
Perennamyyjän opas



Myymäläinfo / Perennat

Taimilähetyksen vastaanotto

 Tarkista taimilähetyksen kunto, 
vertaa lavamäärää rahtikirjaan ja tee 
tarvittaessa rahtikirjaan merkintä 
kuljetusvaurioista/puutteista.

 Laske laatikot ja vertaa määrää 
laatikkopalautusohjeessa olevaan 
toimittajan merkintään, talleta ohje 
laatikoiden palautusta varten. 
Tarkista lähetys muilta osin.

 Kastele vain, jos tarvetta, ja aseta 
myyntiin.

 Jos taimien laadussa tai määrässä on 
huomauttamista, reklamoi HETI - 2 
vrk:n kuluessa - suoraan lähettäjälle 
taimitukku@taimitukku.fi

mailto:taimitukku@taimitukku.fi
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Perennojen hoito myymälässä

 Sijoita perennat valoisaan  paikkaan 

välttäen suoraa auringonpaahdetta. 

Suojaa tarvittaessa yökylmiltä   

hallaharsoa käyttäen.

 Kastele VAIN TARVITTAESSA, 

mielellään altakasteluna HAALEALLA 

(ei kylmällä!) vedellä, liika kastelu 

saattaa tuhota juuriston.

 Jos perennat ovat myymälässä kahta 

viikkoa pidempään, lannoitekastelu 

auttaa myyntikuntoisuuden 

säilyttämisessä: 1 rkl 

kastelulannosta/10 l vettä
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Etiketti tietolähteenä

 Myy oikea kasvi oikeaan paikkaan;  

käytä hyväksi etiketin ja 

myymäläkuvien tarjoamia tietoja

 Valovaatimus

 Kukinta-aika

 Kasvin korkeus täysikasvuisena

 Kasvupaikka

 Nyrkkisääntö: mitä isokokoisempi 

kasvi, sitä syvämultaisempi ja 

hikevämpi (tuoreempi) kasvualusta.

Ohjeellinen istutusetäisyys auttaa 

tarvittavan taimimäärän arvioinnissa. 
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Maanparannus ja penkin perustaminen

 Käännä kasvualusta 20-30 cm syvyydeltä 
(pienikokoisille perennoille ja 
kivikkokasveille riittää 10-20 cm) 

 Tiivis kasvualusta ja (talvi)märkyys 
eliminoitava: 

 Paranna kasvualustaa esim.  turvekompostilla tai 
muilla myynnissä olevilla maanparannusaineilla 
(multaseoksilla), jotta maa saadaan kuohkeaksi ja 
vettäläpäiseväksi.

 Vesi ei saa jäädä juuristoalueelle seisomaan; 
muokkaa perenna-alue kohopenkiksi, jolloin pysyy 
kuivempana.

 Kalkitse ja peruslannoita (ohjeet 
myymäläpakkauksissa). 

 Sekoita maanparannusaineet, kalkki ja 
lannoite HUOLELLISESTI kasvualustaan.

 Rajaa perennapenkki tarvittaessa 
reunakivillä, nurmikonreunanauhalla tms.
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Perennojen istuttaminen

 Asettele taimet istutusalueelle sopivin etäisyyksin 

hahmottaaksesi kokonaisuuden ja aloita istutus:

 Purista ja kopauttele ruukkua hieman, jolloin 

saat juuripaakun helpommin irrotettua ja 

poistettua ruukusta kokonaisena.

 Avaa tarvittaessa paakun juuristoa varovasti 

käsin, näin autat perennaa juurtumaan 

nopeammin uuteen kasvupaikkaansa.

 Istuta taimi. Jo valmiiksi muokatussa maassa 

riittää paakun kokoinen istutuskuoppa. 

Istutussyvyys on oikea, kun paakku ei jää 

näkyviin (1-2 cm multaa peittää paakun 

pinnan).

 Tiivistä juuristoalue kastelemalla runsaalla 

vedellä (4-5 l /taimi) heti istutuksen jälkeen.
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Hoito istutuksen jälkeen

 Kastele perennat uudelleen noin viikon 
kuluttua istutuksesta runsaalla vedellä: 
juuristoalueelle n. 4-5 l/vettä per taimi.

 Jatkossa kastellaan tarvittaessa, 
periaatteella HARVOIN MUTTA 
KUNNOLLA, mikä edistää juurten kasvua 
(jatkuva pieni suihkuttelu on 
enemmänkin haitaksi).

 Anna ”syyslannoitus” perennoille jo 
heinä-elokuun vaihteessa PK-lannoksella 
myyntipakkauksen ohjeen mukaan ja 
kastele runsaalla vedellä. 

 Touko-kesäkuussa kasvun alkaessa 
annetaan kevätlannos    
myyntipakkauksen ohjeen mukaan.

 Kuihtuneen kasvuston voi siivota pois jo 
syksyllä tai vasta keväällä tai jättää 
(paloiteltuna) karikkeeksi mullan pinnalle.


