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Joulukukkien istutus- ja kasvatusohjeet



Amaryllis eli ritarinkukka
(Hippeastrum)
Jos sipulia ei istuteta heti, säilytetään si-
pulit istutushetkeen saakka kuivassa ja 
viileässä paikassa (esim. jääkaapissa).

Istutus:
Ennen istutusta amarylliksen sipulia pidetään 
n. 12 tuntia pystyasennossa astiassa, jossa 
on haaleaa vettä. Ainoastaan sipulin juuret ja 
alaosa saavat kastua. Amarylliksen voi istuttaa 
millaiseen ruukkuun tahansa, kunhan siinä on 
pohjassa reikä ylimääräisen veden poistumista 
varten eikä ruukku ole liian suuri. Hyvä ruukun 
koko on 1-2 senttiä suurempi kuin sipulin halkai-
sija.  Istutusmullan tulisi olla hyvin vettä läpäise-
vää, esim. kaktusmultaa tai hiekalla kevennettyä 
kukkamultaa.

Sipulin pinnassa mahdollisesti esiintyvän 
homeen voi pestä pois haalealla vedellä. Home 
on vaaratonta varastohometta eikä siitä ole 
haittaa kasville. Myöskään sipulin ulkokuoressa joskus esiintyvät pehmytkohdat eivät ole haitaksi 
kasvin kasvulle ja korjaantuvat itsestään sipulin kasvun yhteydessä. Kyse on normaalista sipulin 
kasvutapahtumasta.

Amaryllistä istutettaessa ruukku täytetään siten, että sipulin kärki ja hartiat jätetään mullan pinnan 
yläpuolelle. Liian syvään istutettu sipuli saattaa mädäntyä. Sipuli painetaan tiukasti multaan niin, 
ettei juurien sekaan jää tyhjää tilaa. Istutuksen jälkeen multa kastellaan hyvin ja sipulia painetaan 
vielä tiiviisti multaan. 

Hoito:
Kasvu alkaa välittömästi kun amaryllis laitetaan valoisaan ja lämpimään paikkaan (vähintään +22°C, 
mieluiten +25 - 28°C). Pohjan, esim. lattialämmityksen, takan päällisen tai patterin, kautta tuleva 
lämpö on paras. Kun kukka aukeaa, on viileämpi paikka eduksi. Tällöin kukinta kestää pidempään. 

Ensimmäisen kastelun jälkeen kasvia kastellaan hyvin niukasti. Amaryllistä kastellaan aina haalean 
lämpimällä vedellä. Liiallinen kastelu aiheuttaa kukkavarren venymistä, joten ylimääräinen vesi 
tulee poistaa aluslautaselta. Vettä ei saa koskaan mennä kukkavarsien kasvukohdasta sisään. Kukka-
nuppujen ilmestyessä kastelua lisätään varovasti.

Mikäli kukinta näyttää ajoittuvan väärin, voidaan nuppujen aukeamista nopeuttaa siirtämällä 
istutettu amaryllis vieläkin lämpöisempään paikkaan (max. +30°C) tai hidastaa viileässä (n. +8-10°C). 
Tällaiset poikkeuskäsittelyt eivät saa kestää 4 viikkoa pidempiä aikoja. Kukinta alkaa normaalisti 3 - 5 
viikon kuluttua istutuksesta.

Huom! Joissakin lajikkeissa nupun suojalehti saattaa olla liian ahdas, jolloin kukka ei 
avaudu normaalisti. Tämä ilmenee nupun kehityksen pysähtymisenä. Tällöin suoja-
lehteä voi avata varovasti käsin, jotta nuppu pääsee vaivatta avautumaan.

Kasvatus lasimaljassa:
Alussa mainitun liottamisen jälkeen sipulista poistetaan huonot/kuolleet juuret. Varsinkin juuret 
kannattaa pestä huolellisesti, jotta maljakon vesi pysyy puhtaana. Parin ensimmäisen päivän aikana 
vesi värjäytyy vielä, joten vesi kannattaa vaihtaa päivittäin. Lopulta lian irtoaminen lakkaa, vesi py-
syy kirkkaana ja lopputulos on häkellyttävän hieno. Aseta sipuli lasiin niin, että vain juuret ulottuvat 
veteen. Sipuli ei saa seistä vedessä. Lasiviljelyssä onnistuvat parhaiten lajikkeet, joilla on vahvat 
juuret. 

