
Anne Oveson
Roosa, puolikerrannainen, 
hyväntuoksuinen kukka, 1-2 kukkaa 
per varsi. Punaiset luotit antavat 
kukalle hienon säväyksen. Suorat, 
voimakkaat varret.  

Saanut nimensä taitavan kanadalaisen 
amatööripionistin Anne Ovesonin (k. 
2014) mukaan.  Oveson loi muutamia 
erinomaisen hienoja pioneita, mm. 
’Mary Gretchen’. Tekee siemeniä

Alkuperä: Irene Tolomeo, USA, 2006
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 85 cm
Kukinta-aika: KM
Tuoksu:

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen

Lactiflorat A-N. Scrollaa alaspäin 



Alice Harding
Suuret, kerrannaiset, vaalean 
pinkit kukat, hiukan tummemmat 
terälehtien ulkopinnat. Melko 
runsaskukkainen. Hyvä lehvistö. 
Lemoine itse oli sitä mieltä, 
että tämä pioni oli hänen 
parhaimpansa. Tuettava. 

Alkuperä: Lemoine, Ranska, 1922
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 100 cm
Kukinta-aika: KM
Tuoksu: Miellyttävä, makea

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Amabilis
Amabiliksen kukka on kerrottu, 
ja kukan väri vaihelee punaisesta 
voimakkaaseen pinkkiin. 
Keskustassa on muutamia  
vaaleamman sävyisiä terälehtiä, 
mikä luo Amabiliksen kukalle 
ominaisen luonteen. 

Luotettava kukkija, jota on 
helppo kasvattaa. Amabilis tekee 
sivunuppuja, ja kukkii pitkään, 
myöhäisimpien joukossa.

Amabiliksen suosio on säilynyt jo 
yli 150 vuotta. Joten sen täytyy 
olla hieno lajike! 

Alkuperä: Calot, 1856, Ranska
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 90 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: 

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen

KUVA: Marja Alho



Argentine
Argentine on Lemoinen luomus. 
1920-luvulta. Se aloittaa kukintanta 
kauden keskivaiheilla ja lukuisten  
sivunuppujen ansiosta kukkii  
pitkään, jopa myöhäisimpien  
joukossa. Nuppujen suojalehdet 
ovat vihertävät.

Kukka on vuokkomainen – japani- 
laistyylinen, ja suuri valkoisine 
terälehtineen. Keskellä ovat sym-
metrisesti vihreät emit. Keskustan 
heteiden joukossa voi olla valkois-
ta terälehtien hattaraa. Keskustan 
heteet keltaiset. Varret ovat vaaleat. 
Tukeminen tekee kukinnan näyttä-
vämmäksi.

Alkuperä: Lemoine, Ranska, 1922
Laji: Lactiflora
Korkeus: 80-90 cm
Kukinta-aika: KM
Tuoksu: Mantelinen

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Avalanche
Kerrannainen pioni, jonka 
kauniit terälehdet ovat hiukan 
vahamaiset. Kirsikanpunaiset 
läiskät ja reunukset koristavat 
useita terälehtiä. Tasaisempi kukan 
muoto kuiin ’Festiva Maximalla’ 
jota tämä pioni muuten paljon 
muistuttaa. 

Voimakastuoksuinen, 
kardemumman, vaniljan ja liljojen 
tuoksu tuntuu selvästi. Tarvitsee 
tukea, kukat ovat painavat, ja 
sivunuppuja on useita. 

Alkuperä: Crousse, Ranska, 1886
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 90 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: Voimakas

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Barbara
Barbara on korkea, jopa 100 cm. Se tar-
vitsee tukea. Kukat ovat vuokkomaiset, 
keskusta ja terälehdet ovat täsmälleen 
saman väriset, roosan punaiset. Emit 
ovat punaiset. 

Tuoksua ei ole,  joten Barbara on 
erinomainen leikkokukka. Varret ovat 
vaalean vihreät. Lehvästö sen sijaan on 
vahvan vihreä.

Varma ja luotettava kukkija!

Alkuperä: Karpow-Lipski, 1977, Puola
Laji: Lactiflora
Korkeus: 100 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: tuoksuton

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Blush Queen
Blush Queen on runsas, kerrottu, 
sivunupuillakin kukkiva varsinainen 
kuningatar. Nuppujen suojalehdet 
ovat voimakkaan puna-vihreät.
Tuoreen kukan väritys on kellertävä-
pinkki, mikä ikääntyessä tasaantuu 
kermaiseksi.

