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Aitojuuriset 

viiniköynnökset

Hinta

Vitis vinifera Talven-

kestä-

vyys: 

xxx 

paras

Tietoa rypäleestä ja 

lajikkeesta

Ikä Astia-

taimena, 

0,5-4 l

Astia-

taimena

Aljoshenkin vaalea pöytärypäle 

kasvihuoneeseen

1v
x 20,00

Ciravas Agra xx vaalea lähes siemenetön 

aromikas

1v
x 20,00

Ciravas Balta xx vaalea lähes siemenetön 

aromikas

1v
x 20,00

Dvietes zila xxx tumma talvenkestävä 1v x 20,00

Guna xx punertava suuri ja aromikas 

rypäle

1v
x 15,00

Einset seedless x vaalea siemenetön  pöytä-

rypäle kasvihuoneeseen

1v
x 20,00

Hasanski Sladki  xx tumma, hyvä syömärypäle ja 

aromikas viiniin

1v
x 15,00

Interlaken vaalea siemenetön  pöytä-

rypäle kasvihuoneeseen

1v
x 20,00

Jadviga xx punertava suuri ja aromikas 

rypäle

1v
x 15,00

Jubilei Novgoroda xx vaalea

Jubilejas xx vaalea Jubilei Novg. jalos-tettu 

sitä aik. kypsyvä

1v
x 15,00

Kuzminski Sini x tumma 1v x 17,00

Madelaine Royal, Latvia vaaleat, maukkaat rypäleet, 

kasvihuoneeseen

1v
x 20,00

Mars terttu 200g, maukkaat 

rypäleet, siemenet pienet

2v
x 20,00

Ņežnij pöytärypäle kasvihuoneeseen 2v
20,00

Pine Lake xx tumma, talvenkestävä, aikaisin 

syömäkypsä, viiniin

2v
x 17,00

Ruskij Jantarj tumma, aromikas, pöytärypäle 

kasvihuoneeseen

1v
x 20,00

Russki Violotovõi tumma, aromikas, pöytärypäle 

kasvihuoneeseen

1v
x 20,00

Somerset Seedless xx punertava, maukas, pienet 

rypäleet lähes siemenettömiä

1v
x 17,00

Sukribe xx vaalea 1v x 15,00

Summersweet x tumma, makea 1v x 15,00

Supaga xx vaalea, lämpimässä paikassa 

oikein satoisa 

1v
x 15,00

Swenson red x herkullinen punertava rypäle 

kasvihuoneeseen

1v
x 17,00

Zilga  xxx tumma 1v x 15,00

Vartetut viiniköynnökset
Hinta Hinta

Vitis vinifera Perus-

runko

Rypäle yms. Ikä astia-

taimena, 

3-5,5 l

paljas-

juurisena 

n. 1.5 

asti

astia-

taimena

paljas-

juurisen

a

Leon Millot SO4 tumma erityisesti viiniin 1-vuotias
x x 18,00 9,00

Pinot Noir Precoce SO4 tumma, erit. viiniin 1-vuotias
x 16,00 8,00

Viiniköynnökset

Huomaa: rajoituksia saatavuudessa. Nopeat saavat haluamansa…

Tilaus tai yhteydenotto sähköpostilla tai soittamalla. Nouto sovittavana ajankohtana.

ari.markkula@omenakumpu.com, puh 0400 470 035

Hinnasto 2015, päivitetty 7.3.2015. Muutokset mahdollisia. Lajikekuvaukset löydät erillisestä kuvastosta. 

Omenakumpu 

Saatavuus

Saatavuus
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Pinot Noir Precoce SO4 tumma, erit. viiniin 2-vuotias
x 18,00

Rondo SO4 tumma syötäväksi ja viiniin 1-vuotias x x 15,00 8,00

Rondo 101-14 tumma syötäväksi ja viiniin 2-vuotias x 18,00

Siegerrebe SO4 punertava, erit. maukas 

kasvihuoneessa

1-vuotias
x 16,00 8,00

Siegerrebe 101-14 punertava, erit. maukas 

kasvihuoneessa

2-vuotias
x 18,00

Solaris SO4 vaalea syötäväksi ja viiniin 1-vuotias x 15,00 8,00

Solaris 101-14 vaalea syötäväksi ja viiniin 2-vuotias x 18,00

Vartetut, paljasjuurisina taimien 

määrä 

yht.

1-vuotiaat 1-vuotiaat

Hinta / kpl

10 x 70,00 7,00

25 x 155,00 6,20

taimien 

määrä 

yht.

astia/ 

paljasj. 

taimena

hinta / 

taimi

astia-

taimena

Avomaan helpot 

syömärypäleet, 1 

kutakin

Zilga, Hasanski Sladki, Sukribe, 

Kuzminski Sini 4 x 15,00 60,00

Hedelmäpuut 

Persikat

Prunus persica persikka 
39,00

Aprikoosit

Prunus armeniaca aprikoosi Daiga, vaatii pölyttäjän 39,00

Prunus armeniaca aprikoosi Lasma, osittain itsepölytteinen 39,00

Prunus armeniaca aprikoosi Velta vaatii pölyttäjän 39,00

Imeläkirsikat

Prunus avium imeläkirsikka 

Päärynäpuu

Pyrys Päärynäpuu

Omenat

Malus domestica Omenapuu

Luumupuut

Prunus domestica Zaretsnaja Rannaja Erittäin hyvänmakuinen ja talvenkestävä, yksi parhaimpia
35,00

