
KEVÄT VIHERLASSILASTA

35. VUOSI
PAIKALLISTA
PIHASTELUA!

MYYMÄLÄMME 

ON TÄYNNÄ 

JUHLAVUODEN

TARJOUKSIA -   

TERVETULOA!

Koko kesän kukkiaja marjoja! Kesän Uutuusmansikat ’Rosa’ ja ’Snow’

TIESITKÖ, ETTÄ KASVATAMME TURUN 
METSÄMÄESSÄ VUOSITTAIN YLI 100 000 KASVIA?
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KOLMASKYMMENESVIIDES 
KESÄ IHAN PIHALLA!

 -Ei meillä näköjään tahti hyydy, joka 

kevät tuntuu siltä, että kierroksia 

tekemiseen tulee vaan lisää, naurahtaa 

Silja Lassila. -Kasvun iloa tässä saa 

onneksi seurata. Meidän tuotteet 

on eläviä ja kasvavat koko ajan, 

lapsenlapsetkin kasvaa joutuin kuin heinä 

ja onneksi tyytyväisten asiakkaittenkin 

määrä nousee joka kausi, tuumaa Mika 

Lassila ja jatkaa: -Sitähän me toisaalta 

luvataankin - ”Viherlassila ja maailmasi 

kasvaa” on meidän sloganikin ollut jo 

vuosia. 

Asiakkaalla on syytä juhlaan

Viherlassilan tyyliin kuuluu juhlafiiliksen 

jakaminen asiakkaille ja sitä todellakin 

tänä vuonna tehdään. Kausi 

käynnistetään omilla Puutarhamessuilla, 

uutuuksia ja inspiraation aiheita on 

haettu maailmalta ja silti kaiken ytimenä 

on sama hyvä juoni kuin Viherlassilassa 

aina: asiakasta palvellaan tiedolla, 

taidolla ja sydämellä. Ja kanta-

asiakkaat hemmotellaan ihan pihoille. 

Myymäläpäällikkö Bror Grönblom 

muistuttaa, että kyllä asiakasta 

palvellaan myös hauiksilla - tuotteet 

kannetaan autoon tai kuljetetaan kotiin 

asti! Även på svenska.

Parvekkeiden ja terassien kesä

Tänä vuonna trendinä on vastuullisuus 

ja itse tekeminen. Sisätilojen 

sisustaminen viherkasveilla on 

ollut alkusoittoa myös ulkotilojen 

sisustamiseen kasveilla. Nyt 

parvekkeet, terassit ja patiot 

vihreytetään kauniiksi kesäkeitaiksi! 

Suun ja silmäniloa voi saada runsain 

mitoin myös pienistä pihoista ja 

kaupunkiviljelystä.

Silja ja Mika Lassilalla on menossa 35. vuosi Viherlassilan 
puutarhamyymälän ohjaksissa. Vuosien määrä on helppo muistaa, 
sillä Alakyläntien myymälän aloitusvuosi löytyy kaiverrettuna myös 
molempien vihkisormuksista. Syytä juhlatunnelmaan siis riittää.

Johanna Lassila-Help auttaa 
leikkokukkapuolella hää- ja 
juhlakimppujen suunnittelussa ja 
juhlapöytien koristelussa. Etukäteen 
suunnittelemalla on helppo 
varmistaa persoonallinen ja juhlijan 
näköinen tunnelma!

Tervetuloa 
Viherlassilan myymälään, meillä 

on koko 
juhlakauden 
ajan pannu 
kuumana!

Viherlassilan väki viettää 35. 
juhlavuotta pihastelun merkeissä!

9,95
(norm. 18,90)

KLASSIKKO
PIONI

’Sarah Bernhardt’ 

Viherlassilan oman 
taimiston taimet 

ymmärtävät hyvin 
Turun murretta, sitä 

on niille puhuttu 
siemenestä pitäen.

KANTA-
ASIAKASTARJOUS

HERKULLISEN 
MAKEAT 

ERIKOISLUUMUT
Tummahedelmäinen ’Opal’ 

ja keltaluumu 

’Reine Claude d’Oullins’

19,00
(norm. 42,50)

Kasvata juhlavuoden herkkupuu!

Myymäläpäällikkö 
Bror Grönblom

Käy myös 
kimppuun!

