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SCHETELIG-uutiset
LAITETAAN VUOSI 2010 KUKKIMAAN

NYT MYÖS RYHMÄKASVIN TAIMET
KIERR ÄT YSLO KERI KOI SSA

Puutarha-alallakin on löydettävä keinot ympäristöystävälliseen
toimintaan. Scheteligiltä saatte käyttöönne Syngenta Flowers
-taimitoimittajan testatut, kierrätettävät kennovaihtoehdot.
Hollannissa tuotettavat siemenlisätyt ryhmäkasvin
taimet ja pistokaslisätyt taimet viljellään ja lähetetään päällekkäin pinottavissa muovikennoissa. Schetelig palauttaa kennot kauden päätyttyä takaisin
Syngentalle Hollantiin, jossa ne desinoidaan. Kennoja voidaan kierrättää jopa kymmenen vuotta.

laa. Syngentan kennot tulee säilyttää varastossa ja
palauttaa Schetelig-toimipisteisiin siellä asioidessanne. Kennojen päässä on aina merkintä siitä, kuka
kennon on palauttanut. Hollannin päässä nämä koodit skannataan ennen desinointia, joten palautuskirjanpito on aina ajan tasalla.

Siementaimilla on käytössä pääasiallisesti kahta kennokokoa eli 260 kpl ja 440 kpl. Pistokaslisättyjä
taimia on kennossa 128 kpl.

Iso etu muovisella Syngenta-kennolla on myös se,
että taimet eivät juurru kiinni viljelykennoon. Näin
juuret pysyvät paakussa, eivätkä vioitu istutusvaiheessa. Taimet nostetaan kennosta erillisellä tappilevyllä tai ruukutetaan istutusroboteilla.

Kierrätettävien kennojen ansiosta luovumme styroxlaatikoista, joiden hävitys on ollut viljelijöille hanka-

Kohti kestävää kehitystä. Syngenta Flowersin kierrätettävien
viljelykennojen elinikä on jopa kymmenen vuotta. Viljelijän etu
on myös, etteivät taimet juurru kiinni kennoon.
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S C H E T E L I G I N TA I M I U U T U U K S I A K E V Ä
EUR O OPA N
TAIM ITOIMITTAJIEN
ELIITTIÄ !
Syngenta Flowers toimittaa laadukkaita taimia ruuk-

Schetelig tuo jälleen tarjolle hyvin mielenkiintoisia uutuuksia.
Osan uutuuksista juurruttaa Ansari, osa tulee Hollannista.
Bacopa Seacrets® XXL
Central Pink, roosa

ANSAR IN TUOTANTOON TULEVAT UUTUUDET:

ku- ja ryhmäkasvinviljelijöille. Yrityksen takana ovat
vahvat brändit, kuten siemenjalostaja S&G, pelargonija joulutähtijalostaja pel Fischer sekä siemenjalostaja
Goldsmith Seeds.

Bacopa Seacrets® XXL White, valkoinen
Bacopa Seacrets® XXL Silver Sky, sininen
Bacopa Seacrets® XXL Central Pink, roosa
Markkinoiden suurimmat kukat yhdistettynä kauniiseen
pyöreään kasvutapaan tekee Seacrets® XXL -ryhmästä

Siementaimien tuottajana yrityksellä on satavuotiset pe-

erittäin kiinnostavan. Lajikkeet kukkivat aikaisin ja jat-

rinteet ja jalostustyön tuloksena ovat syntyneet monet
hyvät ryhmät kuten esim. isokukkaiset DELTA-orvokit

kavat runsasta kukintaansa koko kesän. Ryhmän lajikkeita voi yhdistää samaan amppeliin, jolloin sekoitus on

ja pienikukkaiset Rocky- ja Endurio-orvokit.

houkuttelevan kaunis.

Siementaimet tuotetaan Hollannissa lähellä De Lieriä ja
pistokaslisätyt taimet juurrutetaan Aalsmeerissa. Pistokaslisättyjen kasvien emotaimet tulevat enimmäkseen

Scaevola Euphoria® Compact Blue
Scaevola Euphoria® Compact White

Keniasta, osin myös Etiopiasta.

milla on hyvä versonta, ja ne sopivat amppeleihin, parvekelaatikoihin sekä istutusryhmiin.