Kukat ovat raskaat ja tarvitsevat 
tukea. Lehvästö on raikkaan vihreä.

Alkuperä: Hoogendoorn, 1949
Laji: Lactiflora
Korkeus: 80 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu: Vastustamaton, hienostunut, 
kukkainen

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Bowl of Beauty
Yksi suosituimmista 
vuokkomaisista pioneista – suuret, 
pinkit terälehdet, keskustassa 
usein kapeampia, vaalean pinkin, 
kermanvalkoisia tai vaalean 
sitruunankeltaisia staminoideja.
 
Runsaskukkainen, tuoksuva. 
tarvitsee tukea korkeutensa ja 
monien kukkiensa vuoksi. 

Alkuperä: Hoogendoorn 1949
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 100-110 cm
Kukinta-aika: KM
Tuoksu: Tuoksuva

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



COURONNE D´COR
Couronne D’Or kukkii vuokkomaisella 
valkoisella kukalla, jonka tuoksu saattaa 
jakaa mielipiteitänne. Kukat ovat suuret, 
tuoreessa kukassa vaalenpunaiseen tait-
tavat uloimmat terälehdet ympäröivät 
vahvasti kerrottua valkoista keskustaa. 
Keskustan ympärillä terälehtien väri 
taittaa kellertävään. 

Couronnella varret ovat vahvat ja 
Lehvästö näyttävä. Couronne D’Or 
sopii sekä leikkokukaksi että luomaan 
puutarhaa ilmettä. Luotettava kukkija 
pioni puutarhurin 1800-luvun aarteiden 
valikoimaan!

Alkuperä: Alkuperä Calot, 1873, Ranska
Laji: Lactiflora
Korkeus: 70-80 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: kokemuksellinen

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Duchesse de Nemours
Suosittu klassinen pioni, josta ei voi 
erehtyä – kielon tuoksusta tunnistaa 
tämän kauniin, kerrannaisen pionin 
helposti. 

Kermanvalkoiset uloimmat terälehdet, 
keskusta kellertävä, vaalenee iän 
myötä. Kukkii todella runsaasti. 
Luotettava.  Erinomainen leikkokukka. 
Tarvitsee tukea.  

Alkuperä: Calot, Ranska, 1856
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 80 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: Kielomainen

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Golden Wheel
Kiinalainen lajike, joka tuli Eurooppaan 
50-luvulla. Kutsutaan myös nimillä 
’Goldmine’, ’Aurea’, ’Oriental 
Gold’ sekä japanilaisella ’Yokihi’- ja 
kiinalaisella ’Huang Jin Lun’ -nimillään. 
Terälehdet ovat 2-3 rivissä, kukan 
läpimitta noin 12-15 cm. Vallalla oleva 
mielipide, että tämä pioni on erityisen 
hankala kasvatettava, pitänee usein 
paikkansa. Voi olla aika lyhytikäinen ja 
herkkä. Kukista puuttuu usein terälehtiä 
tai ne ovat epätasaisesti jakautuneita. 
Kasvutapa pysty, ei tarvitse tukea. 
Kellanvihreä lehvistö, keltaiset juuret 
ja silmut. Keväällä nousevat varret 
lehtineen ovat raikkaan limetinvihreät. 
Lehvistö ei erityisen hyvä, lehtien 
reunat kääntyvät ylöspäin. Syysväri 
keltainen. 

Alkuperä: Kiina (rek. L. Smirnoff,  
USA, 1976)
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 90 cm
Kukinta-aika: K
Tuoksu: Miellyttävä

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Immaculée
Puolikerrannaiset, valkoiset kukat. 
Uloimmat teräkehdet puhtaanvalkoiset, 
sisemmät staminoidit kelletävät, 
vaalenevat valkoisiksi kukan 
vanhetessa. 

Luotit kirsikanpunaiset; niistä tunnistaa 
useimmiten juuri tämän lajikkeen. 
Useita sivunuppuja. Hyvä tuoksu. 
Tarvitsee tukea vain harvoin. 

