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JIPII!
Vihdoin alkavat haaveilut keväästä, lintujen 
viserryksestä, maasta nousevista lehtihiipoista ja ensin 
vähän kerrallaan ja pian toinen toistaan nopeammin 
aukeavista kukkanupuista ja niiden myötä alkavasta 
todellisesta kevätsinfoniasta. Syksy ja talvi ovat 
ihaninta aikaa, kun tietää että keväällä puutarhasta 
nousee luonnon kanssa yhdessä taiteiltu ihmeellinen 
kukkalahja.

Nämä kevätkukat on valikoitu huolella varmistamaan 
kukinta alkukeväästä kesän alkuun asti, ottaen 
huomioon myös oman puutarhan leikkokukista 
haaveilijat. Joukossa on niin monivuotisiin istutuksiin 
sopivia kuin todennäköisemmin yksi- tai kaksivuotisiksi 
jääviä, näyttäviä leikkolajikkeita. Lajikkeet on valikoitu 
myös toimimaan hyvin yhdessä eri kukinta-aikoina.

Voit rakentaa kukista oman kokonaisuutesi käyttämällä 
apuna valmiita ehdotuksia, tai vaihtoehtoisesti voit tilata 
Keväästä kesään -istutuspaketin, joka sisältää myös 
muutamia lajikkeita, joita ei ole erikseen myynnissä.



Kukkasipulit toimitetaan ovelle (tai oven taakse, jos et ole 
kotona) lokakuun aikana, riippuen hieman siitä, milloin 
sipulit saapuvat minulle Hollannista. Toimitusalueita 
ovat pääkaupunkiseutu, Sipoo, Porvoo, Loviisa sekä 
Kotka. Lisäksi pystymme kuljettamaan pienen erän 
sipulitilauksia myös Turkuun ja sen lähiseuduille.

TILAA KUKKASIPULISI LAITTAMALLA 

SÄHKÖPOSTIA OSOITTEESEEN 

OLLAKSEEN@OLLAKSEEN.FI.

KERRO LAJIKKEEN NIMI, HALUAMASI 

SIPULIPAKETTIEN MÄÄRÄ, OMA NIMESI, 

OSOITTEESI, PUHELINNUMEROSI SEKÄ HALUATKO 

MAKSAA MOBILEPAYLLA VAI LASKULLA.

Pyrimme päivittämään Ollakseen Gardenin internet-sivulle sekä 
Facebookiin ja Instagramiin sipulitilannetta. Sipulimyynti on auki 
keskiviikkoon 20.10.2021 asti. Kannattaa olla nopea, sillä monet 
lajikkeet saattavat loppua hyvinkin nopeasti!

Paljon iloa ja inspiraatiota kukkaiseen 
karkkikauppahaaveiluun ja omien istutusten 
suunnitteluun!

Salla-Maria, Ollakseen Garden



YKSIVUOTISET 
TULPPAANIT
Yksivuotiset tulppaanit kukkivat 
todennäköisesti vain ensimmäisenä 
keväänä. Jos haluat kasvattaa 
yksivuotisia tulppaaneja leikkokäyttöön, 
voit istuttaa sipulit esimerkiksi 
kasvatuslaatikkoon vieri viereen niin, 
etteivät ne kuitenkaan kosketa toisiaan, 
kuin kananmunat kennossa. Tällöin 
poista laatikosta ensin multaa n. 10–15 
cm syvyydeltä, asettele tulppaanisipulit 
riveihin, ja peittele ne sitten mullalla. 
Tällä tavalla saat valtavat määrät 
maljakkokukkia tiiviissä paketissa; 
yhteen neliömetriin voi mahtua jopa 
400–500 kukkaa! Kukkien kukittua 
poista sipulit kasvatuspaikasta, 
kompostoi ne ja käytä tila kesäkukille tai 
hyötykasveille.



AIKAISET KERROTUT TULPPAANIT
Kukinta-aika: toukokuun alku–puoliväli puutarhan ilmastosta ja istutuspaikan 
aurinkoisuudesta ja lämmöstä riippuen. Aikaiset kerrotut tulppaanilajikkeet ovat tässä 
valikoimassa kirkkaan värikkäitä, sillä kukapa ei kaipaisi kunnon värikylpyä talven 
jälkeen!

MONTE CARLO (40 CM)

Kirkkaan sitruunankeltainen kerrottu tulppaani on kuin 
aurinko kevään kukkapenkissä. Ihana leikko, jossa on 
raikas kevään tuoksu.

