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Nelson Gardenin hehkuvat syyssipuliuutuudet
Kevään kukkaloisto istutetaan syksyllä. Istutuspuuhiin käytetty aika palkitaan upeilla kukilla
kevään tullen. Myös aikaisin keväällä heräävät pölyttäjät arvostavat syksyllä nähtyä vaivaa.
Ja mikä sen parempaa kuin poimia tulppaanikimppu maljakkoon omasta kukkapenkistä!

Kerrottu tulppaani ’Orange Princess’ on hehkuva kaunotar, jonka täyteläisen oranssi kukka muistuttaa pionia.

Tulppaanit ovat aina muodissa. Värit ja muodot vaihtelevat ja tämän hetken kuumimmat uutuudet vivahtavat aprikoosiin sekä
ovat täyteläisen kerrottuja. Tämän trendin ystävät valitsevat hehkuvan oranssit ’Apricot Angelique’ ja ’Orange Princess’ -lajikkeet,
joilla saa herkullisen vivahteen kimppuun tai kukkapenkkiin. Syksyn muissa utuuksissa hohtavat vaaleansävyiset narsissit sekä
mahtailevat punasävyiset pallolaukat, joiden kukat voivat kasvaa halkaisijaltaan jopa 20 cm kokoisiksi.
Nelson Gardenin Lovely Match -kukkasipulisekoitukset suunnitellaan vuosittain Fiddekulla-puutarhassa Ruotsissa. Tämän syksyn uutuussekoitusten kukat kukkivat eri aikoihin keväällä, jolloin pölyttäjät saavat ravintoa koko kevään ajan. Kukkapenkin reunaan, koriin tai pieneen maljakkoon sopivassa Lovely Match Spring Blues -yhdistelmässä kukkivat uljas helmihyasintti, jännittävä
idänsinililja ja pirteä sinisahrami. Näistä saa soman keväisen sinivalkoisen kimpun, jossa on ripaus violettia. Lovely Match Flaming Spring -yhdistelmässä puolestaan loistavat tulppaanit keltaisen, oranssin ja punaisen sävyissä. Liekehtivien värien loimu
jatkuu pitkään, kukat aukeavat eri aikoina ja jokainen lajike vaihtaa sävyään kukinnan edetessä. Nämä sopivat kukkapenkin
lisäksi erinomaisesti ruukkuun ja maljakkoon.
Pienet kukkasipulit kannattaa istuttaa mahdollisimman aikaisin, välttääkseen niiden kuivumisen. Tulppaanit puolestaan voidaan
istuttaa myöhemmin, sillä suuret sipulit ovat kestävämpiä. Istutussyvyys on noin 3 kertaa sipulin korkeus. Sipuleita kannattaa
istuttaa ryhmittäin, jotta ne muodostavat kauniita kokonaisuuksia noustessaan keväällä mullasta.
Nelson Gardenin tuotteita on saatavilla hyvinvarustetuista puutarhamyymälöistä ja päivittäistavarakaupoista.
Jatkuu seuraavalla sivulla
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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Tähtinarsissi ’Replete’

Kerrottu tulppaani
’Foxy Foxtrot’

Papukaijatulppaani
’Amazing Parrot’

Kerrottu tulppaani
’Black Hero’