VARSINAIS-SUOMESSA
JALOSTETUT

’Eija’ – Kukkii kesäkuussa runsaasti  
2-värisin kukin (valkoinen keskus, 
violetinpunaiset reunat). 
Kasvukorkeus n. 1 m
’Merja’ – Kesäkuun puolivälissä 
oranssinpinkit kukat. 
Kasvukorkeus n. 80 cm.
’Pernilla’ – Kesäkuun loppupuolella 
vaaleanpunaisista nupuista aukeaa 
puhtaan valkoiset kukat. 
Kasvukorkeus n. 1 m

ALPPIRUUSU
’Nikodemus’

Touko-kesäkuun vaihteessa 
vaaleanpunaisista nupuista aukeaa 

kermanvalkoiset puolikerrotut 
kukat. Kasvukorkeus n. 50 cm.

24,95
(norm. 39,00)

UUTUUS!

Tää tarjous tulee niin 
puskista!
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JUHLAVUODEN 

TARJOUKSET

JUHLAVUODEN
VIINIIN!

VIINIKÖYNNÖS
’Zilga’
2 kpl

35,00

KANTA-ASIAKKAILLE
SÄÄNKESTÄVÄT, KOTIMAISET, 
BETONISET PEIKKOPATSAAT
Hinnat alk. 35,00

-35%

LUONNONLANNOITE
BIO 650g

3,50
(norm. 7,95)

Orgaaninen lannoite perennoille, 
sipuli- ja mukulakasveille sekä 
luonnonmukaiseen viljelyyn. 
Kokeile myös kesäkukille isoissa 

terassiruukuissa!

PIHAN 
PERUSPENSAAT

4 kpl 

35,00
Norjanangervo 
Virpiangervo

Japaninangervo 

NELSON GARDEN 
COMFORT 

PUUTARHAKÄSINEET
 

Osta 3, maksa 2!
yksittäin 3,90/pari

Eri kokoja ja värejä!
Voimassa koko kauden. 

Omalta 
taimistolta!

MYYMÄLÄMME ON TÄYNNÄ JUHLAVUODEN TARJOUKSIA!

Fiskars 
QuickFit- työkalut 
kanta-asiakkaille 

Osta 3 
maksa 2!

KATA KAUNIISTI
JA HELPOTA TYÖTÄSI!

KUORIKATE 
 8 SÄKKIÄ (yht. 400 L)

35,00(yksittäin 14,90. norm. 59,60)

(yksittäin 15,95. norm. 47,85)

(yksittäin 24,00. norm. 48,00)

(yksittäin 9,95)

KATTE
EKSI

KÄY!

ISTUTA IKIVIHREÄ 
MARJAKUUSIAITA! 
MARJAKUUSI HICKSII

n. 50cm
3 kpl 

35,00

FISKARS
PISTOLAPIO JA 
LEHTIHARAVA

YHTEISHINTAAN

35,00
(norm. Fiskars pistolapio 19,95 

Fiskars lehtiharava 19,95)

35. vuosi 
paikallista 
pihastelua!

Pihaste
lun

iloa

Tarjous voimassa 31.5.2020 asti



6 7

NYT TEHDÄÄN PARVEKKEESTA 
JA TERASSISTA KESÄKEIDAS!

Iki-ihanat pelargonit 
rakastavat aurinkoa!

Pelargonit sopivat 
helppoudessaan 
täydellisesti kiireisille 
ihmisille. Vedellä ja 
ravinteilla ne saa 
kukkimaan komeasti 
koko kasvukauden ajan.  

1. Valitse riittävän iso ruukku, 
jossa pelargoneilla on tilaa 
kasvaa.

2. Levitä ruukun pohjalle 
2–5 cm kerros Kekkilä 
Ruukkusoraa.

3. Kaada Pelargonimultaa 
suoraan ruukkusoran päälle. 

4. Istuta pelargonit, ja 
tiivistä multa kevyesti 
juuripaakkujen ympärille.

5. Kastele istutus niin, että 
multa kastuu kokonaan.

MITEN ISTUTAN 
PELARGONIT?

UUTTA! 

AITOVIIKUNA

24,90

Aitoviikuna on 
pihastuttava kasvi, 

joka viihtyy kesäisin 
parhaiten ruukussa 

kuistilla tai parvekkeella, 
mieluiten aurinkoisella 

tai puolivarjoisalla 
paikalla. Sisällä kasvi 

pärjää mahdollisimman 
valoisalla paikalla. 