Kaikkialla Euroopassa yritysten lukumäärä vähenee, kun
vastaavasti niiden koko samaan aikaan suurenee. Tuotanto on saatava tehokkaaksi sekä kannattavaksi, joten omat jalostuslinjat ovat tärkeitä. Syngenta osti pari
vuotta sitten suomalaisille viljelijöille tutun pel Fischerin
saadakseen valikoimaansa markkinajohtajan pelargonilajikkeiston. Viime vuonna Syngenta osti amerikkalaisen
perheyritys Goldsmith Seedsin, joka puolestaan on maailmanlaajuisesti tunnettu ja tunnustettu lukuisista hyvistä siemenjalosteistaan, mm. Penny-orvokeista.
Me Scheteligillä olemme tehneet yhteistyötä Fischerin
kanssa jo yli 30 vuotta, joten luonnollisesti Syngentakonserniin kuuluva Syngenta Flowers luottaa ammattitaitoomme ja jatkaa yhteistyötä yrityksemme kanssa.
Yksi Syngentan arvoista on tuottaa taimia ympäristöystävällisesti. Kyseessä on arvo, jonka merkitys kasvaa
kaiken aikaa. Terve, vahva lajikkeisto on jo itsestään
selvyys!
Lue lisää: www.syngenta-owers.co.uk

Scaevola Euphoria®
Compact Blue

Sininen lajike on vielä tiiviimpi kuin valkoinen. Molem-

Pelargoni Calliope® Dark Red, puoliriippuva
Tämä tummansametinpunainen uutuus hurmasi yleisön
jo koe-erissä, joita toimitimme keväällä 2009. Suomalaisten suosima väri ja runsas kukinta läpi kesän takaavat tyytyväiset kuluttajat.
Begonia Salmon Sparkler®
Begonia Scarlet Sparkler®
Näissä uudentyyppisissä amppelibegonioissa on hyvin
runsas kukinta kauniisti avautuvilla yksinkertaisilla kukilla. Molemmat värit ovat itsepuhdistuvia.
Begonia Betulia®-ryhmä:
Bright Orange, Red, Bright Pink, Light
Tiiviskasvuinen hyvin runsaskukkainen ryhmä. Betuliat
sopivat niin kotikäyttöön kuin julkisistutuksiinkin, esim.
hautausmailla Betuliat ovat näyttäviä. Niiden kasvukorkeus on hillitty, joten ne eivät peitä hautakiveä.
Marketta Molimba® S White
Marketta Rosalie Pink®
Molimba® S White on luontaisesti tiiviskasvuinen valkoinen lajike, jota ei saa latvoa. Kasvusääteen tarve on
vähäinen. Kasvunopeus on kuitenkin hyvä, koska hidastavia viljelytoimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Kukinta on
tasaisen jatkuvaa läpi kesän.
Rosalie Pink on perinteisin keinoin viljeltävä pinkki lajike, jolle kasvusääde on välttämättömyys. Väri on kirkas
ja kukinta runsasta.

Marketta
Molimba® S White

Surdaisy®
Strawberry
Pink

Begonia Betulia®-mix

Pikkupetunia Million Bells® Pure Yellow
Kirkas keltainen lajike hyväksi koettuun Million Bells®
-ryhmään. Kaunis sellaisenaan, mutta kokeile myös värin antajana sekoitusamppeleissa.
Pikkupetunia Sweet Bells® Srawberry
Mansikanpunainen kauniisti kasvava lajike. Ei jäykkä,
kuten monet punaiset petunialajikkeet.
Petunia Surnia® Blue Topaz
Sinivioletti uutuus. Hyvä kasvutapa.
Petunia Surnia® Picotee Blue
Sininen valkoisella reunalla. Erittäin kaunis väriyhdistelmä.
Petunia Surnia® Table Azur
Tiiviskasvuisen Table-ryhmän sininen uutuus. Puolipallomainen kasvutapa.
Amppeliorvokki Viola Friolina® Orange Cascadiz,
Aquamarine Cascadiz, Yellow Cascadiz
Oranssi, sininen ja keltainen amppeliorvokkilajike. Kasvu
on selvästi suurempaa kuin siemenlisätyillä orvokeilla.
Kukinta jatkuu runsaana koko kesän. Vähittäisasiakkaat
ovat pitäneet näistä todella paljon.
Pitsikaulus Surdaisy® Strawberry Pink
Kerrassaan upea uutuus! Kasvu on voimakkaampaa
kuin aikaisemmilla Brachycome-ryhmillä. Väri kauniin
roosa.
Verbena Temari® Blue with Eye
Puhtaansininen kukka jossa valkoinen silmä. Upea lisä
Temari®-perheeseen.
Dahlia Gallery®
Nyt saatavilla on laaja valikoima isokokoisia Gallery®lajikkeita. Istuta ne 15–20 cm:n ruukkuihin. Tuotteesta
tulee suurempi kookkaassa ruukussa. Uutena värinä kirkas oranssinpunainen Valentin erottuu edukseen!

Petunia Surnia
Picotee Blue

VÄÄLLE 2010!
HOLL ANNIN UUTUUSL A JIKKEET:
Marketta White Buttery
Keltaisen Butteryn valkoinen muunnos. White Buttery
oikea valinta, jos kaipaa runsasta, näyttävää ja isoihin
astioihin sopivaa markettaa.
Cuphea Vienco®-ryhmä
Kokonaan uudenlainen tulitorvi. Pystykasvuiset lajikkeet saavuttavat noin 50 cm korkeuden. Todella näyttäviä ryhmissä. Väreinä saatavilla Bright Red, Burgundy ja Lavender.