 



Jatkohoito:
Amaryllis ei ole kertakäyttökasvi. Kukinnan jälkeen kuihtuneet kukat ja kukkavanat poistetaan. 
Lehdet jätetään paikoilleen keräämään uutta energiaa sipuliin. Kasvia tulee kastella ja lannoittaa 
säännöllisesti kukinnan jälkeen elokuulle saakka. Lannoitukseen voidaan käyttää esim. huonekas-
veille tarkoitettua lannoitetta.
Kesällä amaryllis ruukkuineen voidaan siirtää ulos ja säilyttää sitä puolivarjoisessa, sateelta suoja-
tussa paikassa. Elo-syyskuussa lannoitus lopetetaan ja kastelua vähennetään, jolloin lehdet alkavat 
kellastua ja kuihtua itsestään. Lokakuun aikana kastelu lopetetaan kokonaan ja ruukku siirretään 
sisälle hyvissä ajoin ennen yöpakkasia. 

Kuihtuneet lehdet leikataan n. 1 – 2 cm:n päästä sipulista ja kastelu lopetetaan kokonaan. Sipuli 
siirtyy näin lepotilaan ja valmistautuu seuraavaan kukintaan. Kukka-aiheet muodostuvat viileän 
(n.+10°C) lepokauden aikana, jonka tulisi kestää vähintään kolme kuukautta. Jos lepoaika jää liian 
lyhyeksi voi seurauksena olla pelkkien lehtien kasvua. Lepokauden jälkeen sipulit siistitään kuivu-
neista lehdistä ja juurista ja istutetaan uudelleen edellä olevien ohjeiden mukaisesti.

Mikäli tarvitset lisää ohjeita, voit aina kääntyä puoleemme. Neuvomme Sinua mielellämme, jotta 
pääset parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen amaryllisten kanssa.

Waxz - amaryllikset Kasvu alkaa välittömästi kun amaryllis laitetaan valoisaan ja lämpimään 
paikkaan (vähintään +22°C, mieluiten +25 - 28°C). Pohjan, esim. lattialämmityksen, takan päällisen 
tai patterin, kautta tuleva lämpö on paras. Kun kukka aukeaa, on viileämpi paikka eduksi. Tällöin ku-
kinta kestää pidempään. Nyt et tarvitse multaa eikä vettä. Sipulin päällä oleva vaha saattaa halkeilla 
kukinnan aikana. Kun kukinta on ohi kuori sipulin päällä oleva vaha ja poista metallijalusta. Istuta 
sipuli multaan yllä olevia jatkohoito-ohjeita noudattaen.

 Jouluruusu (Helleborus niger)

Jouluruusu on perenna, ja se viihtyykin parhaiten viileässä ja valoisassa 
paikassa.

Jouluruusu kukkii pitkään oikein hoidettuna. Hoida kasvia seuraavasti:
- sijoita kasvi mahdollisimman valoisaan ja viileään paikkaan, mielellään 
n. +18–20 °C, kerrostalohuoneistossa sijoita kasvi viileimpään mahdolli-
seen paikkaan (esim. lasitetulle parvekkeelle) ainakin yöajaksi, lämpötila 
ei kuitenkaan saa laskea pakkasen puolelle 
- pidä multa kosteana, pintamulta saa kevyesti kuivahtaa kastelujen 
välillä
- kastele jouluruusua aina aluslautasen kautta, sumuttele lehdistöä mah-
dollisuuksien mukaan
- sisällä kasvavaa kasvia ei tarvitse lannoittaa
- kukinnan jälkeen kasvin annetaan levätä viileässä ja varjoisassa paikassa

