Hybridit O-W. Scrollaa alaspäin

Ole Faithful
Kasvaa nopeasti suureksi.
Ruusunnuppua muistuttavat
nuput aukeavat valtaviksi,
tumman sametinpunaisiksi täysin
kerrannaisiksi kukiksi. Väri muuttuu
vanhetessaan ja lämpimässä ilmassa
rubiininpunaiseksi.
Kukkii viimeisenä kaikista punaisista
pioneista. Voi tarvita tukea tuulisilla
paikoilla. Tuottaa siemeniä ja
siitepölyä.
APS:n kultamitali 1997.
Alkuperä: Glasscock/Falk, USA, 1964
Laji: Hybridi (tuntematon)
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

Pastelegance
Romantiikkaa tuutin täydeltä - tämä
ihastuttavan pastellinsävyinen
pioni on kaikkien suosikki! Väri
on kermaisen pinkin ja persikan
sävyjen sekoitus, muuttuu
elegantin vaaleankeltaiseksi aivan
loppuvaiheessa.
Kahden kaunottaren, ’Salmon
Dreamin’ ja ’Lemon Chiffonin’
risteytys. keltaiseksi aivan
loppuvaiheessa. Voimakkaat varret,
voi tosin hyötyä kaarituista kukinnan
aikaan. Heikko tuoksu. Tuottaa sekä
siemeniä että siitepölyä. Kaunis
lehvistö.
Alkuperä: Seidl, USA, 1989
Laji: Hybridi (Salmon Dream
x Lemon Chiffon)
Korkeus: Noin 95 cm
Kukinta-aika: K
Tuoksu: Heikko
XA = hyvin aikainen, A = aikainen, KA = keski-aikainen, K = keski (keskellä kukintakautta),
KM = keskimyöhäinen, M = myöhäinen, XM = hyvin myöhäinen

Picotee
Hyvin matala, kauniskasvuinen
pioni, jolla samankaltainen lehvistö
kuin kaukasianpionilla. herkulliset
vaalean laventelinväriset kukat, joissa
tummempi laventelinvärinen reunus.
Vaalenee kukan vanhetessa.
Vaatii läpäisevän maan. Varret ovat
punaiset, lehvistö pinaatinvihreä.
Tuottaa siemeniä ja siitepölyä.
Alkuperä: Saunders, USA, 1949
Laji: Hybridi (corsica x macrophylla)
Korkeus: Noin 50 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu: Ei tuoksu

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

Pink Vanguard
Puolikerrannainen kulhomainen kukka,
herkän vaaleanpunaiset terälehdet,
jotka vaalenevat kauniisti. Keskellä
kukkaa punertavia raitoja. useita
sivunuppuja. Syvän sinivihreän sävyinen
lehvistö, joka pysyy raikkaana kauan.
Upeiden vanhempiensa perimän
lisäksi ’Pink Vanguard’ kestää hyvin
myöhäistä hallaa. Tukevat varret, joten
kaaritukia ei tarvita. Tuottaa siemeniä ja
siitepölyä. Tetraploidi.
Alkuperä: Seidl-Hollingsworth 2005
Laji: Hybridi (Blushing Princess x
Salmon Dream)
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

Postilion
Kuva tulossa

Yksinkertainen, syvän
karmiininpunainen kukka, jossa on
hento oranssin sävy. Väri muuttuu
vähitellen rubiininpunaiseksi
kukan kypsyessä. Suuret kukat,
jotakuinkin epäsäännölliset
muodoltaan, läpimitta jopa 20 cm.
Kasvutavaltaan tukeva ja korkea.
Voi tarvita tukea korkeiden
varsiensa vuoksi.
Alkuperä: Saunders, USA, 1941
Laji: Officinalis ’Sultan’ x lactiflora
Korkeus: Noin 100 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

Prairie Moon
Kermanvalkoiset kukat jotka vaalenevat
norsunluunvärisiksi. Hyvin kaunis kukan
muoto, Ei tarvitse tukea, varret ovat
voimakkaat. Lehvistö voi muuttua aika
aikaisin rumaksi, joten puolivarjoisa
paikka on paras tälle kaunottarelle. Sopii
hienosti myös perennapenkin takaosaan.
Alkuperä: Fay, USA, 1959
Laji: Hybridi (Laura Magnuson x Archangel)
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

Quitzin
Valtavat, tuoksuvat, monikerrannaiset
vaaleankeltaiset kukat. Miltei trooppisen
lämmin aprikoosin-persikan sävy
terälehtien juurella kukan keskellä.
Nuput usein vihertävät. Tuottaa sekä
siemeniä että siitepölyä.