HOUKUT TELEVAT
SIEMENTAIMIUUTUUDET
Siementaimien valikoimaamme tulee Syngentalta erin-

Petunia Sanguna®-ryhmä
Isokukkainen nopeakasvuinen ryhmä, jossa on runsaasti
värejä. Jalostajan tavoitteena on ollut ryhmä, joka kukkii myös kasvin keskeltä koko kesän ajan, eikä jätä keskustaa tyhjäksi. Kokeile vaikkapa lajikkeita Red, Lipstick, Atomic Blue, Purple ja Hot Rose Vein.
Ipomoea Sidekick®-sarja: Black Heart, Black ja
Lime
Lehtibataatit, pyöreä, melko kompakti kasvutapa. Näillä saa mahtavia värejä seka-amppeleihin ja istutusryhmiin. Bataatit ovat kylmänarkoja, joten niitä ei kannata
istuttaa kovin aikaisin keväällä.

Cuphea Vienco®
Burgundy

Verbena Stardreams®-ryhmä
Suurikukkainen Verbena-ryhmä upealla värivalikoimalla. Kokeile häikäisevän kirkasta Orangea, syvänsinistä
Midnightblueta ja tiiviskasvuista Patio Red -lajiketta.
Saatavana useita Patio-lajikkeita, jotka sopivat ruukkuihin sekä myös amppeleihin. Normaalit Stardreams®lajikkeet ovat parhaimmillaan amppeleissa, patioruukuissa ja parvekelaatikoissa.
Helichrysum Xagros Yellow Sun ja White
Kaksi uutta olkikukkalajiketta, jotka sopivat vaikkapa
ruukkukukiksi tai patioruukkuihin. Molemmilla vä
reillä pyöreähkö ylöspäin suuntautuva kasvutapa.

omaisia lajikeryhmiä, joita on kokeiltu niin Suomessa
kuin muuallakin Euroopassa. Syngentalla on hyvin tiukka seula ja korkeat kriteerit uusien lajien sekä lajikkeiden suhteen: uutuudet koeviljellään huolella erilaisissa
olosuhteissa ennen markkinoille päästämistä. Tämä antaa turvallisuutta ryhmäkasviviljelijälle, joka voi tilata

Gazania Gazoo, Kiss ja Big Kiss

tuotteita luottavaisena.

la ja Kissillä.

Begonia semperorens Ascot-ryhmä
Begonia semperorens Volumia-ryhmä
Ascot on normaalikorkuinen pikkubegonia. Eri lajikkeet
ovat hyvin tasalaatuisia keskenään. Ascot on nopea
ryhmä viljelyssä. Siitä on saatavilla myös tummalehtiset lajikkeet. Volumia on nimensä mukaisesti hieman
voimakaskasvuisempi ryhmä, joka on parhaimmillaan
istutuksissa.

Impatiens Jambalaya-ryhmä
Liioittelematta markkinoitten paras ahkeraliisaryhmä.
Laaja värivalikoima, kirkkaat värit, tasainen kasvutapa, helppo viljellä ja runsas kukinta koko kesän. Voiko
muuta toivoa?

Gazaniat viljellään isommassa ruukussa, jopa 12 cm
on hyvä. Big Kissillä on suuremmat kukat kuin Gazool-

Petunia grandiora Bravo
Bravo on hyvä ryhmä. Erivärit käyttäytyvät toistensa
kaltaisesti, joten viljely on helppoa ja nopeaa. Runsas
väripaletti tekee myymisen helpoksi.
Petunia milliora Picobella
Vanha Fantasy-ryhmä jäi pois tuotannosta ja Picobella korvasi sen. Kuluttaja saa parempaa tilalle tälläkin
kertaa.

Verbena
Stardreams®
Orange

Tagetes patula Nana Jumbo
Kääpiösamettikukka, joka ei olekaan aivan kääpiö. Kasvien lopullinen korkeus on 30–40 cm. Jumbot kannattaa viljellä isossa ruukussa, 12 cm ei ole liioittelua. Aivan uudentyyppinen samettiruusu, joka kannattaa ottaa
tuotantoon!

Pikkupetunia
Million Bells®
Pure Yellow

Viola x wittrockiana Delta® F1
Delta®-sarja on johtava orvokkisarja Euroopassa. Sen
erinomaiset viljelyominaisuudet takaavat suosion. Lajikkeet ovat tiiviskasvuisia, isokukkaisia, hyvin tasalaatuisia lajikkeita, ja värivalikoima on erittäin runsas.
Delta®-lajikkeita täydentää erikoisväreillään Designer
Collection, jossa on ihanan kirjavia lajikkeita katseiden
vangitsemiseen.