Alkuperä: van der Valk / van der Zwet, 
Alankomaat, 1953
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 80 cm
Kukinta-aika: KM
Tuoksu: Miellyttävä

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen

Kuvat: Nate Bremer



Ispecteur Laverne
Ispecteur Laverne nousee keväällä 
ylös hyvin tummin varsin ja lehdin. 
Molemmat, sekä varret että lehdet 
muuttuvat pionin kasvaessa 
vaaleammiksi, jopa vaalean vihreiksi.

Inspecteur Laverne kukkii voimakkaan, 
vahvan punaisena, joka taittaa 
ruskeaan. Kukinta kestää sivunuppujen 
ansiosta pitkään. Varret ovat 
suhteellisen vankat, mutta kukinta tulee 
tuettuna paremmin täysiin oikeuksiinsa.

Upea, ohittamaton pioni. Vahva 
suositus jokaiseen pionipuutarhaan. 

Alkuperä: Alkuperä Doriat 1924
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 70-80 cm
Kukinta-aika: KM-M
Tuoksu: Hedelmäinen

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Jadwica
Jadwika kukkii runsain kerrotuin 
purppuran punaisin kukin. Terälehtiä 
reunustaa hopeareunus jo kukan 
nuoresta iästä alkaen. Jalostaja 
on puolalainen puutarhuri Mikolaj 
Karpow-Lipski s. 1896, k. 1981. 

Jadwika on uskollinen kukkija ja 
varma katseenvangitsija vuodesta 
toiseen. Tekee sivunuppuja, joten 
kukinta-aika on pitkä.

Varret ovat heiveröiset. Tarvitsee 
tukea kukkiakseen näyttävästi. 
Lehvästö on kuulaan vihreä ja varsien 
värityksessä näkyy ruskea väri.
 

Alkuperä: M. Karpow-Lipski, 1977
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 80 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: Heikosti mantelinen

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Jan van Leeuwen 
Markkinoiden paras yksinkertainen, 
valkoinen pioni. Ihastuttavat, 
puhtaanvalkoiset kukat, kullankeltaiset 
heteet, jotka eivät heti tummu kuten 
useilla muilla lajikkeilla. Kasvutapa 
erinomaisen pysty, ei tarvitse tukea 
missään säässä. Useita sivunuppuja. 
Lehvistö kaunis, tummanvihreä, pysyy 
terveenä ja kauniina kauan. 

Sopii hienosti leikkokukaksi. Tuottaa 
siemeniä ja siitepölyä. Lempinimi 
”Janne” on jo laajalle levinnyt pionien 
ystävien joukossa. 

Alkuperä: van Leeuwen,  
Alankomaat, 1928
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 85 cm
Kukinta-aika: K
Tuoksu: Kevyt, miellyttävä

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Joker
Kauniisti muuttuva, rosa kukka, 
terälehdet vaalenevat hitaasti kukan 
vanhetessa, vain reunat säilyttävät 
hempeän vaaleanpunaisen sävyn. 
Voimakkaat varret, ei tarvitse tukea. 

Alkuperä: Landis / Rogers, USA, 2004
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 85 cm
Kukinta-aika: K
Tuoksu: 

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen

Kuvat: Nate Bremer



Kansas
Kansas on tanakkavartinen, runsas ja 
ahkera kukkijavuodesta toiseen.
Kukat ovat kerrotut, ja niiden 
tummahko puna taittaa siniseen. 
Korkeutta tällä pionilla on jopa 90 cm.
Paljon sivunuppuja, joten kukinta-aika 
on pitkä. 

Alkuperä: Jalostaja Birger 1940
Laji: Lactiflora
Korkeus: 90 cm
Kukinta-aika: KM
Tuoksu: Mantelinen

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Lady Anna
Lady Anna kukkii vuokkomaisin kukin, 
pinkin heleänä. Ulommaiset terälehdet 
ovat pinkit, tuoreena kukkana keltainen 
sävy erottaa keskustan omaksi, hieman 
vaaleammaksi keskustaksi. Lady 
Anna tekee sivunuppuja. Kukat ovat 
raskaat, joten tuettuna pensas näyttää 
upeammalta. 

