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GreenCare on suomalaisen puutarhan asiantuntija. Tuotevalikoimaan kuuluvat lannoitteet, kasvualustat, nurmi-
konsiemenet, kompostointituotteet ja puutarhakatteet.  
Lue lisää: www.greencare.fi ja www.kotipuutarhuri.com.  
 
Berner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyhtiö, jonka laadukkaat kotimaiset ja kan-
sainväliset tuotemerkit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Toimintaamme ohjaa halu tarjota asiakkaillemme vain 
parhaita tuotteita ja parasta palvelua. Konsernimme liikevaihto vuonna 2013 oli 265,7 miljoonaa euroa ja henkilös-
tömäärä 437. Lisätietoja www.berner.fi 
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Ravinteikkaat Puutarhan KESÄ™ Pore ja Pallo ovat puutar-
hurin tehokas täsmäapu  
Helppokäyttöiset Puutarhan KESÄTM on ollut kotipuutarhureiden suosikki jo vuo-
desta 1960. Tulevaan kasvukauteen kotimainen GreenCare esittelee kätevät Puu-
tarhan KESÄ™ Pore- ja Pallo -lannoitteet sekä ainutlaatuisen Puutarhan KESÄ™     
-Kesäkukkamullan.   

 

Pinkit poretabletit kasvien iloksi 

Puutarhan KESÄ™ -tuoteperheen piristävin uutuus on helppokäyttöinen, pinkki 
kastelulannoite Puutarhan KESÄ™ Pore. Se toimii kuten vitamiiniporeet: tabletti 
laitetaan kastelukannuun, kahteen litraan vettä. Hetken poreilun jälkeen ravin-
teikas kasteluvesi on käyttövalmis. 
 
Kätevä poretabletti soveltuu erityisesti pienen puutarhan tarpeisiin, parvekkeiden 
ja terassien kesäkukille ja yrteille, myös huonekasveille. Hemmottele kesäkukkiasi 
vaaleanpunaisella kasteluvedellä koko kasvukauden ajan! 
 

 
Monikäyttöisellä lannoitepallolla ravinteet kerralla koko kasvukaudeksi 

 

Täsmälliseen kotipihan, parvekkeen, kesämökin tai siirtolapuutarhan 
kasvien lannoitukseen sopii kasvualustaan upotettava Puutarhan KE-
SÄ™ Pallo. Pallo asetetaan kasvatusalustaan jo istutusvaiheessa. Ra-
vinteet liukenevat kasvin käyttöön tasaisesti koko kasvukauden ajan ja 
kasvia voidaan kastella pelkällä vedellä. Yhdelle kasville riittää 2-3 pal-
loa. Pakkauksen mukana tulee kätevä puikko, jolla lannoitepallo voi-
daan sujauttaa myös valmiin istutuksen juurelle.  
 
 
 

 

http://www.greencare.fi/
http://www.kotipuutarhuri.com/
http://www.berner.fi/
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Mikrokastelukiteet pidentävät kasteluväliä 

Uusi Puutarhan KESÄ™ Kesäkukkamulta on pitkään ja 
ahkerasti kukittava erikoismulta kesäkukille. Siinä on ainut-
laatuinen koostumus, jossa yhdistyvät Puutarhan KESÄTM 
ravinteet, kastelua helpottavat mikrokastelukiteet ja GroBi-
oottiTM hyötymikrobit. Mikrokastelukiteet nopeuttavat kaste-
luveden imeytymistä kasvualustaan, ylläpitävät tasaista kos-
teutta ja pidentävät kasteluväliä. Vesi imeytyy hyvin myös 
kuivuneeseen kasvualustaan. Kesäkukkamullan GroBiootti™ 
-hyötymikrobit edistävät taimien hyvinvointia ja mahdollista-
vat tasapainoisen kasvun ja kukinnan läpi kasvukauden.   

 

Ergonominen ja tyylikäs kastelukannu on ilo silmälle 

Puutarhan KESÄTM kastelukannua on saatavana kahdes-
sa eri koossa (2l ja 5l) sekä neljässä eri trendivärissä. Avoi-
men muotoilun ansiosta kastelukannu on helppo täyttää ja 
puhdistaa. Kannu on UV-suojattu, ja sen kolhuja kestävä 
materiaali on 100% kierrätettävä. 

 
 

Hintatiedot 
GreenCare Puutarhan KESÄ™ Pore 20 tablettia 4,50 € 
GreenCare Puutarhan KESÄ™ Pallo 25 kpl 7,50 € 
GreenCare Puutarhan KESÄ™ Kesäkukkamulta 30 l 6,50 € 
GreenCare Puutarhan KESÄTM Kastelukannu (2 l/5 l) 7,90€/10,90€ 
 
Lisätiedot 
Berner Oy | Puutarhanhoito 
Tuotepäällikkö Arja Laivonen | p. 040 772 9065, arja.laivonen@berner.fi  
Trade Marketing Manager Aija Saha | p. 050 320 93 03, aija.saha@berner.fi 
 
Tuotekuvat 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=13090-cmhbgeadid&l=FI 

http://www.greencare.fi/
http://www.kotipuutarhuri.com/
http://www.berner.fi/
mailto:arja.laivonen@berner.fi
mailto:aija.saha@berner.fi
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=13090-cmhbgeadid&l=FI

