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AMPPELIPETUNIA
(Surfinia)

Suosittu amppelikukka, joka kukkii ahkerasti  koko kesän.
Sopii puolivarjoon tai aurinkoon.
Kastele ja lannoita säännöllisesti.
Käytetään myös parvekelaatikoissa ja maanpeittokasvina.
Versojen leikkaus tuuhentaa, vanhojen
kukkien poisto ei välttämätön.

AMPPELILOBELIA

Kukkii uskollisesti koko kesän erilaisilla kasvupaikoilla.
Huolehdi riittävästä ja tasaisesta kastelusta .
Helteellä suositellaan varjopaikkaa.
Alasleikkaus kerran kesässä tuuhentaa kasvua.

PIKKUPETUNIA
(japaninkello)

◊ Nykyisin eniten käytetty amppelikasvi.
◊ Helppohoitoinen, kuihtuneiden kukkien poisto ei
välttämätöntä.
◊ Sopii aurinkoon ja puolivarjoon ja sietää melko hyvin myös
kuivuutta.
◊ Monikäyttöinen: amppeleihin,
parvekelaatikoihin ja sekaistutuksiin.
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LUMIHIUTALE

Kukkii pakkasiin saakka.
Sijoitus puolivarjoon tai varjoon.
Säännöllisellä kastelulla viihtyy myös aurinkoisella paikalla.
Sopii amppeliin, parvekelatikoihin ja sekaistutuksiin.

SINIVIUHKA

◊ Kukkii myöhäissyksyyn saakka.
◊ Sopii amppeliin tai vaikkapa maanpeittokasviksi mataliin
kukkaryhmiin.
◊ Helppohoitoinen, ei tarvitse nyppimistä eikä leikkausta.
◊ Pitää auringosta, mutta kastele ja lannoita säännöllisesti.
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HUOVINKUKKA

Mukava lisä sekaistutuksiin.
Hyvä sateen- ja kylmänkesto.
Kukinta parhaimmillaan loppukesällä.
Tuo iloa ja valoa kukkaryhmiin.
Todella helppohoitoinen.
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RIIPPAVERENPISARA
Viihtyy parhaiten puolivarjoisassa kasvupaikassa.
Ei kestä kovaa paahdetta.
Siemenkodat kannattaa poistaa kerran parissa viikossa.
Kylmällä säällä kastele niukasti.
Perinteinen helppohoitoinen amppelikukka.

AMPPELIDIANA

◊ Viihtyy myös aurinkoisessa paikassa.
◊ Versoja kannattaa leikata pari kertaa kesässä, pysyy tuuheana.
◊ Hempeät värit sopivat suomalaiseen kesään.
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MUSTASILMÄSUSANNA

Viihtyy lämpimässä ja tuulensuojaisessa paikassa.
Kasvaa myös sisällä ja kuistilla.
Tulee 1-2 m korkuiseksi köynnökseksi.
Helppohoitoinen perusköynnös amppeliin tai tukikehikkoon.

KARJALANNEITO

◊ Sopii puolivarjoon ja aurinkoon, ei kuitenkaan kovaan
paahteeseen.
◊ Suomalaisten rakastama perinnekasvi terassille ja parvekkeelle
◊ Vedentarve vähäinen.
◊ Kukkii ahkerasti koko kesän, kokeile myös punakukkaisia
lajikkeita.

AMPPELIHORTENSIA

◊ Sijoitetaan kovimmalta auringolta suojaan.
◊ Kukinta kestää lähes koko kesän, mutta ei uusiudu enää
loppukesäksi.
◊ Amppelikukkien aatelia, mutta tarvii paljon vettä ja ravinteita.
◊ Mahtavien kukkien väri muuttuu kesän aikana.
◊ Voidaan talvettaa kellarissa, monivuotinen.

RIIPPAPELARGONI

◊ Kestää kovaakin paahdetta, toipuu myös päästyään liian
kuivaksi.
◊ Yksinkertaisilla perhos-lajikkeilla saat upean
alppimajatyylisen istutuksen.
◊ Kukkineet kukat kannattaa poistaa viikoittain.
◊ Istuta amppeliin tai parvekelaatikkoon tai patiolle
aurinkoiseen paikkaan.

