
NIMI KORKEUS KUKKA väri/kk LEHTI HUOMIOITA KUVA 

Blue Mouse Ears 15/20 lila/7. pyöreähkö 
sinivihreä,  
 

pienin kuunliljamme, 
osittaiseen varjoon, kukkii 
jo nuorena 
 

1 
 

Stiletto 25/40         lila/7.-8. kapea, vihreä  
valkoisella reunalla 

siro, lehden reuna 
aaltoileva, kukkii jo 
nuorena 
 

2 

Cherry Berry 25/45 lila / 8. kapeahko, vaalea  
vihreällä reunalla 

punertava kukkavarsi, 
vaatii valoa 
punertuakseen, kukkii jo 
nuorena 

3 

Brim Cup 30/45 lähes valk./7.-8. tummanvihreä 
kermankeltaisella 
tai –valkoisella 
reunalla, pyöreähkö 

osittaiseen varjoon, 
muistuttaa Wide Brimiä, 
mutta pienempikasvuinen 

4 

Pilgrim 30/55 lila / 8. sydämenmuotoinen 
harmaanvihreä,  
jossa kermanvaalea  
reuna 

horisontaalinen kasvutapa 
(leveämpi kuin korkea), 
 osittaiseen varjoon, kukkii 
runsaasti jo nuorena, 
tummat kukkavarret 

5 

Fire and Ice 30/50  vaalea lila /8. valkoinen 
tummanvihreällä 
reunalla  

vahva raikas värikontrasti, 
kasvusto yleisilmeeltään 
vaalea, ei kestä  suoraa 
aurinkoa, kukkavarsi 
valkoinen 

6 

Halcyon 30/50 vaalea lila /  8. soikea, sinertävä , 
kovapintainen 

osittaiseen varjoon, 
kukkavarressa usein pieniä 
lehtiä 
 
 

7 

June 30/50 vaalea lila / 8. kellanvihreä, jossa 
sinivihreä reuna, 
kovapintainen 

valoisassa kasvupaikassa 
lehden väri vaaleampi, 
Halcyonin muunnos 
 

8 

St Elmo´s Fire 40/60 vaalea lila /8. pyöreähkö, 
kellertävänvihreä 
valkoisella reunalla 

kasvusto yleisilmeeltään 
vaalea 
 
 
 

9 

Orange Marmalade 40/60 lähes valk /7.-8. kellanvaalea 
tummanvihreällä 
reunalla  (alussa 
lähes vihreä, 
muuttuu nopeasti) 

upea värikontrasti yhdessä 
ja samassa kasvissa 
 
 

10 

Wide Brim 40/60 vaalea lila/7.-8., 
kookas, näyttävä  

tummanvihreä 
vaaleankeltaisella 
reunalla 

osittaiseen varjoon, sietää 
jonkin verran myös suoraa 
paistetta  
 

11 

Queen Josephine 40/75 lila /7.-8. kiiltävä 
tummanvihreä 
vaalealla reunalla 

osittaiseen varjoon, 
näyttävä ryhmäperenna, 
yhtenäinen kasvusto 
 

12 

So Sweet 40/70 valkoinen/  8.-9. vihreä 
kermankeltaisella 
reunalla, vanhempi 
lehti – valk reuna 

tuoksuva kukka, 
osittaiseen varjoon, kukkii 
jo nuorena 
 

13 

Francee 40/70 lila  / 8. vihreä, jossa kapea 
valkoinen reuna 

kestää jonkin verran 
suoraa auringonpaistetta, 
nopeakasvuinen 
 

14 

Fragrant Blue 45/60 vaalea lila /7. 
tulppaanimainen, 
kaunis nuppu 

himmeän sinertävä, 
soikea, pitää hyvin 
värinsä 

tuoksuva kukka, joka 
hieman tummenee 
vanhetessaan, kukkii jo 
nuorena 

15 

Minuteman 45/60 vaalea lila / 7.-8. tummanvihreä 
valkoisella reunalla, 
kova  

hyvä värikontrasti, 
nopeakasvuinen, kukkii jo 
nuorena 
 

16 



Great Expectations 50/70 valkoinen /7. väriään keltaisesta 
valkoiseen muut-
tava paksu, uurtei-
nen, jossa vihreä 
epäsäännöllinen 
reuna 

ei kahta samankuvioista 
lehteä, hidaskasvuinen, 
Elegansin muunnos, 
osittaiseen varjoon 