KUVA: Anna Holmström

Kukkien kehittyminen kestää aikansa,
Pionin jalostaja, Harald Fawkner itse
mainitsee, että vasta 3-4 vuoden kasvun
jälkeen kukka pääsee oikeuksiinsa.
Alkuperä: Harald Fawkner, Ruotsi, 2001
Laji: Hybridi
Korkeus: Noin 95-100 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu:

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

Requiem
Kermanvalkoinen, yksinkertainen
kukka. Pitkät, silkkiset heteet, joiden
varret ovat punaiset; se antaa kukalle
erityistä kauneutta ja hohtoa. Suuret,
kiiltävät, tummanvihreät lehdet.
Alkuperä: Saunders, USA, 1929
Laji: Hybridi (macrophylla x lactiflora)
Korkeus: Noin 85 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

Rose Crystal
Kermanvalkoinen, yksinkertainen
kukka. Pitkät, silkkiset heteet, joiden
varret ovat punaiset; se antaa kukalle
erityistä kauneutta ja hohtoa. Suuret,
kiiltävät, tummanvihreät lehdet.
Alkuperä: Saunders, USA, 1955
Laji: Hybridi (F2) (lactiflora x macrophylla)
Korkeus: Noin 85 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

Rose Noble
Kirkkaan punaiset läiskät terälehtien
tyvestä keskelle, samanväriset luotit.
Kaunis vastakohta vaaleanpunisille,
myöhemmin norsunluunvalkoisille
terälehdille. Tuottaa harvoin siemeniä.
Alkuperä: Saunders, USA, 1950
Laji: Quad-hybridi (mlokosewitschii x
macrophylla x officinalis x lactiflora)
Korkeus: Noin 70 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

Rossweisse
Kuva tulossa

Kaunis, koristeellinen lehvistö,
pysyy kauniina kauan.
Kermanvalkoiset, yksinkertaiset
kukat. Vahvat varret, ei tarvitse
tukea. Tuottaa siemeniä.
Alkuperä: Miely, Itävalta, 2012
Laji: Hybridi
Korkeus: Noin 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

Salmon Dream
Kuva tulossa

Puolikerrannaiset kukat,
herkullinen lohenpunainen sävy.
Yksi kauneimmista pioneista mitä
tulee kasvutapaan. Ei tarvitse
tukea. Tuottaa siemeniä ja
siitepölyä.
APS:n kultamitali 2008, APS:
Vuoden pioniksi valitsema 2009.
Alkuperä: Reath, USA, 1979
Laji: Hybridi (Paula Fay x Moonrise)
Korkeus: Noin 75 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu: Heikko tuoksu

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

Sanctus
Kuva tulossa

Viehättävä Saunders-hybridi.
Heteitten roosanpunaiset varret
antavat kukalle syvyyttä ja loistoa.
Yksi kauneimmista yksinkertaisista
valkoisista hybrideistä. Kukkien
läpimitta n. 10 cm.
Kiinanpionin ja maatiaispionin
risteytys. Kukat voivat saada
hennon vaaleanpunaisen sävyn
alkukesän ollessa viileä.
Alkuperä: Saunders, USA, 1952
Laji: Hybridi (lactiflora x officinalis)
Korkeus: Noin 75 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