15 kpl 12,90 e 
25 kpl 19,90 e

ABBA (30 CM)

Kevyesti tuoksuva kirkkaan punainen pionikukkainen 
kerrottu tulppaani.

Näyttävä maljakossa vaikka vain yksinään tai muutaman vihreän 
oksan kanssa.

15 kpl 11,90 e 
25 kpl 17,90 e



SUNLOVER (40 CM)

Punaisen, keltaisen ja oranssin kevyesti raidallisissa eri 
sävyissä kukkiva tuoksuva, kerrottu tulppaani.

Leiskuvan kaunis leikko, jonka kukat muistuttavat 
jaloleinikin kukintoja.

Yhdistyy hienosti Monte Carlon ja Abban kanssa kevään 
ensimmäisiin tulppaanikimppuihin.

20 kpl 14,90 e

VERONA (35 CM)

Kevyesti tuoksuva kermansävyinen, kevyesti 
vaaleankeltainen kerrottu tulppaani, jonka nuorissa 
terälehdissä erottuvat hennon vaaleanvihreät juovat. 
Kaunis kimpussa esimerkiksi helmililojen ja narsissien ja 
vihreiden oksien kanssa.

20 kpl 14,90 e



COLUMBUS (45 CM)

Pionikukkainen vadelmanpunainen tulppaani valkoisilla 
terälehtien reunoilla. Upea leikkokukka on erityisen 
edukseen suurena kimppuna.

15 kpl 12,90 e 
25 kpl 19,90 e



MYÖHÄISET KERROTUT TULPPAANIT
Kukinta-aika: toukokuun loppu / kesäkuun alku puutarhan ilmastosta ja istutuspaikan 
aurinkoisuudesta ja lämmöstä riippuen.

Myöhäiset kerrotut tulppaanit kukkivat usein syreenien ja omenoiden kanssa samaan 
aikaan, kevään ja kesän taitekohdassa.

BLACK HERO (50–60 CM)

Tummanpunainen, lähes musta, korkea pionikukkainen 
tulppaani antaa dramaattisuutta ja graafisuutta 
myöhäiskevään tai alkukesän kukkapenkkiin. Upea 
leikko saman lajikkeen kimppuihin tai yhdistettynä esim. 
valkoisten tai vaaleanpunaisten tulppaanien tai narsissien 
kanssa.

Erityisen komea istutuksessa omana runsaana ryhmänään puutarhan 
paraatipaikalla. Istuta näiden eteen esim. pitkäikäisiä, vaaleita 
Flaming Flag, Carnaval de Rio ja Cheers -tulppaaneja tai valkoisia 
myöhäisiä narsisseja, ja saat kauniin kontrastisen efektin.

12 kpl 12,90 e



CARNAVAL DE NICE (50 CM)

Upea, komea ja korkea pionikukkainen Rembrandt-lajike, 
jossa valkoisissa terälehdissä kulkevat punaiset raidat 
kuin polkkakarkeissa. Kaunis ja leikitteleväkin lajike 
ehdottomasti myös maljakkoon poimittavaksi.

Näyttävä kukkapenkissä omana ryhmänään tai yhdistettynä esim. 
myöhäisten narsissien tai papukaijatulppaanien taakse. Kauniita 
pitkäikäisiä tulppaaniseuralaisia tälle lajikkeelle ovat mm. yhtä 
korkea, samoihin aikoihin kukkiva Black Hero, papukaijatulppaanit 
Rococo ja Estella Rijnveldt, Triumph-tulppaanit Black Bean, Denise 
ja Grand Perfection sekä Darwin Hybrid -lajike Hakuun.

10 kpl 12,90 e



PAPUKAIJATULPPAANIT
Papukaijatulppaanit ovat maalauksellisia ja veistosmaisia, ja niiden kukinta elää upean 
kaaren nupusta viimeisiin täysin avautuneisiin kukkiin asti. Terälehdet ovat kuin 
papukaijan siivet, ja niissä erottuvat vahvasti poimut ja terälehtien kauniisti repaleiset 
reunat, jotka ojentuvat eri suuntiin kuin sormet. Uloimmissa terälehdissä kukan 
väritykseen voi sekoittua kauniina raitoina varren ja lehtien turkoosinvihreää, keltaista 
ja jopa violetinmustaa. Nämä lajikkeet ovat kuin suoraan vanhoista hollantilaisista 
asetelmamaalauksista! Ehdoton keskikevään leikkokukka sekä kaunis ja näyttävä 
istutuksissa. Papukaijatulppaanit saattavat kukkia komeasti sivusipuleista myös 
seuraavana vuonna, jos ne saavat lannoitusta ja hyvää hoitoa.