Alkuperä: Alkuperä Calot 1856, Ranska
Laji: Lactiflora
Korkeus: 80 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu:

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen

KUVA: Marja Alho



Madame Gaudichau
Madame Gaudichau kukkii vahvoilla 
väreillä, tummuus on omaa 
luokkaansa. Kukat ovat puolikerrotut 
ja keskikokoiset. Pioni on noin 90 
cm korkea, ja pysyy pystyssä ilman 
tukea. Lehtien vihreys on kukkien 
tummuuteen nähden odotettua 
vaaleampi. Varret ovat vaalean 
vihreät ja suhteelisen tanakat. 

Kokonaisuudessaan kukkien 
tummuus ja muoto on positiivinen 
yllätys. Keltaiset heteet tulevat 
näkyviin kukan ikääntyessä.

Alkuperä: Dillet 1902
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 90 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: Hieno, kukkainen, ja kevyt 
kesäpäivän tuoksu

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Madame Jules Dessert
Ruusumaiset, kerrannaiset, 
vaaleanpunaiset kukat, tummemmat 
keskeltä. Vaalenee kermanvalkoiseksi. 
Runsaskukkainen, voi tarvita jonkin 
verran tukea. 

Alkuperä: Dessert, Ranska, 1909
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 85 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: Pehmeä, hyvä

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Ma Petite Cherie 
Viehättävä ”minun pikku kultani” 
on nimensä veroinen. Matala- ja 
tiheäkasvuinen pioni, jonka kauniit, 
puolikerrannaiset kukat ovat 
vaalean pinkit, vaihtelevin sävyin. 

Keltaiset heteet ovat selvästi 
näkyvillä. Ei tarvitse tukea. 
Erinomainen pioni kukkapenkkiin.

Alkuperä: Krekler / Klehm,  
USA, 1994
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 65 cm
Kukinta-aika: K
Tuoksu: Kevyesti ruusuntuoksuinen

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen

Kuva tulossa



Marie Lemoine
Marie Lemoine kukkii suurin, kerrotuin 
kukin kauden loppupuolella. Kukka on 
tiivis, ja alkuun laakea. Se on väriltään 
sitruunamarengin keltainen. Valkoista 
löytyy uloimmissa terälehdissä ja 
keskustassa niin sopivasti, että se tuo 
keltaisen värin esiin. Koko kukka on 
vahvasti keltainen keltaisten emien 
ja heteiden peittyessä terälehtien 
uumeniin. 

Kukka kehittyy suureksi, kerrokselliseks 
ja lopulta lähes puhtaan valkoiseksi. 
Varret ovat vahvat ja lehvästö kaunis.
Marie Lemoine on yksi 
viehättävimmistä 1800-luvun 
ranskattaresta.

Alkuperä: Calot 1869, Ranska
Laji: Lactiflora
Korkeus: -
Kukinta-aika: M
Tuoksu: -

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen

KUVA: Johanna Soppela-Gattuso



Matilda Lewis 
Kuten kaikki tummanpunaiset 
pionit, on tämänkin pionin 
terälehdillä taipumus tummua 
miltei mustiksi voimakkaassa 
auringonvalossa. Harvinainen, koska 
Saunders loi vain hyvin harvoja 
lactiflora-pioneita. Terälehdet 
ovat väljästi sijoittuneet, mutta 
lopputuloksena on kuitenkin kauniin 
muotoinen kukka. Moninkertainen 
näyttelyvoittaja. 

Yksi parhaista maisemapioneista 
oikeaan paikkaan istutettuna, 
mielellään puolivarjoon, jolloin väri 
säilyy parhaiten. Kasvaa nopeasti. 
Tummanvihreä lehvistö, joka saa 
kauniin syysvärin. Tuottaa siitepölyä, 
siemeniä vain harvakseltaan. 

Alkuperä: Saunders, USA, 1921
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 85 cm
Kukinta-aika: K
Tuoksu: Kevyt tuoksu

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen

Kuva tulossa



Minnie Shaylor
Puolikerrannainen kukka, 
aluksi uloimmat terälehdet 
vaaleanpunaiset, vaalenevat 
vähitellen valkoisiksi. Terälehdet, 
joiden kärjet ovat hiukan 
sahalaitaiset, ovat monessa 
kerroksessa ilmavasti aseteltuna. 
Vaaleanvihreät emit ja punaiset 
luotit antavat kukalle ilmettä. 

