KOTITARHURIN
VIHRE Ä
OPAS

Kaupan ruukkuyrtit kestämään

NAUTI
IHANISTA
YRTEISTÄ
Perusta pieni yrttitarha
käteviin kasvatuspusseihin
ja amppeleihin, joissa maustekasvit ovat näppärästi
käsien ulottuvilla.

Tiesitkö, että ruokakaupasta ostetusta ruukkuyrtistä riittää muutamalla konstilla iloa pitkäksi aikaa? Pienen ruukun multatila kuivuu nopeasti, mikä saa kasvin herkästi nuupahtamaan. Yrtit
piristyvät taas terhakoiksi, kun siirrät ne kasvamaan hieman isompaan ruukkuun, hyvään hiekansekaiseen kukkamultaan. Yhtä isompaa ruukkua on helpompi hoitaa kuin montaa pientä, joten voit istuttaa samaan astiaan useammankin
ruukkuyrtin. Kasvit viihtyvät parhaiten toistensa seurassa.
Sopivat parhaiten ikkunalla kasvatukseen:

minttu
Polystonesta valmistetuissa
ruukuissa yrteillä ja vihanneksilla
on tilaa kasvaa.

salvia rosmariini

basilika ruohosipuli

sitruunamelissa

persilja meirami timjami

Yrttitarhurin vinkit
Yrtit rakastavat aurinkoa, joten yrttitarha perustetaan kodin valoisimmalle ikkunalle. Voit kylvää
taimet itse tai ostaa ne valmiina. Useimmat lajit,
esimerkiksi rosmariini, laventeli ja oregano ovat
kotoisin karuista olosuhteista, joten ne viihtyvät
hiekansekaisessa, vähäravinteisessa mullassa.
Kastele yrttejä säännöllisesti ja lannoita kevyesti koko kasvukauden ajan. Napsi tuoreita versoja usein ruokiin, niin yrttitarhastasi kasvaa entistä tuuheampi.

Monikäyttöisiä...
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Yrttitarhan ainekset

Istuta yrtit aurinkoiselle
ikkunalle LOUHI-ruukkuihin,
TAIMI-kasvatuspusseihin ja
SILMU-amppeleihin.

• Rosmariini viihtyy
kuivassa.
• Basilika nauttii lämmöstä. Suojaa se
hyvin vedolta.
• Timjami kasvaa pelkässä hiekassakin.

• Korianterin tuoksu
karkottaa tuholaisia.
• Minttu tulee
tuuheaksi, kun
sitä leikkaa.
• Salvia kasvaa
varpumaiseksi.

1. VERSO-ruukku 2. RENKI-ritiläalusta
3. SILMU-amppeli

TAIMIK ASVATUKSEN
ABC
Vihannesten ja yrttien taimia on hauskaa ja helppoa kasvattaa itse
siemenistä tai pistokkaista. Ikkunan eteen nostetussa hyllykössä on
valoa tarvitseville taimille ihanteelliset kasvuolosuhteet.

TUOHI-kasvatuspussien pienet
koot sopivat mainiosti taimikasvatukseen.

herne
komatsuna mangoldi
tulipapu purjo

pensastomaatti

retiisi porkkana lehtisalaatti
Kasvata ruukussa jotain uutta!

Ihastele
kasvun
ihmettä!

Näin onnistut taimikasvatuksessa
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Käytä kylvöihin
pieniä taimipotteja ja vähäravinteista hiekansekaista taimimultaa. Painele siemenet multaan ja kastele kylvökset huolella.
Peitä potit rei’itetyllä
muovilla.
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Aseta taimipotit
lämpimään paik-

kaan itämisen nopeuttamiseksi. Pidä multa
tasaisen kosteana, jotta siemenet itävät.

SATO-korissa
säilytetään tarhurin
pienet työkalut.
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Nosta itäneet taimet valoisan ikkunan eteen KYLVÖ-hyllykköön. Sumuttele
pikku taimia säännöllisesti, etteivät ne kärsi
kuivuudesta.

SILMU-seinäamppelia voit käyttää
myös näppäränä
telineenä pikkutarvikkeille.