BLACK PARROT (50 CM)

Lähes musta, tumman violetti, dramaattinen ja upeasti 
aukeava, korkea papukaijatulppaani.

12 kpl 12,90 e



ESTELLA RIJNVELDT (40–50 CM)

Upea papukaijakukkainen Rembrandt-lajike, eli kukan 
väritys muistuttaa siveltimenvetoja. Valkoisesta pohjasta 
nousevat punaiset raidat, ja jokainen kukka on kuvioiltaan 
yksilöllinen. 

12 kpl 12,90 e

ROCOCO (45 CM)

Punainen, silkkistä design-juhlapukua muistuttava, upean 
maalauksellinen papukaijatulppaani, jonka terälehdet 
ovat varsinkin kukinnan alkuvaiheessa kuin pieniä 
taideteoksia aaltomaisine muotoineen ja marmorimaisine 
reunavärityksineen kermanvalkoisesta kirkkaanpunaiseen 
ja tummaan samettiin. Kukkii papukaijatulppaaneista 
ensimmäisenä.

12 kpl 9,90 e 
25 kpl 17,90 e



LILJAKUKKAISET TULPPAANIT

ALADDIN (50 CM)

Aladdin on korkea liljakukkainen tulppaani, jonka 
kukinto on upea jo nuppuvaiheessaan muistuttaessaan 
pitkäkaulaista kurkea. Kukka on teräväkärkinen, 
terälehden keskusta on punainen ja sitä reunustaa keltainen 
raita, joka vaalenee vanhetessaan kermanvalkoiseksi.

Tämä kaunotar sopii yhteen monien eri lajikkeiden kanssa, mutta 
erityisen kaunis se on sekaisin istutettujen Rembrandt-kuvioisten 
Triumph-tulppaanien seurassa omana pienenä ryhmänään tai 
tulppaani-istutuksen taustakasvina.

12 kpl 9,90e



PITKÄIKÄISEMMÄT 
TULPPAANIT
Apeldoorn-ryhmää lukuun ottamatta mitkään 
tulppaanit eivät kestä maassa vuosikymmeniä kukkien 
joka kevät uudelleen. On kuitenkin olemassa lajikkeita, 
jotka ovat todennäköisemmin pitkäikäisiä ja kestävät 
istutuksissa useamman vuoden ajan. Olennaisinta 
on hoitaa kukkia oikein ja istuttaa ne niille sopivaan 
paikkaan.

Sipuleiden talvehtiminen on varmempaa, jos multa on 
hiekansekaista, ja jos sipulit saavat kastelulannoitetta 
keväällä. Jos leikkaat tulppaaneja maljakkoon, jätä 
kukkavartta parin lehden verran kasvamaan, jolloin 
kasvi pääsee jatkamaan yhteyttämistä. Jos et käytä 
kaikkia kukkia leikkoina ja kukinnan jälkeen kukkavarsia 
on vielä jäljellä, nyppäise niistä siemenkodat pois, jotta 
kasvin kasvuenergia menee sivusipuleiden kehittämiseen 
eikä siementämiseen. Anna lehtien lakastua 
kasvupaikallaan. Monivuotiset tulppaanit kannattaakin 
istuttaa perennojen sekaan, jotta lakastuvat lehdet 
peittyvät kesällä myöhempien kukkijoiden alle.



TRIUMPH-TULPPAANIT
Triumphien värityksistä löytyy monipuolisesti erilaisia värejä ja kuvioita, ja terälehdistä 
kauniita muotoja. Monet muuttavat hienosti sävyään kukinnan eri vaiheissa.

Triumphit kukkivat pitkään toukokuusta eteenpäin, tulppaanikauden keskivaiheilla, ja ne 
ovat kauniita ja kestäviä leikkokukkina.

BLACK BEAN (N. 55 CM)

Lähes musta, tummanpunainen tulppaani. Antaa syvyyttä 
ja ryhtiä kevätpuutarhaan vaaleampien kukkien joukossa.

Kaunis istutuksessa muiden Triumph- tai papukaijatulppaanien 
kanssa sekä yhdistettynä myöhäisten narsissien sekaan.