18 

sieboldiana Elegans 50/75 valkoinen/  7. herttamainen, 
iso,uurteinen, 
sinertävä 

harmaa vahakerros antaa 
näyttävyyttä, kasvurauha! 
 
 
 

19 

Stained Glass 50/75 lähes valk./8.-9. kullankeltainen 
tummanvihreällä 
epäsäännöllisellä 
reunalla, pehmeä 

erittäin peittävä kasvusto, 
hyvä värikontrasti, 
osittaiseen varjoon 
 

20 

Patriot 55/75 vaalea lila /7.-8. vihreä, kellertävät 
reunat muuttuvat 
valkoisiksi 
loppukesällä 

kestää jonkin verran  
auringonpaistetta,  Minute 
Manin näköinen , mutta 
kookkaampi, usein 
kukkavarressa pieniä lehtiä 
 

21 

Twilight 55/75 vaalea lila / 7.-8. 
 

vihreä kellertävin 
reunoin 
 
 

muistuttaa ulkonäöltä 
Patriot-lajiketta, mutta ei 
kestä aurinkoa 

22 

Earth Angel 60/80 vaalea lila, lähes 
valkoinen /7. 

sinivihreä lehti, 
jossa kerman-
keltainen reuna 
 

puolivarjon/varjon Hosta 
horisontaalinen (leveä) 
kasvutapa 
 
 

23 

Sagae 60/100 lila / 7.-8. kiiltävä 
kolmiomainen 
vihreä lehti, 
kellanvalkeaa  
reunassa 

osittaiseen varjoon, lehden 
vaalea osa valoisammassa 
valkoisempi 

24 

Krossa Regal 80/120 lila / 8.-9. sinivihreä, 
aaltoileva, pitkät 
rotevat kukkavarret 

kimppumainen kasvutapa, 
saattaa ilmetä 
oranssinkeltainen syysväri 
 

25 

Regal Splendor 80/120 lila / 8.-9. sinivihreä, reunassa  
kapeasti valkeaa, 
aaltoileva 

kimppumainen kasvutapa, 
kellomainen kukka, pitkät 
rotevat kukkavarret 
 

26 

Sum and Substance 80/100 lila /8. kellanvihreä, iso, 
värin syvyys 
vaihtelee valoi-
suuden mukaan  

kasvaa leveäksi, sietää 
jonkin verran  aurinkoa,  
nopea-kasvuinen, suurin 
kuunliljamme - kasvutilaa!! 

27 

 

 

Kuunliljat ovat puolivarjon ja varjon kasveja. Jotkut lajikkeet sietävät jonkin verran suoraa auringonvaloa, 

mutta paahteisen paikan kasveja ne eivät ole.  Kasvualustan on oltava tuore, kosteutta pidättävä, sillä 

kuunliljat eivät viihdy kuivassa. Nyrkkisääntönä on hyvä muistaa, että mitä valoisampi paikka kuunliljalle 

valitaan, sitä paremmin on huolehdittava riittävästä kosteudesta juuristolle.   

Hidaskasvuisina kuunliljat ovat parhaimmillaan vasta vanhempina. Juurtuminen ja kasvun kunnollinen 

käynnistyminen kestää joillakin lajikkeilla jopa usean vuoden.  Kuunliljat lähtevät keväällä myöhään 

kasvuun, joten aluskasveiksi on hyvä istuttaa esim. kukkasipuleita.  

Kuunliljat ovat helppohoitoisia ja peittäviä puutarhan peruskasveja ja niiden kasvustot ovat kauniita koko 

kesän. 

Terveet, virustestatut kuunliljat tuottaa  