Helichrysum Xagros
White

Begonia Pendula
Scarlet Sparkler®

Viola cornuta F1 Delta® Endurio
Uudentyyppinen amppeliorvokkiryhmä. Taimet kasvavat nopeasti peittäen amppelin tai viljelyruukun. Kukinta alkaa myös aiemmin kuin tutulla Penny-ryhmällä.
Kasvutapa on runsaampi ja Endurio-lajikkeet alkavat
jopa jonkin verran riippua keväälläkin. Endurio-ryhmä
voidaan viljellä hyvin viileässä muiden cornuta-lajikkeiden tapaan. Kokeile Endurioita ja yllätä asiakkaasi positiivisesti.
Viola cornuta Rocky F1
Rocky-ryhmään on koottu parhaat lajikkeet Penny- ja
Rocky-ryhmistä. Viljelyssä ryhmä käyttäytyy hyvin tasalaatuisesti. Rockyn värivalikoima on hyvin laaja, muita
lajikeryhmiä ei siis tule ikävä.

Impatiens
Jambalaya
Orange

Viola Rocky F1 Blue
with Yellow Face

UUSI LISÄVIVAHDE KASVIVALIKOIMIIN!
ENSIMMÄ ISENÄ V UOT ENA KUKK I VAT PER ENNAT LOKER IKKOTA IMINA
Erinomainen mahdollisuus kesämyyntiin. Olemme koon-

Etenkin Coreopsis, Gaillardia sekä Lavandula ovat

neet hyvän valikoiman jo ensimmäisenä vuotena kukkivia

olleet erittäin suosittuja Euroopassa kukkivina
myytäessä.

perennojen lokerikkotaimia.
Top 7 perennalajit

Myös siemenlisättyjä heiniä

aakkosjärjestyksessä:
• Coreopsis-lajikkeet

on saatavilla lokerikko-

• Gaillardia-lajikkeet

taimina, lajeina mm:
• Pennisetum
•

Carex

• Salvia-lajikkeet

•
•

Festuca
Luzula

• Sedum-lajikkeet

•

Koeleria

• Heuchera-lajikkeet
• Lavandula-lajikkeet

Carex-mix

• Thymus-lajikkeet

Lavandula Hidcote Blue Strain
Gaillardia Sunburst

A J A N K O H TA I S TA !
PUHDISTA JA
D ESI NF I O I
Kauden päätteeksi puhdista ja desinoi kasvihuoneesi tulevaa kautta varten. Tyhjennä huone tarpeettomasta tavarasta, poista kaikki rikkakasvit,
pese yleispesuaineella ja painepesurilla kaikki pinnat. Huolellisen pesun jälkeen käsittele pinnat desinointiaineella bakteerien ja virustautien tuhoamiseksi. Muista myös pöytien alustat.
Desinointiaineet:
• Divosan Plus
• Menno-Ter-Forte
• Menno-Florades
• Virkon S
• Formaliini
Tilaa desinointiaineet
Hilkalta,
puh. (09) 8520 6248
Sanguna®petunioita

H YVI N SUUNNITE LTU
ON PU OLIKSI TE HTY
Nyt on myös aika suunnitella tulevan kauden tarvikehankinnat: ruukut, amppelit, mullat, lannoitteet,
kasvinsuojeluaineet jne. Scheteligiltä saat kokonaisedullisesti kaiken tarvitsemasi. Yhdistä tilauksesi
ja säästät rahdeissa merkittävästi. Soita myyjillemme tai noutopalveluumme Vantaalle.
Kotimyyntipuutarhat ovat kasvattaneet niin kukkakuin tarvikemyyntiään jatkuvasti. Tarjoamalla laadukkaita tuotteita asiakkaat saa tulemaan ostoksille
yhä uudestaan.

Laadukkaita ja
kestäviä Veneziaparvekelaatikoita
saa monissa
väreissä.

Antrasiitin
värinen
Venezia

Esimerkiksi hyviä parvekelaatikoita on vaikea löytää rautakaupoista tai muista alan liikkeistä. Laatikoissa pitää olla riittävän suuret vesi- ja multatilat, jotta kasvit viihtyisivät ja kukoistaisivat koko
kesän. Runsas vesitila antaa myös mahdollisuuden
olla poissa kotoa ilman, että kasvit kärsivät. Venezia ja Donau ovat hyviä laatikoita vähittäismyyntiin. Niitä on usean värisinä joko ripustuskoukuilla
tai ilman sekä eripituisina. Niille on saatavana myös
omat myyntitelineet, joissa laatikot on helppo pitää
näyttävästi esillä.
Parvekelaatikoiden tilaukset myyjiltämme
tai Jaanalta, puh. (09) 8520 6217!

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

