Lehdistötiedote – toukokuu 2020

Nelson Gardenin syyssipuliuutuudet hurmaavat
herkkyydellään
Pihan ja puutarhan kaunista kevätilmettä voi ennakoida istuttamalla syyssipuleita. Kun valitsee lajikkeita, jotka kukkivat eri aikoihin löytävät pölyttävät hyönteiset ruokaa koko sesongin ajan.
Näin voi tukea myös luonnon monimuotoisuutta.
Puutarhaihminen miettii kevättä jo syksyllä. Nelson Gardenin syyssipuliuutuudet ovatkin nyt erityisen ajankohtaisia. Tämän syksyn uutuuksissa teemana ovat herkät vaaleat, jäisetkin sävyt, jotka heijastavat
upeasti keväällä lisääntyvää valoa. Nelson Gardenin uutuuslajikkeet
koeviljellään Ruotsissa, jolloin niiden soveltuvuus pohjoisiin olosuhteisiin varmistuu ja sipulit kasvavat lajille tyypillisen pituuksiksi, muotoisiksi ja värisiksi.
Lovely Match –kukkasipulilajitelmat sisältävät valmiin seoksen lajikkeita, jotka sopivat yhteen tai täydentävät toisiaan korkeuden, värien
tai kukkimisajan mukaan. Nämä seokset suunnitellaan ja testataan
koeviljelmällä. Syksyn uutuuksissa on kaksi herkkää lajitelmaa, Iris &
Friends ja Hearts of Gold.
Iris & Friends kukkii aikaisin kevättalven pehmeissä vaaleissa väreissä.
Kaikki lajikkeet kukkivat samanaikaisesti, ovat pitkäikäisiä ja helppohoitoisia. Ne voidaan istuttaa tiiviisti, jolloin ne muodostavat kauniin
kokonaisuuden. Iris & Friends -lajitelman kukat ovat mieluisia myös
kevään aikaisille pölyttäville hyönteisille.
Hearts of Gold koostuu kolmesta pienestä suloisesta kukasta, jotka
ilahduttavat lähes lapsenomaisella leikkisyydellään. Sen lämpimät
sävyt ja keltaisen vivahteet saavat kukkapenkin sädehtimään. Tämä
lajitelma sopii hyvin myös ruukkuistutuksiin. Nämä lajikkeet kukkivat
keskikeväällä ja kukinta kestää pitkään.

Nelson Gardenin syyssipuliuutuuksilla saa ripauksen
herkkyyttä puutarhaan. Kuvassa Lovely Match, Hearts
of Gold.

Lajitelmien ja kukkien lisäksi uutuussipulivalikoimassa on valkosipuli
’Sabagold’, joka on yksi aikaisimmista lajikkeista ja kestää hyvin ankarampia olosuhteita. Sabagold sopii hyvin kuivattavaksi tai voidaan
nauttia tuoreena.
Nelson Gardenin tuotteita on saatavilla hyvinvarustetuista puutarhamyymälöistä ja päivittäistavarakaupoista.
Katso kaikki vuoden 2020 syyssipuliuutuudet alta:
Tämä elegantti, epätavallisen värinen triumfitulppaani
’Jacuzzi’ on kukkapenkin katseenvangitsija ja sopii
erinomaisesti leikkokimppuihin.