Kasvupaikan tulee olla 
lämmin.

 

Ecopots 
kierrätysmuoviruukut

alk. 19,95
Uuden ajan ruukkusarja! 

Ekologiset, pakkasenkestävät, 

kierrätetystä polyesteristä 

ja kivituhkasta valmistetut 

ulkoruukut ovat säätä ja aikaa 

kestäviä. Moderni mallisto, joka 

sopii monenlaisiin koteihin. 

Materiaali: 70% kierrätettyä 

polyesteriä, 25% kivituhkaa 

ja 5% puutuhkaa. 

Uudelleen kierrätettäviä!

 

LILJAPUU
’Red Star’

9,95
(norm. 18,95)

Cordyline eli liljapuu pärjää 

talvet sisällä ja kesät terassilla!

Aurinkoon tai puolivarjoon!

UUTTA! 

Rustiikkiset 
saviset 

kierrätysruukut 
pastelliväreissä 

alk. 5,95

KANTA-
ASIAKASTARJOUS

OLIIVIPUU

35,00
(norm. 59,00)

Oliivipuu menestyy, kun annat 
sille mehevän mullan, valoa ja lisää 
ravinteita parin viikon välein. Kesät 

ulkona ja talvet sisätiloissa.

KANTA-
ASIAKASTARJOUS

Herukka- tai 
karviaispuu

9,95
(norm. 29,00)

Istuta herukka- tai karviaispuu 

parvekkeelle tai patiolle vaikka 

ecopots- ruukkuun. Juurelle voit 

istuttaa yrttejä ja mansikoita. 

Monivuotista nautintoa. NAM!

KEVÄTIHANUUS!

RUUSUMANTELIPUU

19,95
(norm. 49,00)

UUTTA ISTUTUKSIIN! 

Värinokkonen 
mix

6,95
(12 cm ruukussa)

 Sopii istutuksiin tuomaan väriä 
sekä yksittäiskasviksi. Kasvin 

voi istuttaa myös amppeliin ja 
se viihtyy myös sisäkasvina.

Latvominen pitää kasvin 
kauniina ja haarakkaana.

KOMEAT
TERASSIHORTENSIAT

alk.15,95
(norm. 28,00)

Saatavana myös aluslautaset. 

Sopii vaikka pelargoneille!

UUTUUS!
KEKKILÄ

PELARGONIMULTA
15 L

5,95
Multaan lisätty sammal ja savi 

pidättävät kosteutta, ja 
helpottavat näin kastelua.

Riittoisuus: 1 säkki/ n. 30 cm 
ruukkuun tai 80 cm pituiseen 

parvekelaatikkoon.

(norm. 7,95)

Silmän 
ja suun 
iloa

’Puusta 

suuhun’. 

Myös
ruukkuun!
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Kasvun ja kasvattamisen iloa! 
Istuta, pihastele ja nauti!

RAPARPERIEN 
TAIMET

Useita eri lajikkeita!

7,95
(norm. 10,90)

Raparperipiirakan teko alkaa 
istutuksesta. Istuta vaikka 

ruukkuun parvekkeelle!

Metsämansikan tuoksuiset 

kukat! Tuuhea, puolipallomainen 

pikkupensas ryhmään tai 

aidanteeksi.

Osta 5 
maksa 4!

Osta 10 
maksa 9!

KANTA-
ASIAKKAILLE

Kaikki annossiemenet 
koko kauden

KANTA-ASIAKKAILLE

KAIKKI PERENNAT, 
eli monivuotiset kukat ja 
koristeheinät koko kauden

Ruusuvalikoimamme on 
hurmaavan runsas! Kesäkaudella 
kukkivia ruusuja tulee 
taimistoltamme lähes viikoittain. 
Sopisivatko puutarhaasi 
tuoksuvat neidonruusut, kauniit 
kanadanruusut tai kenties 
ihastuttavat ryhmäruusut? 

OMALTA TAIMISTOLTA

UPEA VALIKOIMA ERILAISIA 
PUNAHATTUJA 11 cm RUUKUSSA

16,95 / 3 kpl   
(yksittäin 7,40)

Monipuolinen 
ja rehevä 

perennakasvusto 
toimii 

myös ilmaston 
parhaaksi!

Elämä ei ole 

pelkkää 
ruusuilla

 

tanssimista. Kyll
ä 

siihen la
uluakin 

mahtuu!

Huolehdi pölyttäjistä 
- istuta 
pölyttäjäkasveja!

Hyviä monivuotisia 
pölyttäjäkasveja

Keväällä 
mm. esikot, imikkä ja 
vuohenjuuri.
Alkukesällä 
mm. sormustinkukka ja 
akileijat.
Keskikesällä 
mm. mirrinminttu, 
päivänkakkarat ja  tähtiputki.
Syyskesällä 
mm. punahatut, maksaruohot, 
sinipallo-ohdake.
Yksivuotisia 
mm. auringonkukka, 
koristetupakka, ruiskukka.

VINKKI: Tee kukkaniitty vaikka 
ruukkuun parvekkeelle!

Hyönteishotellit 

alk. 19,95

Leikkopuutarha 
eli Cutting garden on 

yksi tulevan kesän 
hiteistä! Istuta ja 

saat kimput oman 
puutarhan kukista!

KAIKKI
ASTIATAIMI RUUSUT
Osta 5, maksa 4!

KUKKANIITTYSEOS
0,45 kg

9,95
(norm. 12,95)

Nurmiseos, joka muodostaa vähitellen 
runsaskukkaisen luonnonniityn. 
Lajeina mm. päivänkakkara ja 

ruiskaunokki. Kukkaniitty sopii myös 
kuiviin ja varjoisiin paikkoihin.

PIKKUJASMIKE
3 kpl

35,00
(yksittäin 14,90)

JÄTTIKOKO!
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SINISTÄ JA SANIAISIA

Saniaiset ovat 
trendikkäitä! 
Saniaiset viihtyvät 
puolivarjossa tai varjossa 
ja tuovat vehreyttä 
ja ihan omanlaistaan 
vihreyttä pihaan. 
Saniaisten juju on upeissa 
lehdissä.

Tästä löydät sinulle 
sopivan saniaisen:

Tarha-adiantumi
Adiantum pedatum

Hyvä peittokasvi alppiruusujen 
ja muiden happamasta maasta 

pitävien pensaiden alle. 

Kivikkoalvejuuri
Dryopteris filix-mas

Mainio taustakasvi, joka 
kasvaa luonnossa kivikossa 

tai kallioiden juurella 
kangasmetsissä tai rinteillä.

Japaninhiirenporras 
Athyrium niponicum ’Pictum’

Värikäslehtinen 
japaninhiirenporras sopii 
aluskasviksi ja ruukkujen 

reunoille. Upeat hopean ja 
viininpunaiset lehdet ovat 

värikkäimmillään alkukesällä.

Kotkansiipisaniainen
Matteuchia struthiopteris

Näyttävä, metriseksi kasvava, 
kestävä saniainen mm. 

kukkapenkkiin ja 
lampien reunoille. 

Kotkansiipisaniaisen lehtien 

ollessa vielä kärjestä rullalla, 

leikkaa niistä 5-15 cm pituisia 

pätkiä. Pese lehdet huolella 

puhtaaksi mullasta. Keitä lehtiä 

kevyesti suolatussa vedessä n. 

10 minuuttia tai wokkaa taikka 

höyrytä 10 minuuttia, ja nauti! 

Muista, ettet syö tai valmista 

ruuaksi mitä et tunnista.

KURJENMIEKAT 
eli iirikset 11cm ruukussa 
Upea lajitelma. Myös erikoisuuksia!
Kurjenmiekat sopivat paitsi kukkamaahan
niin myös vesiaiheitten reunoille.

KLASSIKKO

16,95 / 3 kpl 
(yksittäin 7,40)

Mahtuisiko pihaasi 
sammakkolampi? 

Saat monipuolisen
pihamiljöön ja 

rikastutat luontoa!
Vinkki: 

Kukkapenkistä 

lautaselle 

Allasmuovi alk. 6,20/m2 (4 x 4m pakkaus). 
Saatavana myös metreittäin!

TARJOUS
Suurimarjaiset 

ja kestävät 
pensasmustikat 

Northblue ja 
North Country

35,00 / 2 kpl 
(yksittäin 19,90)

UUTTA!

Kun ostat
puutarhurin 
puolituntisen 
yhteydessä 
suunnitellut kasvit 
ja tarvikkeet 
saat tuotteista 
-10% alennuksen 
kassalla. 