Seidl´s Super

Kuva: Simmons Peonies

Kauniit vaaleankeltaiset terälehdet, ei punaista kukan keskellä, kuten useissa muissa
keltaisissa monikerrannaisissa pioneissa.
Noin 3 nuppua per varsi. Kukkien läpimitta
n. 16 cm. Vaaleankeltaiset emit, punaiset
luotit. Tuottaa sekä siemeniä että siitepölyä. Vaikka pioni on vain 80 cm korkea, tarvitsee se tukea sadesäällä, kukkien tullessa
painaviksi. kasvattaa useampia varsia kuin
moni muu hybridi. Täydellinen leikkokukka!
Monin tavoin parempi kuin ’Lemon Chiffon’. Saanut nimensä Bill Seidlin mukaan,
Bill teki paljon työtä USA:n ja Uuden Seelannin pioniviljelyn hyväksi.
Alkuperä: Seidl, USA / Simmons,
Uusi Seelanti, 2015
Laji: Hybridi (74 H III-2 (Roselette’s
Grandchild II x ’Cream Delight’)
x ’Sunny Boy’)
Korkeus: Noin 80 cm
Kukinta-aika: K
Tuoksu:

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

Serenade
Kuva tulossa

Hennon vaaleanpunaiset,
myöhemmin valkoiset terälehdet,
keskellä ihastuttava rypäs
kirkkaan kullankeltaisia heteitä.
Juuret ovat epätavallisen väriset,
purppuranpunertavat. Tyypillinen
macrophylla-lehvistö, tummanvihreä
ja pysyy kauniina kauan. Istuta
aurinkoiselle paikalle.
Alkuperä: Saunders, USA, 1941
Laji: Hybridi (lactiflora x macrophylla)
Korkeus: Noin 70 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

Sky Dance
Kuva tulossa

Ihastuttavat, hyväntuoksuiset,
kerrannaiset kukat. Kaunis pinkki
sävy. Voimakkaat varret pitävät kukat
hyvin pystyssä, tukea ei tarvita. Kaunis
kasvutapa. Tuottaa sekä siemeniä että
siitepölyä. Tuloksena on ollut useita
erittäin lupaavia siementaimia.
Erinomainen pioni. Ennen rekisteröintiä
työnimenä oli #79H114-8.
Alkuperä: Seidl / Bremer, USA, 2017
Laji: Hybridi (Blushing Princess x
H-3 (Pehrsonin siementaimi, pinkki,
taipumusta kerrannaisuuteen)
Korkeus: Noin 80 cm
Kukinta-aika:
Tuoksu:

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

Skylark
Kuva tulossa

Yksinkertainen, kirkkaan pinkki
Saunders-hybridi. Kulhomaiset
kukat korkeiden, suorien varsien
päässä. Viihtyy aurinkoisilla
paikoilla, ja korkeutensa vuoksi
sopii hyvin kukkapenkkiin takaalalle. Vaatii hyvin läpäisevän
kasvupaikan.
Alkuperä: Saunders, USA, 1942
Laji: Hybridi (lactiflora x peregrina)
Korkeus:
Kukinta-aika: KA
Tuoksu:

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

Soft Salmon Saucer
Kuva tulossa

Pehmeän lohenpinkit kukat. Yksi
parhaista yksinkertaisista, pinkeistä
pioneista markkinoilla! Täydellisen
muotoiset, elegantit kukat. Tukea
ei tarvita. Kaunis, terve lehvistö.
Herkullinen, ainutlaatuinen,
viehättävä. Ei tuota siemeniä.
Alkuperä: Cousins / Klehm, USA, 1981
Laji: Hybridi
Korkeus: Noin 80-85 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu:

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

Strawberry Wine
Kuva tulossa

Silvia Saunders lähetti tämän
pionin 1973 Don Hollingsworthille.
Ihastuttavat, mansikanpunaiset
varret, vanhemmiten viininpunaiset.
Lämpimän punertavan pinkit,
yksinkertaiset kukat. Kaunis kasvutapa.
Tuottaa siemeniä ja siitepölyä,
erinomainen risteytyksin.
Valittu Parhaaksi siementaimeksi
APS.n vuosikongressin näyttelyssä
2003.
Alkuperä: Saunders / Hollingsworth,
USA, 2004
Laji: Hybridi
Korkeus: Noin 80 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

