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ENKELINSILMÄ
PELARGONIA

Jalopelargonian muunnos, kesäisen kevyt kasvutapa.
Sietää erittäin hyvin kuivuutta ja aurinkoa.
Aurinkoisena kesänä aina kukassa.
Sopii myös amppeliin.

MARKETTA

Päivänkakkaramallinen kukinto sopii Suomen kesään.
Viihtyy aurinkoisella paikalla, vähäinen kastelutarve.
Kukkii koko kesän.
Siemenkotien poistaminen edistää kukintaa.
Astioihin tai penkkiin sekä sekaistutuksiin.

RUUKKUDAALIA

◊ Daalioiden eliittiä, kirkkaat värit ja isot näyttävät kukat.
◊ Viihtyy aurinkoisella paikalla muhevassa mullassa.
◊ Sopiva ryhmäkasvi, esim. astiaan tai kukkapenkkiin ja
yhdistelmiin.
◊ Poista kukkineet kukat säännöllisesti.
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MUKULABEGONIA

Isot näyttävät kukat.
Viihtyy varjoisassa ja puolivarjoisassa kasvupaikassa.
Voidaan istuttaa astiaan tai maahan.
Paljon käytetty myös haudoilla.

PELARGONIA

◊ Suosituin kesäkukka jo vuosikausia (tulipunainen Mummon
pelargoni).
◊ Paras kasvi kuumaan paikkaan.
◊ Lannoita säännöllisesti ja poista kukkineet kukat.
◊ Yhdistä esim. hopeaputouksen tai valkoisen japaninkellon
kanssa.
◊ Helppo talvettaa viileässä valoisassa paikassa.

UUDENGUINEANLIISA
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Ahkeraliisan sukua, suurikukkainen.
Upeita eri värejä, voidaan istuttaa myös haudalle.
Viihtyy varjossa ja puolivarjossa.
Kastele ja lannoita säännöllisesti, mieluummin aamupäivällä.
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RUUSUBEGONIA

Joka kodin peruskasvi, kukkii myös sisällä ikkunalaudalla.
Sopii ruukkuun, amppeliin, haudalle.
Viihtyy parhaiten puolivarjossa.
Kastele ja lannoita kohtuudella, ja nauti koko kesän.

VERENPISARA

Viihtyy varjossa tai puolivarjossa.
Kukat sietävät hyvin sadetta.
Yleinen esim. haudoilla.
Siemenkotien poistaminen edistää kukintaa.
Voidaan kasvattaa myös rungollisia yksilöitä.

VUORISTONEILIKKA

◊ Erinomaisia kuuman paikan kasveja.
◊ Kuihtuneiden kukkien poistaminen pitää kasvin kauniina
koko kesän.
◊ Kasvutapa pysty tai puoliriippuva.
◊ Vähäinen kastelutarve.
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SENETTI

Kauniit sinisävyiset kukat, kukkii koko kesän.
Viihtyy parhaiten puolivarjossa.
Pystykasvuinen, sekaistutuksissa hyvä keskuskukka.
Saattaa tarvita tuentaa, myös alasleikkaus mahdollinen kerran
kesässä.
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POUTAPILVI

Helppohoitoinen, pallomainen puoliriippuva kasvutapa.
Viihtyy myös aurinkoisessa paikassa.
Sopii sekaistutuksiin, esim. punaisen pelargonian kanssa
Sietää hyvin kuivuutta.

HELIOTROOPPI

◊ Kukat voimakkaan siniset, tuoksu houkuttelee perhosia.
◊ Pystykasvuinen, sopii kukkapenkkiin tai astiaan.
◊ Kukinta alkaa aikaisin, ja kasvi on hyvä lisä sekaistutuksiin,
mutta on näyttävä myös yksinäänkin.

KESÄBEGONIA

◊ Helppohoitoinen begonia-muunnos, kauniit tummat lehdet ja
kerrotut kukat.
◊ Kukkii taukoamatta niin auringossa kuin varjossakin.
◊ Istuta penkkiin tai astiaan.
◊ Sietää hyvin kuivuutta, sopii myös haudalle.

