LOBELIA

◊ Sopii kaikenlaisiin istutuksiin, myös amppeliin.
◊ Viihtyy parhaiten puolivarjossa tai varjossa.
◊ On parhaimmillaan itseään voimakkaamman kasvin
reunakasvina.
◊ Riippuva kasvutapa, voidaan istuttaa myös reunakasviksi
kukkaryhmään.

◊
◊
◊
◊
◊

PETUNIA

Vanha kunnon kesäkukka monine eri värivivahteineen.
Sietää aurinkoa ja kuivuutta hyvin.
Aluksi pystykasvuinen, loppukesästä puoliriippuva
Alasleikkaus loppukesällä mahdollinen.
Vanhojen kukkien poisto pitää kasvin elinvoimaisena koko
kesän.

KESÄNEILIKKA

◊ Sietää kuivuutta ja aurinkoa hyvin.
◊ Viihtyy astiassa tai kukkapenkissä.
◊ Vanhojen kukkien poisto pitää kasvin elinvoimaisena koko
kesän.
◊ Helppohoitoinen kasvi myös yhdistelmäistutuksissa.

ORVOKKI

◊ Voidaan istuttaa jo huhtikuussa hyvän kylmänkeston ansiosta.
◊ Sijoitus aurinkoon tai jopa varjoon.
◊ Siemenkotien poistaminen parantaa kukintaa, myös
alasleikkaus mahdollinen.
◊ Jätä muutama siemenkota loppukesällä, niin orvokki kylväytyy
itse ja on monivuotinen.

RYHMÄSAMETTIKUKKA

◊ Helppohoitoinen joka paikan kesäkukka.
◊ Parhaimmillaan ryhmässä tai yhtenäisenä istutuksena
kukkapenkissä.
◊ Samettiruusulla saat myös pirteän ja helppohoitoisen
reunuksen kukkaryhmään.
◊ Yksinkertaiset lajikkeet kestävät sadetta paremmin kuin
kerrotut.
◊ Poista kerran viikossa kukkineet kukat.

◊
◊
◊
◊

DAALIA

Siemenestä lisätty.
Sopii lämpimälle ja valoisalle kasvupaikalle.
Näyttävä kukinta, kukkineet kukat poistetaan kerran viikossa.
Tekee myös juurakon, joka on monivuotinen (talvetus
varastossa).
◊ Perinteikäs ja edullinen kesäkukka kukkaryhmiin.

◊
◊
◊
◊

ISOSAMETTIKUKKA

Näyttävä ryhmäkasvi taustalle tai omaksi ryhmäksi.
Sijoitetaan aurinkoon tai puolivarjoon.
Kuihtuneet kukat poistetaan, esim. kerran viikossa.
Isot keltasävytteiset kukat loistavat kuin aurinko pilviselläkin
säällä.

KORISTETUPAKKA

◊ Helppohoitoinen, viihtyy parhaiten aurinkoisella
kasvupaikalla.
◊ Sopii puolikorkeaksi taustakasviksi istutusryhmiin, seinustalle
tai kukkapenkkiin.
◊ Tarvitsee tuentaa loppukesällä.
◊ Kukat pitkäkestoisia, miedosti tuoksuvia.

AHKERALIISA

KESÄBEGONIA

◊ Hyvä varjokasvi, haaroo hyvin ja kukinto uudistuu nopeasti.
◊ Sopii myös amppeleihin, vaikkapa verenpisaran seuraksi,
mutta myös kukkapenkkiin tai astiaan.
◊ Viileällä säällä kastellaan varovasti, mieluiten aamupäivällä.

◊ Helppohoitoinen matala ryhmäkasvi.
◊ Kukkii taukoamatta niin auringossa kuin varjossakin, istuta
penkkiin tai astiaan.
◊ Sietää hyvin kuivuutta, mutta myös sadetta.
◊ Usein reunakasvina haudoilla.