Sisimmät terälehdet pienempiä, 
hiukan kiharaisia. kaunis kasvutapa. 
Vahvat varret, ei tarvitse tukea.
Tuottaa siemeniä ja siitepölyä, 
erinomainen ristetyksiin. 

Alkuperä: Shaylor, USA, 1919
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 85 cm
Kukinta-aika: KM
Tuoksu: Kevyesti ruusuntuoksuinen.

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Miss America 
Hennon vaaleanpunaiset nuput 
muuttuvat valkoisiksi suurten kukkien 
auetessa. Kukan laakea ruusun muoto 
on todella kaunis. Lehvistö saa hienon 
punertavanruskean syysvärin. Monia 
sivunuppuja, ja tarvitsee reilusti tukea 
kukkien runsauden ja melko ohuiden 
varsiensa vuoksi. 

Mehiläisten ja kimalaisten suosikki, ja 
se näkyy runsaan siemensadon myötä. 
Tuottaa myös siitepölyä. Erittäin 
kaunis pioni jokaiseen puutarhaan. 

APS:n kultamitali vuosina 1956 
ja 1971 todistaa tämän pionin 
erinomaisista ominaisuuksista. 

Alkuperä: Mann / Van Steen,  
USA, 1936
Laji: Lactiflora
Korkeus: 
Kukinta-aika: K
Tuoksu: Hyväntuoksuinen

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Monsieur Gilbert 
Barthelot
Leveät, puolikerrannaiset-
kerrannaiset kauniin ruusunpunaiset 
kukat. Voimakaskasvuinen, 
erinomainen leikkokukka. Hennot 
varret, joten kaarituet ovat usein 
tarpeen.  

Alkuperä: Doriat, Ranska, 1931
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 90 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: Voimakas

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen

Kuva tulossa



Moon River  

Moon Riverin ensikukinta, on yhteensä 
kolme kukkaa. Kukat ovat suuret, 
voimakkaasti kerrotut, ja niissä on syvä 
kermainen sävy. 

Lehvästö on voimakkaan vihreä. 
Kukkavarret ovat ainakin vielä 
ensimmäisenä kukkavuonna kukan 
raskauteen nähden liian hennot. Tukea 
siis tarvitaan.

Alkuperä: Carl G. Klehm, 1972
Laji: Lactiflora 
Korkeus: Noin 80 cm
Kukinta-aika: KM
Tuoksu: Hento

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen



Moonstone
Hennon roosa, puolikerrannainen, 
tuoksuva kukka. Väri vaalenee 
kermanvalkoiseksi. Ihastuttava pioni, 
erityisesti vastavalossa, jolloin sen 
ohuet terälehdet ovat kuin opaalista 
tehdyt. 

Ei tarvitse tukea. Luotettava kukkija, 
erinomainen leikkokukka. Todellinen 
laatupioni.

Alkuperä: Murawska, USA, 1943
Laji: Lactiflora 
Korkeus: Noin 80 cm
Kukinta-aika: KM
Tuoksu: 

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen

Kuvat: Nate Bremer



Mother’s Choice
Yksi kauneimmista kermanvalkoisista 
pioneista mitä tulee kukan muotoon. 
Suuret, miltei kerrannaiset kukat, joskus 
voi terälehdissä olla kirsikanpunaisia 
juovia tai läiskiä. 

Kukat kestävät epätavallisen kauan. 
Kiiltävät, tummanvihreät lehdet. 
Voimakkaat varret, tarvitsee harvoin 
tukea. 

APS:n kultamitali 1994.

Alkuperä: Glasscock, USA, 1950
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 90 cm
Kukinta-aika: KM
Tuoksu: Kevyt

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen

Kuvat: Nate Bremer



Neon
Viehättävä vuokkomainen, 
hehkuvan pinkki kukka, keskustan 
heteet ovat muuttuneet kapeiksi, 
kirkkaan pinkeiksi, lehtiä 
muistuttaviksi stamonodeiksi, joilla 
on kullankeltaiset reunat. 

Erinomainen leikkokukka. 
Kasvutapa pysty. Joitakin 
sivunuppuja voi esiintyä. Värit eivät 
vaalene auringossa. 

Alkuperä: Nicholls, USA, 1941
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 80 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: 

XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta), 
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen


