riittävän suuressa ruukussa.
Suuret bego
begoniat: Dragon Wings F1, Braveheart F1
jja Bi
ilj
Big F1 viljellään
ainakin 12 cm, jopa 15 cm
ruukussa. Nämä upeat kasvit ovat löytäneet
jo paikkansa julkisistutuksissa, ja niille
povataan hyvää tulevaisuutta myös
kuluttajasektorilla.
Dark Caliente Hot Coral

Tango®
Velvet Red

Dahlia Madalia Bronze1

INTICANCHA®-lajikkeita
Amppelimansikka Fragoo F1 kukkii väreissä valkoinen, pink, ja tumma roosa. Valkoisen ja pinkin marjat
ovat perinteisen muotoisia, tummaroosan pitkulaisia.
Kukkii ja marjoo koko kesän tuoden silmäniloa ja makuelämyksiä.

Pienikukkainen orvokkiryhmä Rocky F1 on nyt entistäkin vakuuttavampi: yli 30 värisävyä ja hyvin yhdenmukainen kasvutapa helpottavat viljelyä. Valikoima kattaa
vaativankin ostajan tarpeet: Golden Yellow, White with
Purple Wing, Blue with Blotch ja kumppanit eivät jätä
asiakasta kylmäksi.

Orvokit ovat suosikkeja vuodesta toiseen. Markkinoiden
paras isokukkainen ryhmä Delta F1 on saanut pari uuttä matalammalla kukkaperällä. Blue with Blotch ja Red

Kotimaiset ryhmäkasvit ovat
hienosti pitäneet asemansa
kiristyvässä kilpailussa.

with Blotch helpottavat viljelijän työtä entistäkin paremmilla viljelyominaisuuksillaan. Delta-ryhmässä on yli 10

Niiden korkea laatu päihittää
monet tuontitaimet.

ta jäsentä: Delta F1 Pure Orange on upea oranssi entis-

Dahlia Starlias Red-White1

erilaista sekoitusta eri tarkoituksiin – pienemmälläkin
taimimäärällä saa laajan valikoiman.

Viola Rocky F1
Rose Tiger

Viola Rocky F1
Denim Jump Up
Senetti Magenta Bicolor

PETUNIA CALLIE®
Painted Pink

RUUKKU- JA
RYHMÄKASVIEN
LANNOITUS
Kasvit tarvitsevat kukoistaakseen ravinteita oikeaan
aikaan ja oikeassa suhteessa. NPK-lannoitteissa on

Viola Rocky F1 Yellow w Red Wing

ISO RUUKKURUUSU ON
MUUTAKIN KUIN MORSDAG
Iso ruukkuruusu on energiataloudellinen viljellä. Alku-

Ruukkuruusujen näyttäviä tulokkaita ovat Kordeksen

juurrutuksen jälkeen yölämmöksi riittää 15–16 °C, päi-

jalostamat Flower Circus -lajikkeet. Ne ovat hyvin

välämpötila saa nousta suhteessa valomäärään. Uudet
upeat Kordana-lajikkeet mullistavat käsityksen ruuk-

tuuheita ja runsaskukkaisia. Perinteisen ruukkuruusun
tavoin viljeltävä ruusu voi olla paljon muutakin kuin äitienpäiväkukka. Se toimii hyvin myös ryhmäkasvina ja
kesämyynnissä. Muualla Euroopassa isot kukkivat patioruusut ovat jo menestys. Kysy lajikkeistosta omalta
Schetelig-myyjältäsi.

valmiina kasvin tarvitsemat ainesosat tarkasti mitattuina. Runsastyppinen Nutri S-A sopii alkuviljelyyn

kuruususta. Aikataulu on sama kuin tutuilla Morsdag-

ja kaliumvoittoinen Nutri S-B loppukauteen. Molempien hivenravinteet on suunniteltu ruukku- ja ryhmä-

lajikkeilla, kasvunsääteissä on hieman eroja lajikkeiden
välillä. Schetelig-myyjältäsi saat ohjeet viljelyyn. Hyviä

kasvien tarpeisiin. Tarkat lannoitusohjeet saat myyjiltämme.

lajikkeita ovat mm. Roxy Kordana, Vanilla Kordana, Kiss

Uutuus Osmocote Bloom -ravinne hoitaa koko lannoituksen 2–3 kuukauden ajan. Osmocote sekoitetaan kasvualustaan juuri ennen ruukutusta. Se
varmistaa isokokoisten kasvien ravinteiden saannin
esim. amppeleissa ja suurissa ruukuissa. Kestolannoitus palvelee myös kuluttajaa pitkälle kesään. Lisälannoitukseen käytetään 5–6 kk kestoisia tuotteita, jotta
johtokyky ei nousisi viljelyn aikana liikaa.
Huom! Mikäli lokerikkotaimia kastellaan
ennen ruukutusta, se tehdään miedolla lannoiteliuoksella, ettei pientä juuripaakkua
huuhdota ravinnottomaksi.

Bidens Solaire Semidouble Comp

Kordana ja Honey Kordana. Useat punaiset lajikkeet
ilahduttavat asiakkaita.
Roxy Kordana

Twin Flower Circus

BAYER GARDEN – PUUTARHAN APTEEKKITUOTTEET
Tehokkaaseen torjuntaan
• Trim, nurmikon rikkakasvihävite.
Torjuu leveälehtiset rikkakasvit
vahingoittamatta nurmikkoa.
• Keeper Spray, rikkakasvihävite.
Yleisrikkakasvitorjuntaan, tehoaineena glyfosaatti.
• Baition muurahaisten torjuntaan.
Rakeina, sprayna, pulverina,
kasteluaineena ja rasiana.

• Provado-tikut tuhohyönteisten torjuntaan. Parve-

NATRIA, ORGAANINEN
LANNOITESARJAUUTUUS

kelaatikoihin, amppeleihin ja patioruukkuihin. Sisältää pitkäkestoisen torjunta-aineen ohella kasvien hyvinvointia tukevaa lannoitetta. Schetelig
on käyttänyt Provadoa menestyksekkäästi esim.
imevien hyönteisten torjuntaan Lepaa-kasvien viljelyssä. Provadon ansiosta lisäruiskutuksia ei kesän aikana tarvittu.
Baition-tuotteet voit tilata myös täysin
valmiissa, näyttävässä myymälätelineessä.

Natria-tuotteet ovat helliä maalle, kasveille ja ihmisille.
Bayer Garden puutarhan apteekki-sarjaan tulee näiden
uutuuksien mukana 6 erilaista lannoitetta, jotka sisältävät vain luonnollisia aktiiviaineita.

Uutuus!

Provado Hyönteispuikko

TV-kampanja
alkaa
keväällä
2012!

Trim Spray

Baition I Rae

Keeper Spray

Baition
Muurahaisspray

Baition D
Kasteluaine

SUOSITUT
ANNOSSIEMENET

HELPOTA TYÖTÄSI, PARANNA LAATUA

Siemen-annossiementen suosio ja myynti kasvavat vuosi
vuodelta. Näyttävät, värikkäät ja informatiiviset pakkauk-

Javo-ruukutuskoneista on saatavana useita eri malleja.
Javo toimittaa yrityksesi tarpeita vastaavat koneet. Voit

Koneeseen kuuluu:

set herättävät ostohaluja ja pussien värikoodaus (yrtit,
vihannekset, yksi- ja monivuotiset kukat) ohjaa lisä- ja
heräteostoihin. Lajikevalikoima on laaja ja tarjolla on tilaamista helpottavia valmiita lajitelmia.

valita parhaiten kapasiteettisi ja ruukkukokoihin sopivan

• porausyksikkö (porat ja poralevyt tilataan erikseen)

laitteen. Koneet on saatavilla myös robotiikalla, joka poimii/jakaa ruukut alustalle sekä täyttää laatikot, kennot,
pussit tai astiat.

• kuljetushihna säädettävällä nopeudella, ruostumatonta
terästä (P=3 m, L=150 mm)

Ota osasi kasvavasta myynnistä, tarjoa
hyötypuutarhaharrastajille laatusiemeniä!

Suosituin mallimme Javo Economic
Vankkarakenteinen, pienikokoinen ja edullinen yleisruukutuskone sopii 8–22 cm ruukuille (ruukkutyypistä riippuen). Kapasiteetti jopa 2 500 ruukkua tunnissa.

• mekaaninen ruukunpudotin

Tekniset tiedot:
Pituus
2 980 mm
Leveys
1 250 mm
Korkeus
1 700 mm
Kapasiteetti

2 500 ruukkua tunnissa

• helppokäyttöinen
• pyöreä, jatkuvatoiminen ruukkurata
• helposti säädettävä ruukkukoko ja -korkeus
• 3 m kuljetinhihna, portaaton nopeudensäätö
vakiovarusteena
• ulosottohihna voidaan laitaa vasemmalle,
oikealle tai eteen
• ketterä ja helposti siirreltävä
• ainutlaatuinen mullanpalautusjärjestelmä
• multalaarin vetoisuus 1 m

TA
R
JO
U
S!

ERIKOISTARJOUS!
Tilaa nyt kauniita pakkauspusseja joulutähdille ja hyasinteille.
Pusseissa on EAN-koodi valmiina.
Tuotenro

Mitat cm

Tuotenimi

kpl/ltk

euroa/ltk (alv 0 %)

56443
48294

40x38x12
50x45x15

Joulutähti, pun./valk.
Joulutähti, pun./valk.

3000
1500

190,80
145,00

56444
52054

60x51x15
35x20,5x11

Joulutähti, pun./valk.
Hyasintti, valk./kulta

1400
1000

160,50
31,80

40728

30x35x11,5

Prima, pun./kulta

1000

49,00

Asiakaspalvelu puh. (09) 852 061, tilaukset@schetelig.com
Schetelig Oy, Tiilitie 14, 01720 Vantaa, puh (09) 852 061, fax (09) 854 3839
Närpiö 042 446 2600, fax (06) 224 3032
www.schetelig.com