APINANKUKKA

HOPEALEHTI

◊
◊
◊
◊

Iloiset keltasävyiset /oranssit  kukat.
Kasvutapa lamoava, sopii myös amppeleihin ja sekaistutuksiin.
Kestää hyvin kylmää.
Versojen leikkaaminen kerran kesässä tuuhentaa kasvua
nopeasti.

◊ Hopeansävyiset lehdet säilyvät kauniina pakkasiin saakka.
◊ Käytetään paljon reunakasvina, tai sekaistutuksissa tuomaan
sävyä.
◊ Menestyy auringossa sekä varjossa.
◊ Hautaistutuksissa latvonta pitää kasvin matalana ja tuuheana
koko kauden.

KORISTEKRASSI
(Köynnöstävä)

◊ Sopii astioiden reunoille, amppeleihin, köynnöskehikoihin,
jopa maanpeitteeksi.
◊ Menestyvät niin auringossa kuin varjossa, kiva lisä
sekaistutuksiin.
◊ Istuta 1 rk n. 25 - 30 cm välein tai irrota
taimet varovasti ja istuta 10 - 15 cm välein.
◊ Anna valua tai kiivetä vapaasti tai ohjaa
ritilään tai muuhun kehikkoon.

RUUSUPAPU

◊ Nopeakasvuinen köynnös, joka viihtyy parhaiten aurinkoisessa
lämpöisessä paikassa.
◊ Peittää  ritilät, aidanteet yms.
◊ Kukat punaisia tai punavalkoisia.
◊ Pavut kypsennettynä myös syötäviä.

KORISTEKRASSI
(Pensastava)

◊ Köynnöskrassin tiiviimpi muunnos
◊ Sopii astioiden reunoille, amppeleihin, köynnöskehikoihin,
jopa maanpeitteeksi.
◊ Menestyvät niin auringossa kuin varjossa, kiva lisä
sekaistutuksiin.
◊ Istuta 1 rk n. 25 - 30 cm välein tai irrota
taimet varovasti ja istuta 10 - 15 cm välein.

◊
◊
◊
◊

TIMANTTIKUKKA

Avaa terälehdet auringossa.
Sijoitus valoisaan ja lämpöiseen paikkaan.
Varjossa ja pilvisellä säällä kukat pysyvät suljettuna.
Sopii kukkapenkkiin tai astiaan, kukkii pakkasiin saakka.

TULISALVIA

◊ Menestyy parhaiten varjossa tai puolivarjossa.
◊ Loistavan punainen kukinto on hyvä väriläiskä erilaisissa
kukkaryhmissä.
◊ Latvaverson kukittua se poistetaan, jolloin kasvi haaroittuu
nopeasti.

◊
◊
◊
◊

ZINNIA

Menestyy auringossa ja puolivarjossa lämpimässä paikassa.
Käytetään astioissa tai kukkapenkeissä.
Korkeus 30 - 40 cm, latvonta tuuhentaa kasvua.
Kastele varovaisesti, mieluummin aamupäivällä.

KUKONTÖYHTÖ

◊ Viihtyy auringossa tai puolivarjossa.
◊ Hidaskasvuinen, mutta kukinta jatkuu pakkasiin saakka
◊ Sopii kukkaryhmiin, esim. taustalle lajikkeen korkeudesta
riippuen.
◊ Hyvin vähäinen hoitotarve.

HÄMÄHÄKKIKUKKA

◊ Istutetaan aurinkoon tai puolivarjoon, sietää hyvin myös
sadetta.
◊ Korkeakasvuinen, suositellaan tuentaa.
◊ Sopii keskuskukaksi ryhmiin tai taustalle.
◊ Erittäin helppohoitoinen, kukkii koko kesän.

◊
◊
◊
◊

ENKELINKUKKA

Sijoitetaan lämpimään ja aurinkoiseen kasvupaikkaan.
Siro kasvutapa, korkeus n. 30 cm, kukinta kestää koko kesän.
Hyvä uusi lisä kukkaryhmiin, esim. patio-ruukkuihin.
Voidaan yhdistää useimpien kesäkukkien kanssa, vaatimaton.