Sunny Boy
Monikerrannainen kukka, kuin ”kukka
kukassa”. Pehmeän vaaleankeltaiset
terälehdet, hiukan punaista terälehtien
juuressa. Syvän vihreä lehvistö.
Sivunuppujen pienemmät kukat usein
yksinkertaisia tai hiukan kerrannaisia.
Tuottaa siemeniä ja siitepölyä.
Pionin korkea hinta johtuu siitä, että
se on haluttu risteytyksiin. Voi olla
tetraploidi. Tarvitsee paljon tukea
suurten, raskaiden kukkiensa vuoksi.
Sateet voivat vahingoittaa kukkia.
Alkuperä: Laning, USA, 1985
Laji: Hybridi (Quad F3 x Moonrise)
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

Sunny Day
Kuva tulossa

Yksinkertaiset, vaaleankeltaiset kukat,
joissa kaksi riviä suuria, hiukan koveria
ja aaltoreunaisia terälehtiä. Kasvutapa
pysty, muodostaa kauniin pensaan.
Ei tarvitse tukea. Voimakas- ja
nopeakasvuinen. Hyvin hedelmällinen,
tuottaa siemeniä ja siitepölyä.
Ihastuttava!
Alkuperä: Hollingsworth, USA, 2011
Laji: Hybridi (’Roy Pehrson’s Best Yellow’
x ’Sunny Boy’)
Korkeus: Noin 80-85 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu:

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

Sweet May
Kuva tulossa

Matalakasvuinen Saunders-hybridi,
kukkii aikaisin, heti tillipionin jälkeen.
Yksinkertaiset, lohenväriset kukat.
Ihastuttava!
Tämä quad-hybridi on todellinen
aarre, jos sen onnistuu löytämään
jostain. Lehvistö muuttuu
punaruskeaksi syksyllä. Aurinkoinen
kasvupaikka hyvin läpäisevässä
maassa.
Alkuperä: Saunders, USA, 1955
Laji: Quad-hybridi (mloko x macro
x officinalis x lacti)
Korkeus: Noin 55-60 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

The Mackinac Grand
Valittiin APS:n Vuoden Pioniksi 2014,
eikä syyttä! Paloautonpunaiset, kauniit,
puolikerrannaiset kukat loistavat
puutarhassa kuin majakat! Silkinhienot
terälehdet, hiukan aaltoilevat.
Luotettava pioni. Tuulisilla paikoilla
suositellaan tukea, varret ovat tosin
vahvat, mutta ne voivat katketa
maanpinnan tasolta voimakkaassa
tuulessa. Hyvä leikkokukka.
APS:n maisemapalkinto 2012.
APS:n Vuoden Pioni 2014.
Alkuperä: Reath, USA,1992
Laji: Hybridi ((Burma Ruby x Moonrise)
x Reath E-78)
Korkeus: Noin 85-90 cm
Kukinta-aika: K
Tuoksu:

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

Time Traveler
Kuva tulossa

Kukki ensimmäistä kertaa 1946.
Lummepionin ja kaukasianpionin
risteytys. Yksinkertaiset, pienet kukat,
5-6 cm läpimitaltaan, hiukan koverat
kuten kaukasianpionilla. Tällä pionilla on
todella ainutlaatuinen sukutaulu, ja se
on perinyt kaikki parhaat ominaisuudet
vanhemmiltaan.
Ennen kukintaa on lehvistö tumman
pronssinvärinen, muuttuu hitaasti
vihreäksi. Lehdet ovat kapeat ja
liuskaiset. Istuta mielellään puolivarjoon
lehvistön vuoksi. Kaunis kasvutapa.
Alkuperä: Saunders / Waltz, USA, 2005
Laji: Hybridi (emodi x mlokosewitschii)
Korkeus: Noin 65 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

Tranquil Dove
Ihastuttavan kaunis, yksinkertainen
kukka – valkoiset terälehdet, joiden
reunat ovat todella ohuet. Lilaroosa
varjostus, joka on tummimmillaan
kukan keskustassa. Voimakkaat
varret, pienet lehdet, tummanvihreät.
Harvinainen ’Halcyon’-hybridin
siementaimi.
Silvia Saunders antoi taimien lahjana
Chris Laningille, joka rekisteröi pionin
1993. Juuret ovat leikkauspinnoiltaan
laventelinväriset. Tuottaa siemeniä ja
siitepölyä.
Alkuperä: Saunders / Rogers, USA, 1993
Laji: Hybridi (Halcyonin siementaimi)
Korkeus: Noin 50-60 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