Kaikki vuoden 2021 syyssipuliuutuudet:
22700 Tulppaani, ’Virichiq’			
Korkea, viehkeä ja kerrassaan tyylikäs vaaleanpunainen liljatulppaani. Viehkeää vaikutelmaa korostavat kapeiden terälehtien vihreät juovat
ja hieman kaartuvat kärjet. Vastustamaton huojuessaan kevättuulessa keväisen kukkapenkin yllä.
22895 Tulppaani, Papukaija-, ’Amazing Parrot’
Tässä eksoottisessa tulppaanissa sävyjä sanotaan olevan peräti kymmenen, kaikkea violetista oranssinkeltaiseen ja aprikoosiin. Jokainen
kukka on aivan omanlaisensa. Korkea, tukeva varsi tekee lajikkeesta näyttävän lisän kukkapenkkiin ja maljakkoon.
22980 Tulppaani, kerrottu, ’Orange Princess’
Kaksi kertaa palkittu kaunotar, jossa nupun vihreä väri viipyilee vielä sittenkin, kun se avaa oranssit terälehtensä. Täyteläinen ja tuoksuva,
pionia muistuttava tulppaani, jonka uloimmissa terälehdissä on violetteja juovia. Sopii hienosti ruukkuun.
22985 Tulppaani, kerrottu, ’Black Hero’
Komea, dramaattisen tumma, ehkä kaikista tummin tulppaani. Tiiviisti toisiinsa limittyvissä terälehdissä sävyt vaihtuvat silkinhohtoisesta
mahongista mustaan, etenkin varjossa. Muodostaa kauniin parin oranssien ja aprikoosinväristen tulppaanien kanssa.
23045 Tulppaani, kerrottu, ’Apricot Angelique’
Enkelimäisen kaunis, sanoinkuvaamattoman pehmeät sävyt. Tulppaani, jonka runsaissa terälehdissä on aprikoosia, vaaleanpunaista,
mandariininkeltaista ja kermanvaaleaa. Upeasti sointuva taideteos kukkapenkkiin.
23115 Tulppaani, kerrottu, ’Foxy Foxtrot’
Aivan vastustamaton aikainen tulppaani, jonka ilmavissa terälehdissä vaihtuvat marmeladinkeltaiset sävyt. Hennosti tuoksuva ja tottakai
erittäin kaunis leikkokukka. Sopii erinomaisesti istutettavaksi ruukkuun.
23125 Tulppaani, kerrottu, ’Verona’ 		
Nämä suloiset tulppaanit liehuvat kukkapenkissä kuin tanssivat ballerinat tyllihameissaan. Ihanan tuoksuisen kukan väri vaihtelee vaalean
vihertävän keltaisesta kermanvalkoiseen. Sointuu uskomattoman kauniisti yhteen narsissin ja helmihyasintin kanssa.
23170 Tulppaani, Triumf, ’Apricot Foxx’
Herkullisen aprikoosinvärinen tulppaani, hitunen roosaa. Värit voimistuvat kukan kehittyessä, mutta saattavat myös voimistua tai haaleta
sen mukaan, onko kevätsää viileä vai lämmin. Upea yhdessä tummien tulppaanien kanssa.
23475 Narsissi, Tähti-, ’Replete’ 		
Norsunluunvärinen narsissi, jossa koko leveydeltään pliseerattu, kaksinkertainen torvi valkoisen, korallin ja aprikoosin sävyissä. Kaunis kuin
koristerusetti kevään kukkapenkissä. Lajike ei juuri maistu kauriille, jäniksille, kaneille ja myyrille.
23520 Narsissi, Tähti-, ’Snow Disc’ 		
Kuin kevyt lumihiutale, mutta vielä odotetumpi, keväisen kukkapenkin kaunotar. Yhdistelmävaihtoehtoja on loputtomasti, sillä mikäpä ei
sopisi yhteen lumenvalkoisen narsissin kanssa. Lajike ei juuri maistu kauriille, jäniksille, kaneille ja myyrille.
23525 Narsissi, Tähti-, ’Sweet Desire’ 		
Kerrottu narsissi, jossa kermanvaaleat kehäliuskat ja kerrotussa kruunussa valkoista ja oranssinkeltaista kiehkuraa. Klassisia värejä, ylellistä tyyliä. Unelma kevään kukkapenkkiin. Lajike ei juuri maistu kauriille, jäniksille, kaneille ja myyrille.
23535 Narsissi, Tähti-, ’Atholl Palace’ 		
Kermanvalkoinen, kevätesikonkeltainen ja kerrottu narsissilajike. Nämä kauniit kukat keräävät katseita, mutta ne on myös helppo yhdistää
kaikkiin kevään väreihin niin kukkapenkissä kuin maljakossakin. Lajike ei niinkään houkuttele peuroja, jäniksiä tai myyriä.
23763 Pallolaukka, ’Red Giant’ 		
Pikkujättiläinen! Sievän korkuinen laukka, mutta tekee suuren punaliilan kukan, jonka halkaisija voi olla jopa 20 cm. Lehdet ovat leveät ja
kauniin harmahtavat. Upea ruukussa. Lajike ei juuri maistu kauriille, jäniksille, kaneille ja myyrille.
23764 Pallolaukka, ’Karataviense’ 		
Ilmavat, ihanan vaaleanpunaiset kukkapallot voivat kasvaa jopa 15 cm suuruisiksi. Lehdet leveät ja kauniin harmaanvihreät. Yksi parhaista
laukkalajikkeista ruukkuun istutettavaksi. Lajike ei juuri maistu kauriille, jäniksille, kaneille ja myyrille.
37652 Lovely Match, ’Spring Blues’ 		
Uljas helmihyasintti, säkkäräinen idänsinililja ja pyöreänmuotoinen sinisahrami. Näistä teet soman keväisen kimpun; sinistä, valkoista ja
hitunen violettia. Sopii kukkapenkin reunaan, koriin, ruukkuun ja pieneen maljakkoon.
37675 Lovely Match, ’Flaming Spring’ 		
Liekehtivä tulppaanikimppu keltaisen, oranssin ja punaisen sävyissä. Harmoninen värileikki jatkuu pitkään, kukat aukeavat eri aikoina.
Jokainen lajike vaihtaa sävyä nupusta täyteen kukkaan. Kauniita ruukuissa ja kimpuissa.

Kaipaatko lisätietoa, näytteitä tai palkintoja? Ota yhteyttä:
Emma Raunio, 050 5203 564, emma@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.
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