Prunus domestica Luumu

Muut taimet

Raparperi, iso taimi, satoa jo istutusvuonna 6,00

Kasvuston päälle 

asetettavat 

kasvukankaat 

Kasvukangas DT-650, pakkaus suojaa 2-3 asteen hallalta 2m*5m 45,00

Kasvukangas DT-650, pakkaus suojaa 2-3 asteen hallalta 2m*10m 87,50

Kasvukangas 1500N, pakkaus suojaa 6-7 asteen hallalta 2m*5m 58,50

Suuret määrät viiniköynnöksiä tarjouksen perusteella. Kannattaa tilata mieluiten jo edellisenä syksynä, jolloin saa 

haluamansa määrän taimia, joissa on oloihin parhaiten sopiva perusrunko. Tällä hetkellä vartettuja taimia on lajikkeesta 

riippuen saatavilla seuraavilla perusrungoilla: 101-14 (talveentuu aikaisin, sopii muihin kuin kalkkiseen maahan ja hiekkamaille), 

SO4 (voimakaskasvuinen, savimaalle, kalkkiselle maalle), Börner (aikainen, hiekkaiselle maalle).

Sekoitus: 1-10 kpl yhtä lajiketta

yhtä lajiketta 25 kpl nippu

Tulossa

Maira, itsepölytteinen, kypsyy elokuun 

puolivälissä. Mehuk-kaat ja makeat 

hedelmät. Noin 1,5m korkea taimi.

Tulossa

Tulossa

Tulossa

Lisää lämpöä ja toimii kasvihuoneen tavoin. Noin 95% valosta läpäisee kankaan. 2,00 m leveä, 

reunat vahvistettu. Imee itseensä kosteutta ja suojaa hallalta. Voi asettaa suoraan kasvuston 

päälle (mansikka, salaatti yms) tai esim. 80 cm korkealla olevan tukilangan varaan telttamaisesti, 

kuten matalan rangan viiniköynnösrivi alkukesällä tai talvella, jolloin suojaa pakkasilta, pidentää 

kasvukautta ja lisää lämpöäsummaa.
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Kasvukangas 1500N, pakkaus suojaa 6-7 asteen hallalta 2m*10m 112,00

Kasvukangas 1500N metritavarana, rulla 2m*100m, yli 2m*10m suojaa 6-7 asteen hallalta2m*1m toim.kesäkuussa kysy

Pakkasilta suojaaminen

Pakkaspeite metritavarana, rulla 50m * 2m, 4 mm paksu, suojaa talven pakkasilta maan lämmöllä. Rulla 150€.1m*2m 4,00

Tarvikkeet

Runkosuoja puille kork 60 cm 2 kpl 3,00

Runkosuoja puille kork 100 cm 2 kpl 5,00

Kirjallisuutta

Juha Karvonen: Viiniköynnöksen kasvatus Suomessa, 2010, 266 sivua. ISBN 978-952-235-161-6 40,00

Yhden tunnin työ 55,00

Lisätunnit 45,00

Pakkaus- ja postituskulut Postiin 8,00

Pakkaus- ja postituskulut Matkahuoltoon 10,00

Postin kulut, nouto postista, alle 5 kg 9,30

Postin kulut, nouto postista, 5-10 kg 10,50

Viinit 1v paljasjuuriset 40 g

Viinit 1v ruukun paino 650g

Viinit 2v ruukun paino 2kg

Taara (paketin paino) 200g

viiniköynnökset ruukkutaimina matkahuoltoon, jos paino yli 10 kg

Hedelmäpuut aina matkahuoltoon Huom: Matkahuollon hinnoittelu korkeille puille kallis, joten nouto suositeltava.

Vastaanottaja maksaa matkahuollon kulut toteutuman mukaan noutaessaan taimia matkahuollosta.

Viiniköynnösten talvisuojaukseen voi käyttää kasvukankaita tai pakkaspeitettä. Ne kannattaa 

asentaa vasta sitten, kun maan pinta on jo kohmeessa. Liian lämpimässä ja kosteassa viihtyvät 

pöpöt. Lumen painon takia peite kannattaa asettaa langan yli, jolloin lanka ja sen kiinnitystolpat 

kantavat painon eikä viiniköynnös.

Voit tilata taimia ja tarvikkeita myös puhelimitse ja sähköpostilla, jolloin toimitus tapahtuu postitse tai 

matkahuollon kautta. Postin tai matkahuollon kulut laskutetaan toteutuman mukaan.

Verkkotyyppinen, pöpöt eivät lisäänny suojan sisällä

Verkkotyyppinen, pöpöt eivät lisäänny suojan sisällä

Sis. matkakulut eteläisen Sipoon ja itäisen Helsingin alueella

Hedelmäpuiden leikkaus, Viinitarhan perustamisen neuvonta yms. työ


