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On hienoa saada esitellä tuttu uutuuskasvi: karjalanneitobegonia Grace lohenpunaisena, oranssina, roosana ja
valkoisena. Riippuvilla begonioilla on ollut terveysongelmia
jo pitkään. Nyt uusi tekniikka on tullut avuksi, taimet ovat
mikrolisättyjä. Tässä vuosikausia kestäneessä projektissa on
pystytty käyttämään suomalaisten rakastamaa alkuperäistä
lohenpunaista karjalanneitoa. Muut värit ovat uudempia
risteymiä, mutta kaikki värit käyttäytyvät samankaltaisesti.
Mikrolisäys on tuonut karjalanneitobegoniaan terveen
taimimateriaalin ohella myös runsaan versonnan. Taimi
versoo tyvestä erittäin hyvin, latvontaakaan ei välttämättä
tarvitse tehdä. Amppelista muodostuu tuuhea hyvän versonnan ansiosta, myös kasvien kuljettaminen myyntipaikoille
helpottuu, koska kasveissa ei ole pitkiä hallitsevia pääversoja.
Tälle uudelle Grace-karjalanneitoperheelle on helppo povata
menestystä taimimarkkinoilla ensi keväänä ja jatkossakin.
Viime vuonna saimme markkinoille Calliope Lavender
Rose -pelargonin. Sen kukkarunsaus osoittautui ylivertaiseksi. Ensi kevään uutuutena esittelemme Calliope Rose
Splash -lajikkeen. Kaksivärinen Rose Splash on kasvuvoimakkuudeltaan samankaltainen kuin Lavender Rose, siis
hieman Calliope Dark Rediä hillitympi. Rose Splashin kukkien
kaksivärinen loisto sopii tämän hetken värikkäisiin muotitrendeihin. Värit sointuvat kuitenkin hienosti yhteen. Viljele
Calliopet joko amppelissa tai hieman normaalia suuremmassa ruukussa (13–15 cm), niin niiden ominaisuudet pääsevät
paremmin esiin. Rohkeimmat istuttavat Lavender Rose ja
Rose Splash-lajikkeita samaan istutukseen: parvekelaatikkoon, patioruukkuun, peti-istutukseen. Kukkien on tarkoitus
erottua taustasta, ei häipyä siihen.
Pistokaslisätyt petuniat ovat mukava ryhmä, niihin tulee
aina mielenkiintoisia uutuuksia. Mustia on ollut jo jonkin
aikaa, uutuus Petunia Designer Collection Black Ray on
mustien parhaimmistoa. Siinä on syvän mustat kukat, hyvä
versonta ja runsas kukinta. Mustan seuraksi häikäiseviin

Verbena Lanai Twister Red

seosamppeleihin sopii Petunia Surfinia Yellow. Keltaiset
petuniat ovat tähän mennessä olleet haileita ja venyviä, nyt
molemmat epäkohdat korjautuvat Surfinia Yellow -lajikkeella. Kaunis pyöreä kasvutapa, väritykseltään ei räikeä eikä
laimea, eli siis miellyttävän keltainen.
Petunia Designer Rose Star tuo lisäväriä valikoimiin.
Tumma ruusunpunainen pohjaväritys, jossa on raikas valkoinen tähtikuvio hyvin selkeänä ja säännöllisenä. Kerrottu
valkoinen ja tummilla suonilla oleva Petunia Tumbelina
Margarita ja tumman ruusunpunainen Petunia Tumbelina
Candy Floss täydentävät jo ennestään runsasta kerrottujen
amppelipetunioiden valikoimaa. Kerrottukukkaiset ovat parhaimmillaan sateelta suojattuina ja ne myös haluavat, että
vanhat kukat nypitään pois.