Jouluruusun voi istuttaa keväällä ulos puolivarjoisalle kasvupaikalle sy-
vämultaiseen, kalkittuun ja ravinteikkaaseen maahan. Ulkona jouluruusu 
kukkii aikaisin keväällä ja joskus lämpiminä syksyinä uudestaan myöhään syksyllä. Jouluruusu viih-
tyy parhaiten kun se saa kasvaa rauhassa samalla kasvupaikalla. Kasvia voi suojata syksyllä havuilla, 
pakkaspeitteellä tai talvisuojaturpeella.
Ruukussa kasvavan jouluruusun lehdet kuihtuvat talven aikana. Uudet lehdet kasvavat kukinnan 
jälkeen seuraavalla kasvukaudella. Mikäli ruukku näyttää liian alastomalta, sen voi koristella esim. 
sammaleella.Istutus isompaan ruukkuun tai ulos tehdään vasta keväällä. Jos jouluruusun kasvatus-
ta jatketaan ruukussa, astian tulisi olla mielellään melko suuri, n. 8-10 litran ruukku. Näin kasvia ei 
tarvitse vaihtaa uuteen ruukkuun, riittää kun pintaan lisätään uusi multakerros vuosittain. Ruukus-
sa olevaa kasvia voidaan ”ulkoiluttaa” kesällä varjoisassa paikassa ja siirtää syksyllä kellariin, josta 
se otetaan sisälle, kun kukkavanat ovat kasvaneet n. 5-10 cm mittaisiksi. Tämä tapahtuu yleensä 
marras-joulukuun aikoihin. Kukintaa voidaan siirtää pitämällä kasvia viileässä ja kukintaa voidaan 
pitkittää pitämällä kasvia kukinnan aikana yöaikaan viileässä paikassa. 
Jouluruusu on pääsääntöisesti kestävä ja terve kasvi, joskus mustalaikkutauti voi vioittaa lehtiä ja 
kukintoja. Taudin vioittamalta kasvilta poistetaan vioittuneet osat, jotka hävitetään.
Jouluruusut toimitetaan ruukkuihin istutettuina ja suosittelemme, että kasvi pidetään samassa 
ruukussa ensimmäisen kukinnan ajan.  Jouluruusu on myrkyllinen.
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 Joulukaktus (Schlumbergera)

pitää huoneenlämmöstä läpi vuoden. Kukkiakseen se vaatii vähemmän kuin 12 tuntia 
valoa yhden kuukauden ajan. Se siis kukkii luonnostaan vuoden pimeimpään aikaan kun 
päivä on tarpeeksi lyhyt. Joulukaktuksen voi pitää läpi kesän ulkona suojaisessa, puolivar-
joisessa paikassa, on vain muistettava nostaa se sisälle ennen halloja. Sisällä valoisa itä- tai 
länsi-ikkuna sopii parhaiten joulukaktukselle. Joulukaktusta kastellaan keväästä syksyyn 
varsin reippaasti, pintamulta saa kuivahtaa kastelujen välillä. Kukinnan päätyttyä vähennä 
kastelua. Älä kuitenkaan unohda tyystin kastella sitä, lehdet eivät saa nahistua. Joulukaktus 
ei välttämättä kuki jos voi liian hyvin. Sen voi kesällä esimerkiksi antaa kuivahtaa normaalia 
enemmän. Kukinnan aikana joulukaktusta ei pidä siirrellä tai käännellä, koska se pudottaa 
nuppunsa. Joulukaktuksen mullaksi sopii ilmava, vettäläpäisevä ja hapahko multa. Kasvu-
korkeus noin 35-45 cm.

Tasetti (Narcissus tazetta ’Paperwhite Ziva’)

Istuta sipulit seuraavasti:
• täytä astia esim. kaktusmullalla tai turvepitoisella kukkamullalla, varaa astiaksi ruukku, 

jossa on reikä pohjassa.
• istuta sipulit niin, että sipulin kärki jää mullan pinnan yläpuolelle
• kastele multa ja siirrä istutus valoisaan paikkaan, hieman viileämmässä paikassa varsis-

ta kasvaa tanakampia kuin lämpimässä
• voit hidastaa kasvua ja pidentää kukintaa pitämällä tasetit viileässä paikassa
• liian lämmin ja kuiva huoneilma saattaa kuivattaa nuppuja ja kukkia
Tasetit voi myös istuttaa kivillä ja soralla täytettyyn matalaan astiaan, niin että 1/3 sipulista 
jää näkyviin. Sipulit asetellaan vieri viereen ja sora kastellaan. Kastelusta huolehditaan siten, 
että ainoastaan sipulien juuret saavat vettä. Koko astiaa ei siis täytetä vedellä, vaan aino-
astaan astian pohjalla pidetään jatkuvasti vettä. Liiallinen märkyys tuhoaa sipulit. Vesitila 
ei myöskään saa kuivua, koska tämä aiheuttaa helposti kukkien kuivumisen ja tippumisen. 
Tasetteja ei tarvitse lannoittaa. Tasetit kukkivat n. 2-3 viikon kuluttua istutuksesta. Sipuleita 
voi säilyttää istutukseen asti viileässä, pakkasettomassa 
paikassa, esimerkiksi kellarissa, jääkaapissa tai autotallis-
sa. Tasetit kasvavat n. 30-40 cm korkeiksi ja kukkivat val-
koisin kukinnoin. Kukkien auettua kukintaa voi pidentää 
viemällä kukat yöksi viileään (+10 °C) paikkaan. Tasettien 
voimakas tuoksu saattaa aiheuttaa oireita allergikoille. 
Tasetin sipulit ovat lievästi myrkyllisiä.