Triphena Parkin
Kun pioni on asettunut (kestää
jalostajan mukaan muutaman vuoden),
saat nauttia aivan fantastisista,
kerrannaisista kukista, joissa näkyvät
kaikki roosan, aprikoosin ja persikan
sävyt yhdessä kermankeltaisen ja
oranssin kanssa. Väriä on täysin
mahdoton kuvailla.
Kasvaa korkeaksi, ja tarvitsee
kunnollisen tuen. Varsien lukumäärä
lisääntyy nopeasti. Tuottaa siemeniä ja
siitepölyä.
Alkuperä: Harald Fawkner, Ruotsi, 2009
Laji: Hybridi (Quitzin x Liboria Maas)
Korkeus: Noin 100 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu: Miellyttävä

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

Vanilla Schnapps
Kerrannaiset, vaaleankeltaiset kukat,
sisimmät terälehdet hiukan kiharaiset.
Yksi parhaista vaaleankeltaisista
pioneista. Nuorena voi tuottaa hiukan
yksinkertaisempia kukkia, mutta parin
vuoden sisään ovat kukat kunnolla
kerrannaisia. Kaunis, tummanvihreä
lehvistö, voimakkaat varret. Kasvutapa
avonainen, joten voi tarvita kaaritukia
pitämään varret pystymmässä.
Tuottaa sekä siemeniä että siitepölyä;
erinomainen pioni, jos haluat tehdä
omia risteytyksiä. Kasvaa nopeasti
anteliaasti kukkivaksi pensaaksi.
Alkuperä: Seidl / Bremer, USA, 2013
Laji: Hybridi
Korkeus: Noin 85-90 cm
Kukinta-aika: KM
Tuoksu: Miellyttävä, makeahko

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

White Innocence
Ainutlaatuinen pioni, korkein kaikista
ruohovartisista. Yksinkertaiset
puhtaanvalkoiset kukat, hiukan
magnolian kukkaa muistuttavat.
terälehdet ovat hyvin ohuet,
ja kesäinen sade jota seuraa
auringonpaiste voi tehdä ruskeita
läikkiä terälehtiin. Keskustan
epämuodostuneet emit ja heteet ovat
harmaanvihreät. Ei tuota siemeniä tai
siitepölyä. Jokaisessa varressa useita
pisaranmuotoisia nuppuja. Elegantti
ja todella kaunis. Toinen vanhemmista
on lummepioni, joka kasvaa Himalajan
rinteillä.
Alkuperä: Saunders, USA, 1947
Laji: Hybridi (lactiflora x emodi)
Korkeus: Noin 150 cm
Kukinta-aika: KM
Tuoksu:

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

Winged Victory
Kuva tulossa

Suuret yksinkertaiset pehmeän
norsunluun ja ruusunväriset kukat,
joissa häive aprikoosia. Hiukan
aaltoilevat terälehdet, joiden
suonisto näkyy selvästi (perimä
kaukasianpionilta). Keskustan heteiden
punaiset varret antavat kukalle
syvyyttä ja loistoa. Korkean kasvutavan
vuoksi on hyvä käyttää kaaritukia.
Alkuperä: Saunders, USA, 1950
Laji: Quad-hybridi (mlokosewitschii x
macrophylla x officinalis x lactiflora)
Korkeus: Noin 95 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

Winterthur
Tämä kaunotar on harvoin ollut
pionien ystävien ulottuvilla, mutta nyt,
kun se lähestyy eläkeikää, on siihen
mahdollisuus. Täydellisen kuppimaiset
kukat, yksinkertaiset ja symmetriset.
Herkkä vaaleanpunainen sävy muuttuu
nopeasti kermanvalkoiseksi.
Suuret lehdet, todella upea lehvistö.
Kasvaa laajaksi pensaaksi (läpimitaltaan
jopa 100 cm, joten varaa sille tilaa
kukkapenkissäsi.
Alkuperä: Saunders, USA, 1952-1955
Laji: Hybridi (lactiflora x macrophylla)
Korkeus: Noin 85 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu: Ei tuoksu

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