Kasvata taimia pistokkaista
Voit kasvattaa taimia myös emokasvista otetuista pistokkaista. Esimerkiksi rosmariinin taimikasvatus siemenestä on hidasta, joten sitä kannattaa lisätä pikku oksanpätkistä.
Leikkaa hyväkuntoisen rosmariinin latvoista
noin 10 cm pituisia nuoria versoja. Poista alimmat lehdet ja painele pistokkaat ruukkuihin ilmavaan kylvömultaan. Kastele hyvin ja sujauta ruukkujen päälle läpinäkyvä muovipussi. Aseta
ruukut valoon. Suihkuttele pistokkaita joka päivä.

KYLVÖ-hyllykössä taimet saavat
tasaisesti valoa.

LOUHI-rasiassa siemenpussit ja nimikyltit pysyvät
hyvässä järjestyksessä.
Monikäyttöinen rasia muuttuu
tyylikkääksi ruukuksi, kun kannen
kääntää aluslautaseksi.

Näin saat ruukkuruususi kukoistamaan

TERVE TULOA
KESÄKEITA ALLE!

Ruusut ovat auringon kasveja, mutta kovin paahteisella terassilla niiden kukat kuihtuvat nopeasti,
ja koko kasvi saattaa kärsiä kuivuudesta. Kastele ruukkuruusua usein ja lannoita säännöllisesti,
niin kasvi kehittää yhä lisää suloisia kukkanuppuja. Talveksi voit ottaa ruukkuruusun huonekasviksi, sillä se ei yleensä selviä talvesta ulkona.

Luo terassista tai parvekkeesta kasvien ja kauniin
sisustuksen avulla upea olohuoneen jatke.

Kestävät parhaiten paahdetta:

pelargoni
petunia tuoksupielus
marketta tähtisilmä

hopeakäpälä
Nauti
leppoisasta
oleskelupaikasta

tulikruunu hopeavillakko

asterikki

5 kasvivinkkiä terassin
kaunistukseksi
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Oliivipuut ja muut
korkeat, näyttävät puuvartiset kasvit
tuovat terassille ryhtiä. Talveta ruukkupuut
valoisassa ja viileässä
paikassa.

2
Terassin VIHERTARHAja KYLVÖ- hyllyköissä
kesäkukat pääsevät
kauniisti esiin.

Tuoksuherneiden
tapaiset kukkivat
köynnökset muodostavat seinäpinnoille
hienon kukkatapetin.
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Muratti ja muut
vihreät huonekasvit viihtyvät kesällä hyvin ulkona. Ne tuovat

terassi-istutuksiin rehevyyttä ja runsautta.

4

Pelargonit, begoniat ja petuniat kukkivat runsaasti koko kesän, kun lannoitat ja kastelet niitä
säännöllisesti.
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Koristeheinät sopivat moderniin
terassityyliin. Istuta ne
yksinään tyylikkäisiin
ruukkuihin tai kevennä heinillä kesäkukkaistutusten kukkarunsautta.

Isossa TUOHI-kasvatuspussissa
on kasvutilaa pienelle puulle. Peitä
mullan pinta vaikkapa simpukoilla.

VIHERTARHA-hyllykössä viherkasvit tulevat kauniisti osaksi
kodin sisustusta.
KÖYNNÖS-ruukku tukee
valtoimenaan rönsyävää murattia.

Kasvihyllykössä
viherkasvit
saavat tasaisesti
valoa!

TUOHI- ja TAIMI-kasvatuspussien korkeutta voi säätää
reunaa käärimällä.

Pidä huolta huonekasveista
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Valitse huonekasvit kotisi olosuhteiden mukaan. Aurinkoiseen asuntoon sopivat
esimerkiksi kaktukset
ja mehikasvit, maijat ja
vehkat viihtyvät kohtalaisessa varjossakin.
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VIIHTYISÄ KOTI
VIHERKASVEILLA
Vehreyden keskellä on hyvä olla, sillä viherkasvit tekevät kodista
kutsuvan. Samalla monet kasvit myös parantavat hengitysilman laatua.

Istuta kasvit uuteen multaan ja hieman suurempaan ruukkuun muutaman vuoden välein, niin ne jaksavat kasvaa kauniisti.
Jos ostat uuden huone-

kasvin, vaihda sen turvepitoinen multa heti kunnolliseen kukkamultaan.
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Lannoita ja kastele huonekasveja keväästä syksyyn. Talvella
kasvit tarvitsevat tavallista vähemmän vettä.