Happamaan maahan

Kivikkoiseen maahan 

Ruukkuun

Suuhun
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ILAHDUTA, 
ONNITTELE 

JA RAKASTA!

 

Eukalyptus – piristystä

Krysanteemi – henkistä voimaa, elämää

Auringonkukka – ilo, ylpeys, rakkaus 

Kielo – toivo, uusi elämä

Muratti – rakkaus, uskollisuus

Orvokki, sininen – uskollisuus
 
Pioni – terveys ja menestys
 

Viherlassilasta kaupungin kauneimmat kimput!  

KUKKAVIESTINTÄÄ

Viherlass
ilasta 

taiturimaiset 

hääkimput!

 
 

 
 

 

 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 O
nn

ea äidille! 

Erikoismultaan on lisätty 
nopeasti vaikuttavia ravinteita

 hyvään kasvulähtöön.

PUU- JA 
PENSASMULTA

40 L (Kekkilä)

Karkea ja ilmava, turvepuristepaloilla 
ja kivennäismaalla vahvistettu rakenne 

ohjaa juuristoa levittäytymään 
laajemmalle, istutuskuopan 

ulkopuolelle. Näin kasvi pystyy 
kasvattamaan nopeammin latvustaan 

ja uusia versoja. Istutuskuoppaan, 
erikoismullan sekaan, voi lisätä 1/2 – 
1/3 pohjamaata maalajista riippuen. 

4 sk 20,00
(yksittäin 5,95) 

MULLANMURUT

alk.19,90 
(norm. 45,00)

Hedelmäpuu on 
hyvä lahjapuu - se 
on näyttävä lahja, 

nätti kasvaessaan ja 
kukkiessaan ja siitä 
saa vielä syötävää. 
Ilmastokin kiittää!

ETELÄN HETELMIÄ!
Istuta Varsinais-Suomessa hyväksi 

havaittuja erikoisuuksia! 

Aprikoosit ’Early 
Orange’ ja ’Harcot’, 
makeakirsikka ‘Van’, 
persikat ’Red Haven’ 

ja ’Saturn’ sekä 
nektariini ’Harco’

UUTUUS!

KUKKAMESTA
DIY kukkamestareille

Valitse mestasta mieleisesi 
leikkokukat omiin 

asetelmiin ja kimppuihin!

 alk.1,45 /kpl 

Nyt on trendikästä asetella yksittäisiä kukkia 
pulloihin ja purkkeihin ja tehdä niistä kivoja 
kokonaisuuksia. Myymme leikkokukkia yhdestä 
kukkahyllyköstä yksittäin ja omavalintaisesti.
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MIKSI SUOSIA VIHERLASSILAN 
OMAN TAIMISTON KASVEJA?

1.  Viherlassilassa tiedetään, mitä kasvit vaativat 

menestyäkseen tällä seudulla. Juurta jaksain niille on 

siemenestä pitäen opetettu, miten näillä kulmilla pärjätään.

2.   Kasvatamme perennojen lisäksi havukasveja, ruusuja ja 

köynnöksiä sekä tomaattien ja muiden vihannesten taimia. 

Laatua sinun pihaasi!

3.  Me ollaan kasvattamisesta ihan fiiliksissä. Piharakkaussuhde 

täräyttää joka kevät, kun kylvöruukuissa alkaa vihertää. 

Intohimo viljelyyn ei sammu ja se koituu kasvien ja 

asiakkaidemme eduksi.

LUONNONMUKAINEN 
NURMIKKOLANNOITE 10 L
Kekkilä
Helposti levitettävä. 

Ei hajuhaittoja 

levityksen jälkeen!

KALKKIPÄIVÄ!

STADION SEOS
3 kg

29,95
(norm. 39,95)

Hyvälaatuinen seos piha- 
ja puistonurmikoille sekä 

leikkikentille. Kestää kulutusta ja 
talvehtii hyvin. Riittää 100-120 m2.

KANTA-ASIAKKAILLE
KOKO KAUDEN

NURMIKON 
SIEMENET

Mow Saver- nurmiseos 
sopii erinomaisesti 

robottiruohonleikkuuseen 
matalakasvuisuutensa vuoksi. 

1kg / 30-50m2.

Luontoystävällinen, vettä 
säästävä nurmiseos WaterSaver 

nurmi päihittää kuivuuden 
vähemmällä kastelulla.

