Luonnonlajit A-V. Scrollaa alaspäin

P. cambessedesii
Yksi kauneimmista ja aikaisimmista
luonnonlajeista. Kasvaa villinä
Baleaareilla, mm. Mallorcalla. Kukalla
on kaunis vaaleanpunainen sävy,
keskusta hieman tummempi. Erikoiset,
suipohkot ja hieman aaltoreunaiset
lehdet, tumman sinertävän vihreät,
alapuolelta purppuransävyiset.
Suositellaan meidän leveysasteillamme
ruukkukasvatukseen, ei pidä
kosteudesta. Siementaimet ovat
kestävämpiä. Ei aamuaurinkoa.
Leudoimmilla alueilla voidaan istuttaa
seinustalle, runsailta sateilta suojattuna.
Runsaasti kalkkikivirouhetta suositellaan
sekoitettavaksi mullan joukkoon.
Alkuperä: Baleaarit, Korsika
Laji: Mallorcanpioni
Korkeus: Noin 40-45 cm
Kukinta-aika: XA
Tuoksu:

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

P. delavayi
Kukan väri vaihtelee paljon,
valkoisesta, kokokeltaiseen,
tummaan, miltei mustanpuhuvaan
punaiseen, ja kaikkea siltä väliltä.
Heteiden värit vaihtelevat, mutta
eivät koskaan ole täysin keltaiset
kuten P. ludlowiin, johon se usein
sekoitetaan.
Myös kaksivärisyyttä ilmenee, esim
tillenvärinen, jossa tummanpunaiset
raidat terälehtien keskellä.
Kukat ovat pienet ja nuokkuvat.
Maanpäälliset osat paleltuvat usein
alkuvuosina kokonaan, mutta uusia
varsia nousee juuresta.
Alkuperä: Kiina, Franchet 1884
Laji: Nuokkupensaspioni
Korkeus: Noin 100-150 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: Voimakas, miellyttävä

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

P. emodi
Kuva tulossa

Lummepionia kutsutaan myös
himalajanpioniksi.
Kukkii pienin, vuokkomaisin kukin,
useita sivunuppuja. Kukat ovat
puhtaanvalkoiset, ja lehvistö
liuskainen, raikkaanvihreä. Lehtien
väri on vaaleampi kuin useimpien
muiden pionien. Tuottaa siemeniä
ja siitepölyä. 1-2 emiä.
Alkuperä: Himalaja
Laji: Lummepioni
Korkeus: Noin 90-100 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu:

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

P. japonica
Kuva tulossa

Kasvaa villinä Sahalin- ja Kuriilen
saarilla ja Japanissa, usein jokien
varsilla. Kukan läpimitta n. 9-10
cm. Muistuttaa P. obovataa. Ei pidä
iltapäiväauringosta, ja mullan on oltava
hyvin läpäisevää.
Yksi kaikkein kauneimmista,
herkimmistä luonnonlajeista.
Puolivarjoinen kasvupaikka.
Alkuperä: Japani
Laji: Ruohovartinen pioni, luonnonlaji
Korkeus:
Kukinta-aika: A
Tuoksu: Tuoksuva

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

P. ludlowii
Ihastuttava liuskainen lehvistö,
miltei trooppisen kaltainen. Syysväri
limetinvihreä, varret raparpeinpunaiset.
Suojataan mielellään kovilta tuulilta,
voi kasvaa sekä auringossa että
puolivarjossa. Puhtaankeltaiset, pienet,
nuokkuvat kukat, keltaiset heteet.
Siemenet, jotka kypsyvät myöhään,
ovat epätavallisen suuret. Alkuvuosina
voivat maanpäälliset osat paletua,
mutta uusi kasvu tulee nopeasti
juuresta. Kasvaa leudoissa oloissa
parimetriseksi.
Alkuperä: Tiibetti 1938
Laji: Keltapensaspioni
Korkeus:
Kukinta-aika: KA
Tuoksu:

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

P. mairei
Kuva tulossa

Ensimmäinen pioni kukassa
keväällä. Monet luonnonlajit eivät
pidä aurinkoisista kasvupaikoista,
mutta P. mairei viihtyy niissäkin
hyvin.
Pitkänomaiset, kiiltävät lehdet,
roosanlilat kukat, terälehdillä
hiukan suipot kärjet. Kukan
läpimitta n- 10 cm.
Peräisin Kiinan vuoristoalueilta,
Kaakkois-Gansusta ja KoillisYunnanista.
Alkuperä: Kiina
Korkeus: Noin 50 cm
Kukinta-aika: XA
Tuoksu:

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

P. mlokosewitschii
Harmaanvihertävä lehdistö, pyöristetyt,
ovaalinmuotoiset lehdet. Punertavat
varret. Luotit vaaleanpunaiset,
heteet pitkien palhojen päissä.
Matalakasvuinen. Kirkkaan
rikinkeltaiset kukat. Ei siedä märkyyttä,
joten istuta loivaan rinteeseen tai
kivikkopuutarhaan, jossa on ravinteikas,
syvä multa. Pitää kukinnan jälkeen
puolivarjosta.
Siementaimien väri voi vaihdella
karmiininpunaisesta miltei valkoiseen;
terälehtien keskellä ja jopa reunoilla voi
olla punertavia alueita. Siementaimien
korkeus vaihtelee paljon.
Alkuperä: Kaukasus (Mlokosewitch,
ennen 1897)
Laji: Kaukasianpioni
Korkeus: Noin 50 cm
Kukinta-aika: XA
Tuoksu:

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

P. mollis
Matalavartinen, n. 50 cm korkea.
Liuskoittuneet lehdet ovat himmeän
harmaanvihreät ja leveät. Kulkee
myös nimellä ”helluntaipioni”,
koska se kukkii niin aikaisin. Suuret,
yksinkertaiset tai kevyesti kerrannaiset
kukat.
Viihtyy kalkitussa, ravinteikkaassa
mullassa. Kasvaa mielellään sekä
aurinkoisella paikalla että puolivarjossa.
Alkuperä: Krim
Laji: Pallaksenpioni
Korkeus: Noin 50 cm
Kukinta-aika: XA
Tuoksu:

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

P. ostii
Kuva tulossa

Voimakaskasvuisimpia kaikista
puupionien luonnonlajeista. Miltei
mahdoton löytää, mutta risteytys
’Feng Dan Bai’ on hyvä, kaunis ja
helppohoitoinen vaihtoehto.
Yksinkertaiset, puhtaanvalkoiset kukat,
hiukan pinkkiä voi esiintyä terälehtien
tyvessä. Kukkien läpimitta voi olla
jopa 25 cm. Kasvutapa pysty. Tuottaa
siemeniä ja siitepölyä.
Alkuperä: Kiina
Laji: Puupioni, luonnonlaji
Korkeus: Noin 100-150 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu: Hyvä ruusuntuoksu

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

P. peregrina
Turkinpionin ihastuttava lakanpunainen
väri ja sen liuskaiset, kauniin
vihreät lehdet ovat vertaansa vailla
luonnonlajien joukossa. Voimakkaan
kuppimaiset, yksinkertaiset
kukat. Punaiset, lyhyet palhot ja
kirkkaankeltaiset ponnet.
Viihtyy sekä auringossa että
puolivarjossa. Ei pidä liiasta
kosteudesta, joten mullan on oltava
läpäisevää. Tuottaa siemeniä ja
siitepölyä. Markkinoilla on useita
risteytyksiä, mm. kaunis ’Otto
Froebel’/’Sunbeam’.
Alkuperä: Turkki
Laji: Turkinpioni
Korkeus: Noin 70-90 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu:

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

P. qiui
Yksi viehättävimmistä puupioneista
luonnonlajien joukossa. Ihastuttavat,
pienehköt, yksinkertaiset kukat,
laventelinroosat, tummempi sävy
terälehtien keskellä. Keväinen lehvistö
viininpunaruskea, myöhemmin kauniin
sinertävän vihreä.
Matalakasvuinen, harvoin yli 100 cm.
keskusta. Kestävä, myös kylmemmillä
alueilla, mutta hyötynee talvipeitteestä
ensimmäisten vuosien aikana.
Alkuperä: Kiina
Laji: Puupioni, luonnonlaji
Korkeus: Matalakasvuinen
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

P. tenuifolia ’Plena’
(’Flore Pleno’)
Tiheälehvistöinen kerrannainen tillipioni
on viehättävä tuttavuus. Tumman
lakanpunaiset, monikerrannaiset kukat.
Vaatii erityisen läpäisevän kasvupaikan.
Hyötyy puolivarjosta kukinnan jälkeen;
lehvistö kuihtuu aikaisin.
Muutaman vuoden kuluttua erittäin
runsaskukkainen, kasvutapa kompakti.
Heikosti tuoksuva.
Alkuperä: Kaukasus
Laji: Kerrannainen tillipioni
Korkeus: Noin 40 cm
Kukinta-aika: XA
Tuoksu: Heikko

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

P. veitchii
Lehdet liuskaiset ja tummanvihreät.
Kukat ovat yksinkertaiset ja hieman
nuokkuvat, usein roosan eri sävyiset,
useita kukkia samassa varressa.
Valkoisiakin löytyy, mutta ne ovat
melko harvinaisia. Tuottaa runsaasti
siemeniä. Pitkä kukinta-aika.
Helpompi siirtää ja istuttaa uudelleen
kuin esim. kiinanpioni, mutta siirron
ja uudelleenistutuksen tulee tapahtua
syksyllä.
Alkuperä: Kiina 1907
Laji: Ruusupioni
Korkeus: Noin 30-60 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

P. veitchii ssp
berezowskii
Hiukan korkeampi kuin ruusupioni,
ja kukat ovat syvemmän pinkit.
Kasvutapa leveä, joka varressa 2-3
nuppua.
Nimestä kiistellään, kulkee myös
nimillä P. berezowskii ja P. anomala
subsp. veitchii. Leveys n. 60 cm.
Alkuperä: Kiina
Laji: Luonnonlaji, ruohovartinen
Korkeus: Noin 50 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

P. wittmanniana
Nykyisin hyväksytty nimi on
P. daurica subsp. wittmanniana. Yksi
ensimmäisistä kukkijoista keväällä.
Kiiltävät, kauniit lehdet, kärjistä
terävät. Puhtaanvalkoiset kukat,
heteiden palhot punaiset. Luotit
tummanpunaiset.
Erinomaisen kaunis pioni.
Korkeakasvuinen. Kukkien väri
voi vaihdella puhtaanvalkoisesta
vaaleaan keltaiseen.
Alkuperä: Kaukasus
Laji: Silkkipioni
Korkeus:
Kukinta-aika: A
Tuoksu:

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

