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Puutarhuri Juha Toikka kertoo kevään uutuuksista 
ja trendeistä, niin kesäkukissa kuin hyötykasveissa. 
Saat parveke-/ patio-kasvatukseen uusia ideoita. 

Tule keskustelemaan ja kuuntelemaan sekä 
vaihtamaan kokemuksia puutarhan hoidosta.

Tervetuloa!
Kahvitarjoilu 
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Jäsenilta
torstaina 31.3.2016 kello 18  

Haminan kirjaston Kasper-sali 
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SILMUT JA SIEMENET KASVATTAA,
LÄMMIN SYDÄN JA HYVÄ MAA
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PETUNIA VIVA BLUE MORNPETUNIA VIVA BLUE MORNPETUNIA VIVA BLUE MORN



MILJOONAKELLO CHAMELEON

MILJOONAKELLO 
DOUBLE RED ROSE

Kevään uutuuksia

MILJOONAKELLOT ovat helppo-
hoitoisia, runsaasti kukkivia eikä 
niitä tarvitse nyppiä tai suojata 
sateelta. Soveltuu kasvatettavaksi 
niin parvekelaatikoissa, amppe-
leissa, ruukuissa kuin maahan 
istutettunakin.

PETUNIA MYSTICAL BLACK 
KNIGHT. Tyylikäs pikimusta 
petunia kerrotuilla kukilla. 
Kompaktin kasvutavan ansios-
ta se soveltuu erinomaisesti 
amppeleihin, ruukkuihin tai 
parvekelaatikoihin. Petunia 
’Mystical Black Knight’ tekee 
suuren vaikutuksen sellaise-
naan istutettuna tai värikkäitä 
kesäkukkia yhdistelemällä.

MANSIKKA TRISTAN on jatkuva-
satoinen lajike, jonka syvän 
ruusunpunaiset kukat hurmaa-
vat kaikki mansikoiden ystävät. 
Tuottaa runsaasti maukkaita ja 
täyteläisiä mansikoita koko kesän 
ajan.
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