Nelson Garden tarjoaa Pohjoismaiden laajimman valikoiman siemeniä, sipuleita sekä muita puutarhaharrastuksen
pientarvikkeita. Valikoimaan kuuluvat myös mm. työkalut, kasviravinteet ja -lannoitteet, käsineet sekä linnunruokintatuotteet.
Yritys on markkinajohtaja omalla alallaan ja toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa sekä Baltian maissa.
Yrityksen logistiikkakeskus ja pääkonttori sijaitsee Tingsrydissä Etelä-Ruotsissa.
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Iiris/Krookus/Hyasintti. LM Iris & Friends
7,95
Kevään ensimmäiset iirikset, hyasintit ja krookukset kukkapenkkiin ja ruukkuun. Iiristen vaaleansininen väri valaisee,
ja sitä täydentävät posliinihyasintin samanväriset kukat. Keltaiseen kuvioon sointuvat täydellisesti krookuksen 		
pehmeät sävyt.
Valkosipuli ’Sabagold’
5,85
Yksi aikaisimmista lajikkeista, kiitollisuutensa ja säänkestävyytensä ansiosta erityisen pidetty. Sipuli on suuri, 		
valkoinen ja pyöreä ja sisältää 10-18 kynttä. Nautitaan tuoreena tai kuivattuna. Sopii varastoitavaksi, varsi sopii 		
myös letitykseen.
Narsissi, Valko-, Recurvus, 15 kg		
9,95
’Recurvus’ on klassinen, tuoksuva valkonarsissi. Kukissa on melko kapeat valkoiset yläterälehdet ja pieni, keltainen
punareunainen lisäkruunu. Kukkii melko myöhään. Lajike ei juurikaan maistu kauriille, jäniksille, kaneille ja myyrille.
Narsissi, Tasetti, Minnow
9,95
’Minnow’ on puutarhatasetti. Joka varressa on kaksi tai useampia kukkia. Kukat ovat pienet ja tuoksuvat. Yläterälehdet ovat vaaleankeltaiset ja lisäkruunu tummankeltainen. Sievä kukkapenkissä ja ruukussa. Lajike ei juuri maistu
kauriille, jäniksille, kaneille ja myyrille.
Tulppaani, Triumf-, Jacuzzi
5,95
Tällä tulppaanilla on epätavallinen, elegantti väri. Ryhdikäs hopeanharmaa ja reunoiltaan liilanvärinen nuppu aukeaa
kauniinmuotoiseksi pikariksi, jossa syvä purppura loistaa terälehtien ohuen sulkakuvion läpi. Upea leikkokukka.
Tulppaani, Triumf-, Roussilion
7,95
Tämä tulppaani on kukkapenkin katseenvangitsija, kukkakimpun väriläiskä. Vihreät nuput muuttuvat ensin hopeisen vaaleanpunaisiksi ja tummareunaisiksi, sitten suuret kukat aukeavat vaaleanpunaisen ja liilan sävyissä. Erityisen
kauniit, tummat varret.
Laukka, Eros				7,95
Tätä upeaa laukkaa ei voi olla liikaa. Myös kimpuissa fantastisen kaunis kukka voi kasvaa halkaisijaltaan jopa 10
cm:n suuruiseksi, ja jos sipulit jättää koskemattomina maahan, kukkavanoja muodostuu joka vuosi lisää.
Kevätkurjenmiekka, Frozen Planet
5,95
Talven pakkasen ja kevään kalpean sinisen taivaan värjäämä pieni iiris herää kevätauringon ensisäteisiin. Suloinen
jääprinsessa, jonka haaleat värit sopivat kauniisti yhteen eriväristen krookusten kanssa.
Tulppaani, Triumf-, Barre Alta		
4,95
Tämä klassinen tulppaani on kauniisti ehostettu; sen terälehdet ovat kuin kauniisti punatut ja tummalla rajatut huulet.
Intensiivisen värinen, ihastuttava tulppaani, jonka syvän kirsikanpunainen sävy muuttuu ulompana koralliksi.
Kevätkurjenmiekka, Frozen Planet
3,95
Talven pakkasen ja kevään kalpean sinisen taivaan värjäämä pieni iiris herää kevätauringon ensisäteisiin. Suloinen
jääprinsessa, jonka haaleat värit sopivat kauniisti yhteen eriväristen krookusten kanssa.
Iiris/Krookus/Hyasintti. LM Iris & Friends
12,95
Kevään ensimmäiset iirikset, hyasintit ja krookukset kukkapenkkiin ja ruukkuun. Iiristen vaaleansininen väri valaisee,
ja sitä täydentävät posliinihyasintin samanväriset kukat. Keltaiseen kuvioon sointuvat täydellisesti krookuksen pehmeät sävyt.
Tulppaani/NarsissiVuokko. LM Hearts of Gold 12,95
Suloinen sekoitus tulppaaneja, vuokkoja ja narsisseja kukkapenkkiin, ruukkuun tai koriin. Erikorkuiset, -väriset ja
-muotoiset kukat kohottavat ja korostavat toinen toisiaan. Niissä kaikissa on keltainen keskusta, joka aukeaa aurinkoon päin.
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Kaipaatko lisätietoa, näytteitä tai palkintoja? Ota yhteyttä:
Emma Raunio, 050 5203 564, emma@perpr.fi
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa osoitteessa: perpr.fi
Nelson Garden tarjoaa Pohjoismaiden laajimman valikoiman siemeniä, sipuleita sekä muita puutarhaharrastuksen
pientarvikkeita. Valikoimaan kuuluvat myös mm. työkalut, kasviravinteet ja -lannoitteet, käsineet sekä linnunruokintatuotteet.
Yritys on markkinajohtaja omalla alallaan ja toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa sekä Baltian maissa.
Yrityksen logistiikkakeskus ja pääkonttori sijaitsee Tingsrydissä Etelä-Ruotsissa.