RAUTAYRTTI
(Verbena)

◊ Sopii puolivarjoon, mutta myös paahteeseen, kun
huolehditaan kastelusta.
◊ Lakastuneet kukat poistetaan silloin tällöin, versoja voidaan
leikata.
◊ Sopii amppeliin, laatikoihin ja useimpiin
seka-istutuksiin.
◊ Käytetään myös maanpeittokasvina.

HOPEAKÄPÄLÄ

◊ Kasvutapa leveä, puoliriippuva.
◊ Lisukekasvina sopii erityisesti seka-istutuksiin ja sekaamppeleihin korostamaan muiden kasvien värejä ja muotoja.
◊ kylmänkestävänä tuo iloa pitkälle syksyyn.
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RUUSULIISA

Vaatii varjoisan kasvupaikan.
Kastellaan varovasti juurelle.
Kuihtuneet kukat varisevat itsestään.
Kasvaa komeaksi ”palloksi” kesän aikana.
Sopii amppeliin, astioihin mutta myös haudalle.

HOPEAPUTOUS

Korostaa muiden kasvien värejä ja muotoja.
Todella helppohoitoinen joka paikan lisukekasvi.
Viihtyy kaikissa kasvupaikoissa.
Pysyy kauniina myöhäissyksyyn saakka.
Käytetään seka-istutuksissa ja amppeleissa.
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KIRJOLIISUKKA

Sekaistutuksiin tai maanpeittokasviksi.
Valuva tai leviävä kasvutapa.
Vaatimaton hoidoltaan.
Voimakas kesän tuoksu.

PORTULACCA

◊ Paras kasvi kuumaan paikkaan, missä mikään muu kukka ei
menesty.
◊ Vaatii paljon aurinkoa ja sietää kohtalaisesti myös kuivuutta.
◊ Iloisen väriset kukat, mutta maksaruohoa muistuttavana
kaunis ilman kukkiakin.
◊ Viileällä tai sateisella säällä nuput pysyvät kiinni.
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AMPPELIRUSOKKI

Pirteän värinen puoliriippuva amppelikasvi.
Viihtyy parhaiten puolivarjossa
Käytetään useimmiten sekaistutuksissa.
Vähäinen kastelutarve.

NUKENKAULUS

Herkkä puoliriippuva kasvutapa.
Viihtyy auringossa tai puolivarjossa, vähäinen hoitotarve.
Istutetaan amppeliin tai astian reunaan.
Saattaa kukkia vielä marraskuussakin.
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AMPPELIHARSO

Helppohoitoinen, herkkä, kesäinen ilme.
Pallomainen kasvutapa, sopii aurinkoon ja varjoon.
Voidaan kasvattaa amppelissa tai ruukussa.
Sopii yhdistettäväksi lähes kaikkien kesäkukkien kanssa.

KELLOKÖYNÖS

◊ Voimakaskasvuinen köynnöskasvi, joka viihtyy lämpimällä
paikalla.
◊ Istutetaan multavaan ja ravinteikkaaseen maahan.
◊ Kastellaan ja lannoitetaan säännöllisesti koko kasvukauden
ajan.
◊ Yksi upeimmista kesäköynnöksistä, esim. kukkapylvääseen tai
ritilään.

AMPPELIVAULA

◊ Köynnöskasvi, jonka korkeus on 2-3 m.
◊ Hienot trumpettimaiset kukat, kukkii koko kesän.
◊ Käytetään amppelissa, tai istutetaan kiipeämään
köynnöstukea pitkin.
◊ Viihtyy lämpimällä paikalla, kastelutarve kohtuullinen.
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AMPPELIALPI

Kaunis roikkuva reunakasvi.
Keltaiset kukat, lehdet vaalean vihreät.
Viihtyy varjossa tai puolivajossa.
Sopii varsinkin sekaistutuksiin sekä maanpeittokasviksi.
Saattaa jopa talvehtia maassa.