12 kpl 9,90 e 
25 kpl 19,90 e



FLAMING FLAG (40 CM)

Herkän kaunis Rembrandt-kuvioinen tulppaani, 
jossa valkoisella pohjalla on violetteja raitoja, kuin 
akvarelliväreillä tehtyjä siveltimenvetoja.

Flaming Flag on kaunis sekoitettuna muiden Rembrandt-kuvioisten 
Triumph-tulppaanien kanssa, ja sen kanssa toimivat upeasti myös 
Black Bean, Synaeda Blue, Purple Flag, Cheers, liljakukkainen 
Aladdin sekä kerrottu, myöhäinen Black Hero.

25 kpl 14,90 e

CARNAVAL DE RIO (40 CM)

Herkän kaunis Rembrandt-kuvioinen tulppaani, 
jossa valkoisella pohjalla on punaisia raitoja, kuin 
akvarelliväreillä tehtyjä siveltimenvetoja.

Carnaval de Rio toimii kauniisti muiden Rembrandt-kuvioisten 
Triumph-tulppaanien kanssa, tai voit istuttaa sen kanssa omina 
ryhminään esim. muita Triumpheja kuten Denise, Cheers, Purple 
Flag  ja Black Bean, tai kerrottuja tulppaaneja kuten Abba, Monte 
Carlo ja Carnaval de Nice.

25 kpl 14,90 e



GRAND PERFECTION (40–50 CM)

Uudehko Rembrandt-kuvioinen tulppaanilajike, joka 
muistuttaa 1800-luvun hollantilaisen tulppaanimanian 
ajan kukkia. Vaaleankeltaisesta kukinnan aikana valkoiseksi 
muuttuvalla pohjalla on punaisia siveltimenvetoraitoja.

Grand Perfection on komeimmillaan omana suurena ryhmänään esim. 
helmililjojen seassa. Isoon kevätistutukseen sopivat Grand Perfectionin 
kanssa upeasti myös ryhdikäs mustanpunainen Black Bean, violetti Purple 
Flag, kermanvalkoinen Cheers, papukaijatulppaani Rococo, Darwin 
hybrid -tulppaanit Jaap Groot ja Salmon van Eijk, aikaiset kerrotut 
tulppaanit Abba ja Verona sekä narsissit Obdam, Geranium ja Pueblo.

10 kpl 7,90 e

APRICOT FOXX (45 CM)

Kevyen persikkaisen värinen Triumph-tulppaani, jonka 
terälehtien reunat ovat vaaleankeltaiset ja keskus lämpimän 
vaaleanpunainen.

Erityisen kaunis suurena pitkänmallisena ryhmänä, takanaan omassa 
ryhmässään Black Bean.

25 kpl 12,90 e



SYNAEDA BLUE (35 CM)

Ruusunpunan sävyinen violetti kukka, jonka terälehtien 
reunat kauniin valkoiset. Terälehtien muoto aluksi 
teräväkärkinen, jota väritys korostaa.

Ihana leikkona mutta myös puutarhassa, esim. puolivillillä 
kesäkukkaniityllä. Saat mielenkiintoisen niittymäisen tunnelman, 
kun istutat Synaeda Blueta sekaisin Triumph-tulppaanien Denise ja 
Purple Flag kanssa.

20 kpl 10,90 e

DENISE (40 CM)

Mielenkiintoinen valkoinen lajike, jonka terälehtien 
reunoilla on viininpunaiset pensselinvetokuviot kuin 
rouheassa grafiikanlehdessä tai kuivahkolla pensselillä 
maalattuna. Avautuessaan kukka paljastaa upean mustan 
keskustan.

Kauniin ja leikittelevän polkkakarkkikimpun luot yhdistämällä 
Denisen kanssa Carnaval de Rion, Estella Rijnveldtin ja Carnaval 
de Nicen kukkia.

25 kpl 12,90 e



PURPLE FLAG (45 CM)

Silkkisenä hohtava yksinkertainen violetti Purple Flag 
antaa kukkapenkkiin syvyyttä ja satumaista hohdetta. 
Kestää hyvin myös sateita ja tuulta

Tyylikäs ja rauhallinen, klassinen istutus syntyy yhdistämällä tämän 
lajikkeen kanssa tulppaanilajikkeet Cheers ja Black Bean sekä 
Geranium-narsisseja.

20 kpl 10,90 e

CHEERS (40 CM)

Kermanvalkoisesta vaaleankeltaiseen sävyttyvät kukat 
tuovat valoisuutta istutukseen ja kimppuun. Kestävä kukka 
myös tuuliselle paikalle.