 1 kg/ 20-40m2.

UUTTA!

Kanta-asiakkaille 
lainaksi nurmikkojyrä 

Eilen

Viime 
kesänä

Toissa kesänä 
tai aiemmin

Ei ikinä,
eikä 

milloinkaan

MILLOIN KALKITSIT VIIMEKSI?

Hyvä. Tänään ei tartte enää. 
Heinäkuun alussa voit kalkita 
taas vähän lisää.

Hyvä. Nyt keväällä 
ihan normikalkkiannos,
eli kaks kourallista per neliömetri.

Visko kalkkia kunnolla:
kolme tai neljä kourallista 
per neliö.

Taidat olla puutarhatonttu?
Nyt tontusta tomeraksi ja 
kalkkia kouraan. Kuudesta 
kymmeneen kourallista
per neliö.

VIHERRAKENTAJA-
SEOS 10 kg

KANTA-ASIAKASHINTA

49,00
(norm. 79,90)

Kestävä perusnurmikkoseos. 
Riittoisuus 330m2/ 10kg

Muista 

lannoit
teet!

MIHIS
SIE

MENET?

Kalkkia 
kaikkialle 
- paitsi 
havuille

NURMIKON
HOITOMULTA

40 L Kekkilä

Nurmikon hoitomullan avulla 

nurmikko elpyy nopeasti, sen 

pinnasta tulee tasainen ja 

kulutusta kestävä, ja nurmikosta 

tummanvihreä ja tiheä. 

Hoitomultaa voi levittää myös 

sammalen poiston jälkeen.

20,00
(norm. 5,95)

4 SÄKKIÄ

2020 VUODEN
PUUTARHATUOTE

TRICO GARDEN
Luonnonmukainen 

peurakarkote

Kanta-asiakashinta

19,95 250 ml

 

Estää sorkkasankareita tekemästä 
tuhojaan. Kutsumattomat 

peurat ja kauriit herkuttelevat 
puutarhoista hyöty- ja 

koristekasveja. Valmisteen haju 
ja maku karkottavat hirvieläimiä. 

Helppokäyttöinen sumute!

(norm. 24,95 )

19,95
(norm. 29,95)

14,95

12,95

1 kg

1 kg



Alakyläntie 2-4, 20250 Turku
Avoinna ma-pe 9-20, la 9–18, su 10-17

Aukiolo vaihtelee kauden aikana.

info@viherlassila.fi  p. 022 546 651
www.viherlassila.fi

Tarjoukset voimassa niin kauan kun eriä riittää.

KOVIMMAT KANTA-ASIAKASTARJOUKSET 

35. vuosi 
paikallista 

pihastelua!

• Saat huolella valittuja kanta-asiakastarjouksia! 
• Et tarvitse erillistä korttia. Riittää, että muistat kassalla nimesi
• Saat ostoista bonusta!
• Puutarhurin puolituntinen ilmaiseksi!
• Lainaamme veloituksetta peräkärryä ja nurmikkojyrää
• Saat uutiskirjeen, jossa kerromme tuotteistamme ja huipputarjouksista etukäteen!
• Saat kutsun kanta-asiakastapahtumiimme

VIHERLASSILAN VÄKI 
HEMMOTTELEE 
KANTA-ASIAKKAANSA 
PIHOILLE!

Seitsemän hyvää syytä tulla Viherlassilan kanta-asiakkaaksi

Käytä 
kuljetuspalvelua! 

Kysy lisää myymälästä. 
Tai lue lisää 

verkkosivuiltamme.

ALPPIRUUSUT
2L RUUKUSSA

MAANPEITTOPENSAAT
Seppelvarpu ja Lamoherukka

9,95
(norm. 18,95)

9,95
(norm. 17,95)

SUOSIKKI HAVUKASVIT
Tuivio, tarha- ja rohtokataja sekä 

maanpeittokatajat 
Repanda ja Blue Carpet.

9,90 
(norm. 17,90)

VILLIVIINIT OMALTA 
TAIMISTOLTA

7,95
(norm. 13,90)

Matalakasvuiset 
erikoislajikkeet

4 eri väriä!

TIESITKÖ, ETTÄ KASVATAMME TURUN 
METSÄMÄESSÄ VUOSITTAIN YLI 100 000 KASVIA?


