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Kasviluettelo 2018
Nimi

Väri

miniamppeli
iso orvokkiamppeli
iso amppeli

orvokki, värisekoitus
sini-keltainen
muut kukka-amppelit

kesäbegonia
mukulabegonia
ruusubegonia

punainen, valkoinen
värisekoitus
punainen, vanha roosa
oranssi, keltainen, valkoinen
pinkki, vaaleanpunainen
roosa, valkoinen, keltainen
oranssi

Amppelit
Ø 19 cm
Ø 23 cm
Ø 25 cm

B

amppelibegonia

vain amp.

D
daalia

keltainen, roosa, valkoinen
punainen

heliotrooppi
hopeakäpälä
hopealehti
hopeaputous
huovinkukka
hämähäkkikukka
härmesalvia

violetti
harmaa, keltainen, myös pienilehtinen
hopea
hopea
keltainen
vaaleanpunainen
sininen

inkalilja
intianminttu

punainen, keltainen, vaaleanpunainen
vihreä

keijunmekko
kesäleimu

violetti
värisekoitus
iso pistokaslisätty: pinkki, lila
kelta-oranssi-ruskea
punainen
tummanliila lehdistö
värisekoitus
vaaleanpunainen, valkoinen
sekoitus

H

I

K

kesäpäivänhattu
kissanhäntä
koristebataatti
koristetupakka
kosmoskukka
pensaskrassi

vain amp.

L
leijonankita
lobelia, iso
lobelia, pieni
lumihiutale

värisekoitus
sininen, vaaleansininen, valkoinen
3 pistokkaan mixruukku
valkoinen, sininen, punainen
valkoinen, liila,
kerrannainen valkoinen
3 pistokkaan mixruukku
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Nimi

Väri

maahumala
marketta

valkokirjava
valkoinen, keltainen, punainen, roosa

M

muratti
vihreä, keltakirjava
mustasilmäsusanna vaaleanpunainen

N
neilikka
nukenkaulus

valkoinen, pinkki, punainen, roosa
liila, pinkki, valkoinen

olkikukka

oranssi, keltainen

O
orvokki, isot:

orvokki, pienet:

sininen, vaaleansininen
valkoinen läiskällä
valkoinen, oranssi
keltainen läiskällä
keltainen
valkoinen, sininen, punainen
keltainen, oranssi, liila
violetti-keltainen

P
pelargoni

lohi, punainen
valkoinen, pinkki, tumma pinkki,
useita eri vaaleanpunaisen sävyjä

amppelipelargoni

punainen, pinkki, oranssi
valkoinen

vain amp.

isokukalliset amppelipetuniat
ns. surfiniat
vanilja, pinkki, mustikkamaito
vaaleansininen, vaaleanpunainen

vain amp.

pienikukallinen amppelipetunia
ns. miljoonakello
punainen, oranssi
keltainen, valkoinen
pinkki, violetinsininen
pikkupetunia

pinkki, valkoinen, punainen
sininen, vaaleanpunainen, värisekoituksia

maanpeitepetunia

valkoinen, pinkki, viininpunainen

rusokki

keltainen

R

S
isosamettikukka
värisekoitus
ryhmäsamettikukka oranssi, keltainen, puna-keltainen
senetti
siniviuhka
suikeroalpi

sininen, violetti
sininen, valkoinen
keltavihreä
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Nimi

Väri

tähtisilmä

valkoinen, viininpunainen
sitruunankeltainen, oranssi, liila

verbena

punainen, valkoinen
violetti, persikka, vadelma

verenpisara

vaaleanpunainen, roosa-liila

T

V

Heinät
purppurasulkahirssi puna-ruskea, korkea, 3 taimea/ruukku
lampaannata
hopeansininen, matala tupas

Vihannesten ja yrttien taimet
tomaatti
tavallinen ja kirsikka
kesäkurpitsa
vihreä
kurpitsa
iso pyöreä
amppelikurkku
makea, pienikokoinen
amppelitomaatti
amppelimansikka
avomaankurkku
pitkä kurkku
paprika
punainen, suippo
chilipaprika
tulinen, pieni punainen
basilika
tummalehtinen
oregano
timjami
kuvernöörinkukka
valkosipuliyrtti
sitruunamelissa
rosmariini
viherminttu, piparminttu, suklaaminttu
hunajalippia
ananassalvia
ruohosipuli

vain amp.
vain amp.

AVOINNA: MA - PE 9 - 19, LA - SU 9 - 17
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