Istuta sinne tänne perennojen sekaan tai luo modernin tyylikäs 
tulppaani-istutus yhdistämällä esim. Black Beanin tai Black Heron 
kanssa.

20 kpl 10,90 e



DARWIN HYBRID -TULPPAANIT
Darwin hybridit ovat suurikukkaisia, kauan kukkivia tarhatulppaaneja, jotka kannattaa 
leikata suureen maljakkoon näyttäviin asetelmiin tai sekoittaa sekakimppuihin 
kerrottujen tulppaanien ja narsissien kanssa. Eniten ne ovat kuitenkin edukseen 
puutarhassa paraatipaikalla suurina istutuksina tai pienempinä usean kukan mättäinä 
auringossa tai puolivarjossa. Jos haluat kukkapenkkiin kerroksellisuutta, istuta 
tulppaanien juureen esim. sinisiä helmililjoja, jotka samalla luovat tulppaaneille kauniin, 
tasaisen taustavärin.

Darwin hybridit kestävät hyvin kovaa sadetta ja tuulta.

SALMON VAN EIJK (50 CM)

Lämpimän lohenpunainen kukka, jonka terälehtien 
reunoissa on häivähdys vaaleankeltaista. Musta keskusta.

Kaunis, klassinen romanttisen puutarhan lämpimän sävyinen 
tulppaani yhdistettäväksi esimeriksi Jaap Groot ja Hakuun 
-lajikkeiden kanssa.

25 kpl 12,90 e



MYSTIC VAN EIJK (50 CM)

Vanhan roosan värinen kukka, jonka terälehdistä löytyy 
myös korallin ja aprikoosin sävyjä. Kylmempi sävy kuin 
Salmon van Eijkissä.

Romanttisen, ihanalta tuoksuvan kukkapenkin saat istuttamalla tätä 
kukkaa pitkänmalliseen riviin, ja sen eteen omiin riveihinsä myöhään 
kukkivia valkoisia narsisseja ja niiden eteen helmililjoja.

25 kpl 12,90 e

JAAP GROOT (50–60 CM)

Näyttävä Rembrant-lajike, jossa kermanvalkoisella pohjalla 
on vahvoja keltaisia siveltimenvetokuvioita. Erikoiset 
lehdet, joiden reunoissa kulkee vaalea viiva. Kukan sävyt 
muuttuvat sen eri vaiheissa. Iloinen, aurinkoinen tulppaani 
isolle alalle esimerkiksi omenapuiden alle, tuomaan valoa 
puolivarjoon, mikä samalla hieman myöhäistää kukintaa.

Näyttävän istutuksen saat yhdistämällä tämän Triumph-tulppaani 
Grand Perfectionin kanssa.

25 kpl 12,90 e



HAKUUN (55 CM)

Hakuun on yksi harvoista valkoisista Darwin 
hybrid -tulppaaneista. Puhtaanvalkeat, suuret kukat 
sopivat erityisen hyvin moderneihin, selkeälinjaisiin 
perennaistutuksiin tai nuorten hedelmäpuuntaimien 
juurelle tuomaan valoa ja lupausta tulevien vuosien 
kukkapilvistä.

Yhdistä istutuksessa Black Beanin tai Black Heron, Purple Flagin ja 
Synaeda Bluen sekä tuoksuvan, myöhään kukkivan runoilijanarssissi 
Actaean kanssa.

25 kpl 12,90 e



NARSISSIT
Narsissit ovat ihana luonnollisuutta ja monimuotoisuutta 
puutarhaan tuova kasvisuku. Niiden kukinta ajoittuu 
ensimmäisistä kevätkukkijoista myöhäisiin narsisseihin, 
jotka kukkivat tulppaanien kanssa yhtä aikaa. Aikaiset 
ja keskivaiheen narsissit kannattaa istuttaa puutarhan 
lämpimimmille, keväisin ensimmäisenä sulaville paikoille, jotta 
kukinnasta pääsee nauttimaan pian kevään alkaessa.

Monet narsissit levittävät raikasta tuoksua puutarhaan jo paljon 
ennen kuin syreenit tai omenapuut aloittavat kukintaansa. Ne 
ovat myös kauniita ja kestäviä leikkoja.

Jos haluat sekoittaa narsisseja muiden kukkien kanssa samaan 
kimppuun, liota niitä ensin yön yli omassa maljakossaan, 
jotta sen varressa kulkeva neste ei pääse myrkyttämään muita 
kukkia.