4

Kuiva talvi-ilma
koettelee kasvien
kuntoa. Säännöllinen
suihkuttelu saa ne viihtymään paremmin.

Helppohoitoisia huonekasveja
• Anopinkieli ei kaipaa
säännöllistä hoitoa.
• Muorinkukka tarvitsee vain vähän kastelua.
• Nopeasti kasvava juoru sopii amppeliin.

• Traakkipuusta saat
vähään tyytyvän suuren huonekasvin.
• Palmuvehka kasvaa
hyvin varjossakin.
• Rönsylilja tekee paljon uusia alkuja.

SILMU-amppelit

• Voidaan ripustaa seinälle
ja kattoon.
• Sisältää irrallisen aluslautasen.
• Värit: valkoinen ja musta.
• Korkeus ripustusosan kanssa
58 cm, Ø 17 cm.

Kivoja
ideoita
kotiin
SATO-kori

• Värit: valkoinen ja
musta.
• Isompi: K: 28,5 cm
Ø 34 cm
Pienempi: K: 25 cm,
Ø 31 cm.

KYLVÖ- ja VIHERTARHA-hyllyköt

• Mitat:
VIHERTARHA: K: 76 cm, L: 61 cm, S: 25 cm
KYLVÖ: K: 60 cm, L: 55 cm, S: 18 cm.
• Valmistettu polttomaalatusta metallista.
• Värit: valkoinen ja musta.
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NÄISTÄ SA AT APUA K ASVATUSPUUHIIN
KÖYNNÖS- ja VERSO-ruukut

TAIMI ja TUOHI-kasvatuspussit

LOUHI-laatikko ja
LOUHI-ruukku

RENKI-alusta

• Ruukut valmistettu polystonesta.
• Kasvituki valmistettu
polttomaalatusta metallista.
• Ruukkujen koot:
K: 62 cm ja 38 cm,
Ø 24 cm ja 15 cm.

• Ruukut valmistettu
polystonesta.
• Laatikon mitat:
K: 13,5 cm, L: 13,5 cm
• Ruukun mitat:
K: 10 cm, Ø 9 cm

• Materiaali: PVC-muoviverkko +
kuitukangas vuori.
• Päällinen läpäisee veden, joten liika
vesi pääsee valumaan pois.
• 4 kokoa: 11 x 11 x 14 cm,
16 x 16 x 19 cm, 25 x 25 x 30 cm,
35 x 35 x 40 cm.

• Sopii suurimman TAIMI- ja
TUOHI-SÄKIN alle.
• Mitat: K: 5 cm, L: 36 cm, S: 36 cm.
• Kaksi värivaihtoehtoa.

1. SATO-korissa tarhurin apuvälineet kulkevat kätevästi kasvimaalle. 2. Tukeva TAIMI-kasvatuspussi sopii myös
puukoriksi. 3. TUOHI-kasvatuspussit soveltuvat kylpyhuoneen tavaroiden säilytykseen. 4. Piilota tylsä kukkavaasi
TUOHI-pussin sisään.

Luhta Home Garden
-tuotesarja

Luhta Home

Luhta Home Garden tuotteiden ajaton muotokieli on suunniteltu suomalaiseen kotiin.
Tuotteet sopivat taimien ja kasvien kasvatukseen sisällä ja voit
käyttää niitä myös muuhun kodin sisustamiseen. Luhta Home Garden
tuoteperheeseen kuuluu useita erilaisia vihersisustamisen tuotteita.

Luhta Home on modernia skandinaavista kodinsisustusta. Inspiraation lähteenä on Suomen ainutlaatuinen luonto. Malliston väreissä ja materiaalivalinnoissa yhdistyvät selkeys,
raikkaus ja rento elämäntapa. Klassikkotuotteiden ja -värien lisäksi mallistoa päivitetään kahdesti vuodessa
sesonkiuutuuksilla ja raikkailla teemaväreillä.

Käy tutustumassa tuotevalikoimaamme osoitteessa www.luhta.fi/home
ja löydä lähin jälleenmyyjämme.
Löydät meidät myös Facebookista osoitteesta: www.facebook.com/luhtahome