Petunia Surfinia Yellow

Petunia Surfinia Yellow

207

Petunia Sweetpleasure
Petunia Designer Rose Star

Petunia Tumbelina
Margarita

Petunia Tumbelina
Candy Floss
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Mielenkiintoinen Petunia Sweetpleasure -perhe on
täydentynyt. Kasvultaan lajikkeet ovat puolipyöreitä ja melko
kompakteja. Kukkakoko on isojen petunioiden ja pikkupetunioiden puolivälissä. Sweetpleasure-petuniat sopivat erinomaisesti ruukkutuotantoon, mutta ovat tarpeeksi voimakaskasvuisia myös amppeleissa. Tämä onkin erinomainen asia,
sillä kuluttajat eivät ole tyytyväisiä, jolleivät heidän omiin
amppeleihinsa istuttamat ruukkutaimet kasva kesän aikana.
Väriskaala Sweetpleasure-sarjassa on riittävän laaja, mukana
on jopa joitakin erikoisvärejä.
Pikkupetuniat, Calibrachoat, eivät jää ilman uutuuksia
2014, vaikka jalostat lupailevatkin vuodelle 2015 uutuuksia
vielä enemmän. Suosittu Million Bells -ryhmä saa upean
uutuusvärin – kirkkaan pinkin. Million Bells Bouquet Pink
edustaa jalostajan uusinta jalostuslinjaa: kasvu on nopeampaa, pyöreämpää ja entistäkin runsaskukkaisempaa. Bouquet
Pink ei riipu niin voimakkaasti kuin tutut Million Bells Trailing
-lajikkeet. Oksat ovat taipuisia eivätkä murru. Bouquet Pink
sopii viljeltäväksi erinomaisesti niin ruukuissa kuin amppeleissakin, valitettavasti materiaalia on saatavilla vain rajoitetusti tälle ensimmäiselle kaudelle.
Toisena pikkupetunioiden uutuutena tulee Callie Rose
with Eye, kirkas ruusunpunainen keltaisella silmällä. Lajike
on muiden Callie-ryhmän lajikkeiden tapaan pallomainen
kasvultaan, ja se sopii kaikenlaiseen viljelyyn. Uusimmilla
lajikkeilla kasvutapa, väri, kukinnan runsaus ja aikaisuus
ovat lähes poikkeuksetta parempia kuin vanhoilla lajikkeilla. Niinpä vanha lajike onkin helppo syrjäyttää uutuudella.

Million Bells Bouquet Pink

Hyvät jalostajat eivät tuo uutuuksia uutuuksien takia,
vaan uuden lajikkeen täytyy olla parempi kuin jo olemassa
olevat lajikkeet.
Euroopassa Verbenat ovat oikea suosikkiryhmä. Suomessa ei vielä ole osattu käyttää niitä kovinkaan runsaasti,
vaikka useimmilla perusvalikoimaan ne jossakin määrässä
sisältyvätkin. Etenkin kirjavat Verbenat ovat herättäneet niin
toimittajien kuin kuluttajienkin suosion. Loistavana esimerkkinä tästä on Verbena Lanai Twister Red, joka on palkittu
tänä vuonna useassa Euroopan näyttelyssä ja lisäksi lajike
sai Fleuro Star voiton tavoitellussa Fleuroselect-mittelössä.
Lanai Redillä on kaksi sisarlajiketta: Lanai Twister Pink ja Lanai
Twister Blue, molemmat yhtä säihkyviä.
Koska aloitin artikkelin vanhan kasvin paluuseen, niin sellaiseen on myös hyvä päättää. Kannat ovat ikiaikaisia kasveja
etenkin julkisistutuksissa. Niiden viljely on ollut työlästä ja
haasteellista, juurakoiden talvettaminen ja jakaminen ei ole
kovin helppoa eikä halpaa. Siksi näitä jaloja kasveja ei vähittäismyynnissä ole ollutkaan. Nyt asiaan voisi tulla muutos.
Canna indica F1 Cannova sarja antaa viljelylle kokonaan
uudenlaista helppoutta. Cannovat voidaan viljellä 18 °C lämmössä, vanhat lajikkeet halusivat yli 20 °C lämmön. Lisäksi
viljely on jopa kaksi viikkoa nopeampaa kuin ennen.
Ruukkuinkaliljat ja Sundavillet ovat osoittaneet, että
kuluttajat ostavat mielellään näyttäviä kasveja, vaikka ne olisivatkin perustuotteita kalliimpia. Väreinä Cannova-sarjassa
ovat Scarlet, Rose ja Yellow. Cannovat voi ostaa lokerikkotaimina, kannattaa kokeilla.
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