Narsissit viihtyvät auringossa tai puolivarjossa, hyvin ojitetussa 
hiekansekaisessa maassa, jossa vesi ei jää talvisinkaan seisomaan. 
Sipulit eivät maistu jyrsijöille, ja narsisseja onkin hyvä istuttaa 
tulppaanien ympärille tai sekaan karkottamaan myyriä ja 
hiiriä. Narsissi on pitkäikäinen kukka, joka viihtyessään jää 
perennaksi ja lisääntyy antaen jo muutamassa vuodessa kaksin- tai 
kolminkertaisesti kukkia ensimmäiseen kukintavuoteen verrattuna.



AIKAISET NARSISSIT

EATON SONG (30 CM)

Aikainen tasetti, jonka oranssinkeltaisesta trumpetista 
leviää vaaleaa keltaista ulompiin terälehtiin, jotka 
vaalenevat ikääntyessään kermanvalkoisiksi. Kukkavarressa 
on yleensä kolme kukkaa.

Istuta puutarhan lämpimimmälle paikalle, josta lumet sulavat 
ensimmäisenä ja nauti kevään ensimmäisistä kukista!

25 kpl 12,90e



KESKIVAIHEEN NARSISSIT

BLUSHING LADY (35 CM)

Herkkä, hienostunut kukka. Sitruunankeltaiset ulommat 
terälehdet vaalenevat lähes valkoisiksi ikääntyessään. 
Ikääntyessään vaalenevan aprikoosin värisen torven reunat 
ovat kauniin pyöristyvät. Kahdesta kolmeen kukintoa 
kukkavarressa ja hienostunut tuoksu. Erittäin kaunis 
leikkona kevään ensimmäisissä kimpuissa.

Istuta perennojen sekaan tai omaksi ryhmäkseen lämpimälle, 
aurinkoiselle paikalle.

25 kpl 14,90 e



OBDAM (40–45 CM)

Suuret, kerrotut kermanvalkoiset kukinnot muistuttavat 
kreppipaperia ja kukkakin tuo mieleen enemmän 
gardenian tai ruusun kuin perinteisen narsissin. Upea 
leikkokukka, joka kukkii paikasta riippuen toukokuun 
puolivälissä tai lopulla.

Kaunis, valoisa ja näyttävä lisä perennapenkkiin tai tuomaan 
vaihtelevuutta tulppaani-istutukseen.

10 kpl 9,90 e

RIP VAN WINKLE (15 CM)

Persoonalliset, pientä kaktusdaaliaa muistuttavat 
sitruunankeltaiset kukat, joiden terälehdissä on kukinnon 
nuoressa vaiheessa häivähdys vaaleanvihreää. 

Istuta nämä vinkeät pienet auringot puutarhan lämpimimmälle 
paikalle enteilemään tulevasta suuremmasta kukinnasta.

20 kpl 12,90 e



MYÖHÄISET NARSISSIT

ACTAEA (45 CM)

Myöhäisen kevään puhtaan valkoisin kukin kukkiva, 
ihanasti tuoksuva runoilijanarsissi. Narsissin kirkkaan 
keltainen ja sisältä vaalean vihreä torvi on kuppimainen ja 
pieni, ja sen reunoissa kulkee punainen raita.

Runoilijanarsissit ovat kauneimmillaan saadessaan kasvaa ja levitä 
rauhassa niittymäisissä istutuksissa esimerkiksi nurmella puiden 
alla puolivarjossa. Puolivarjossa kukinta myös siirtyy hieman 
myöhemmäksi, usein touko-kesäkuun vaihteeseen ja kestää pidempään. 
Jos istutat sipulikasveja nurmikolle, anna kukkien lehtien kuihtua 
kokonaan ennen kuin ajat nurmikon.

15 kpl 14,90



GERANIUM (35 CM)

Tuoksuva, puhtaan valkoisena kukkiva tasetti, jonka 
kuppimaiset torvet ovat raikkaan oranssit, juurellaan 
häivähdys vihreää. Yksi varsi tuottaa jopa 15 kukkaa. 
Tuoksuu raikkaan makealta.

Erityisen näyttävä tiheässä istutuksessa omana ryhmänään. Kaunis 
leikko yksinään tai vihreiden oksien ja muiden valkoisten narsissien tai 
tulppaanien kanssa.

25 kpl 12,90 e

PUEBLO (30 CM)

Ylellisesti tuoksuva jonquilla-narsissi, jonka kukkien 
väri liukuu ja muuttuu ikääntyessään vaaleankeltaisesta 
maidonvalkoiseen. Varressa kahdesta kolmeen 
keskikokoista kukkaa.

Kaunis leikko, ja upea puutarhassa joko isona puolivarjon 
massaistutuksena tai kevätkukkaistutuksen etuosassa omana 
ryhmänään.

25 kpl 12,90 e



MUUT 
SIPULIKUKAT



ISOHELMILILJA MUSCARI LATIFOLIUM (20–25 CM)

Monia palkintoja voittanut upea helmililjalajike, jonka 
kukkakupit ovat ylhäältä vaalean laventelin siniset, kuin 
hattuna lähes mustien kauniisti laskeutuvien kuppien yllä. 
Hiukan perinteistä helmililjaa korkeampi.

Erityisen upea laajoissa niittymäisissä istutuksissa myöhäisten 
narsissien seassa tuomassa istutukseen kontrastia ja syvyyttä. Kaunis 
leikko niin sekakimpuissa kuin isona omana kimppunaan. Leviää 
sekä sivusipuleista että siementämällä.

25 kpl 7,90 e 
50 kpl 14,90 e



PERSIANPIKARILILJA FRITILLARIA PERSICA 
ADIYAMAN (85–100 CM)

Upea kevätpuutarhan kuningatar, joka kukkii lähes mustin 
kellomaisin kukin toukokuussa. Kasvaa usein hieman 
kiemurrellen, nousten silti kohti valoa.

Istuta puutarhan paraatipaikalle. Upea leikkona isoissa asetelmissa 
ja kimpuissa tai korkeassa maljakossa yksin. Vaatii aurinkoisen 
paikan ja hiekansekaisen maan, jossa vesi ei jää seisomaan. Suuret, 
pahan hajuiset sipulit karkottavat myyriä ja hiiriä.

3 kpl 12,90 e



KEVÄÄSTÄ KESÄÄN 
-ISTUTUSPAKETIT
Keväästä kesään -istutuspaketit on suunniteltu 
näyttäviksi ja kestävämmiksi istutuksiksi 
puutarhan paraatipaikoille tai ripoteltaviksi eri 
puolille puutarhaa niin, että eri paikat kukkivat 
vuorotellen. Istutuspaketteja voi täydentää vapaasti 
muilla sipulikukilla ja esim. kevätperennoilla 
kuten kevätvuohenjuurilla, tarhakylmänkukilla, 
kevätkurjenmiekoilla ja jouluruusuilla. Jos istutat sipulit 
jo olemassa olevaan perennapenkkiin, saatat tarvita 
hiukan ilmoitettua enemmän kokonaistilaa, riippuen 
perennajuurakoiden koosta.

Tulppaanien osalta monivuotisuus ei ole koskaan 
täysin varmaa, joten tulppaani-istutusta kannattaa 
täydentää syksyisin ja pyrkiä torjumaan myös myyriä ja 
muita sipulituholaisia. Sivusipuleita tekevät tulppaanit 
kannattaa jakaa parin vuoden välein ja sekä lannoittaa 
penkkejä keväisin ja kesäisin, jotta sipulit saavat kasvua 
varten ravinteita.



TYYLIKÄS JA MODERNI ISTUTUS KYLMISSÄ SÄVYISSÄ

TÄHTILUMIKELLO 15 KPL 
5–10 cm istutusväli

Kevään ensimmäinen kukkija pihan 
lämpimimmälle paikalle nurmelle, 
perennapenkkiin tai vaikka pensaan 
juureen. Lisääntyy ja leviää kauniisti ja 
nopeasti pieninä mättäinä sekä siemenistä 
että sivusipuleilla.

NARSISSIT 
10 cm istutusväli

Eaton Song 12/25 kpl – aikainen

Rip Van Winkle 12/25 kpl 
– keskivaiheen kukkija

Obdam 5/10 kpl – keskivaiheen / 
myöhäinen kukkija (15 cm istutusväli)

Pueblo 12/25 kpl – myöhäinen

Istutuksen vaatima tila: Keskikokoinen istutus n. 2–3 m2 / Suuri istutus n. 4–5 m2 
Keskikokoinen istutus: 79,90 e / Suuri istutus: 149,90 e



ISOHELMILILJA MUSCARI 
LATIFOLIUM 50 KPL 
7–10 cm istutusväli

TRIUMPH-TULPPAANIT 
10 cm istutusväli

Flaming Flag 12/25 kpl
Purple Flag  12/25 kpl
Black Bean 12/25 kpl

DARWIN HYBRID -TULPPAANIT 
10 cm istutusväli

Mystic Van Eijk 12/25 kpl
Jaap Groot 12/25 kpl
Hakuun 12/25 kpl

ASSYRIANPIKARILILJA 
FRITILLARIA UVA-VULPIS 15 KPL 
10 cm istutusväli

Kaunis pieninä lähekkäisinä mättäinä tai 
helmililjojen seassa jolloin nousee niiden 
ylle (korkeus 35 cm), hyvä leikko.

PERSIANPIKARILILJA 
FRITILLARIA PERSICA 3 KPL – 
PARAATIPAIKALLE 
20 cm istutusväli

UKKOLAUKKA PURPLE SENSATION 
15 KPL 
30–40 cm istutusväli

Kesäkuun alun korkea kukkija (75–
100 cm), violetit n. 5–7 cm kokoiset 
kukkapallot nousevat kauniisti kuihtuvien 
tulppaanien ja narsissien ylle.

PALLEROLAUKKA 
SPHAEROCEPHALON 15 KPL 
10 cm istutusväli

Heinäkuun alun korkea kukkija (90 cm), 
pienehkö kukka on alkuun valkoinen, 
josta väri vaihtuu kauniin violettiin. 
Kuihtuu hopean harmaaksi ja toimii 
kauniisti myös kuivakukkana. Kaunis 
muutaman sipulin mättäinä.



ILOISEN ROMANTTINEN ISTUTUS HEMPEISSÄ JA 
KIRKKAISSA SÄVYISSÄ

TÄHTILUMIKELLO 15 KPL 
5–10 cm istutusväli

Kevään ensimmäinen kukkija pihan 
lämpimimmälle paikalle nurmelle, 
perennapenkkiin tai vaikka pensaan 
juureen. Lisääntyy ja leviää kauniisti ja 
nopeasti pieninä mättäinä sekä siemenistä 
että sivusipuleilla.

NARSISSIT 
10 cm istutusväli

Eaton Song 12/25 kpl – aikainen

Blushing Lady 12/25 kpl 
– keskivaiheen kukkija

Geranium 12/25 kpl – myöhäinen

Istutuksen vaatima tila: Pieni istutus n. 2 m2 / Suuri istutus n. 4 m2 
Keskikokoinen istutus: 79,90 e / Suuri istutus: 149,90 e



HELMILILJA ARMENIACUM 50 KPL 
5 cm istutusväli

Perinteinen sininen helmililja. Kestävä 
puutarhassa, lisääntyy sekä sivusipuleilla 
että siemenistä.

TRIUMPH-TULPPAANIT 
10 cm istutusväli

Apricot Foxx 12/25 kpl
Carnaval de Rio 6/12 kpl
Flaming Flag 6/12 kpl
Purple Flag 6/12 kpl
Cheers 10/20 kpl
Denise 12/25 kpl

DARWIN HYBRID -TULPPAANIT 
10–15 cm istutusväli

Salmon van Eijk 12/25 kpl
Jaap Groot 12/25 kpl

PERSIANPIKARILILJA 
FRITILLARIA PERSICA 3 KPL – 
PARAATIPAIKALLE 
20 cm istutusväli

ASSYRIANPIKARILILJA FRITILLARIA 
UVA-VULPIS 15 KPL 
10 cm istutusväli

Kaunis pieninä lähekkäisinä mättäinä tai 
helmililjojen seassa jolloin nousee niiden 
ylle (korkeus 35 cm), hyvä leikko.

UKKOLAUKKA PURPLE SENSATION 
15 KPL 
30–40 cm istutusväli

Kesäkuun alun korkea kukkija (75–100 cm), 
violetit n. 5–7 cm kokoiset kukkapallot 
nousevat kauniisti kuihtuvien tulppaanien ja 
narsissien ylle.

PALLEROLAUKKA 
SPHAEROCEPHALON 15 KPL 
10 cm istutusväli

Heinäkuun alun korkea kukkija (90 cm), 
pienehkö kukka on alkuun valkoinen, josta 
väri vaihtuu kauniin violettiin. Kuihtuu 
hopean harmaaksi ja toimii kauniisti myös 
kuivakukkana. Kaunis muutaman sipulin 
mättäinä.




