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Seuraavat kuvat on otettu ennen kiinanpionien kukinta-aikaa.  Puutarhalla kannattaa vierailla jo toukokuun 

loppupuolella.  Useat luonnonlajit kukkivat normaalisti silloin. 

1. Puutarhan varhaisin pionilaji on Paeonia mairei.  Se ryntää kukkimaan nopeasti lumien lähdön 

jälkeen, 7-10 päivää ennen tilli- ja kuolanpionia. 

 

2. Tämä etualan valkoinen pioni aiheutti päänvaivaa kymmenkunta vuotta sitten.  Se tuli meille 

valkokukkaisena kuolanpionina, mutta osoittautui ruusupionin valkokukkaiseksi muodoksi.  Erittäin 

runsas siementuotanto kertoo sen olevan puhdas laji eikä mikään samankaltaisista hybrideistä.  

Taustalla komea ´Mai Fleuri´. 
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3.  Ranskalainen Lemoine oli 1800-1900 -lukujen vaihteessa pionijalostuksen uranuurtaja.  Hän teki 

hybridejä.  Yhdestä hänen risteytyksestään tuli klassikko: ´Mai Fleuri´ vuodelta 1905, silkki- ja 

kiinanpionin hybridi.  Se on erittäin upea kasvi, mutta hidas lisätä.  Jakamisen jälkeen kasvi juroo 

paikallaan vuosikausia ennen kuin versojen määrä rupeaa kasvamaan ja kukinta voimistuu.  Hitaan 

lisäyksen takia Mai Fleuria ei ole missään kaupallisessa viljelyssä.  Meidän yksilömme on 12 vuotta 

sitten istutettu, 4 vuotta sitten alkoi voimakas kasvu ja nyt on kukkia kymmeniä. 

 

4. ´Mai Felurin´ kukkia lähikuvassa. 
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5. Kuolanpionin systematiikka on Keski-Euroopasta katsoen sekava.  Siellä mielletään kuolanpioniksi 

meikäläistä (pohjoista kantaa) paljon punakukkaisempi ja hienolehtisempi pioni.  Joskus siitä 

käyttävät sikäläiset tutkijatkin nimeä Paeonia anomala ssp hybridaXX.  Siinä on selvästi joukossa 

hybridisaatiota, mutta kuitenkin se on kaukana meikäläisestä kartanopionista.  Kukinta-aika on 

viikon verran kuolan- ja kartanopionin jälkeen. 

 

6. Ja tässä on tuttu kotoinen kuolanpionimme. 
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7. Tämä pioni tulee jostain vuoripioni –ryhmän syövereistä.  Kieltäydymme antamasta sille varmaa ja 

tarkkaa nimeä.  Onkohan tämä kaukana kesähamosesta? 

 

8. Tillipioni on oikea ”kevätklassikko”.  Löydät siitä oman artikkelin täältä. 

 

  

http://www.pioni.fi/images/stories/PDF/Helmikuu2010.pdf
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9. Kartanopioni on myös niitä perinteisiä aikaisia pioneja. 

 

10. Tässä on aivan nimetön kaunotar.  Yksi yksilö tuli meille silkkipionin juurakoiden mukana.  

Venäläinen kaukasialaisten pionien huippuasiantuntija totesi pionin nimeämisestä lyhyesti: Se on 

niitä kaukasialaisia hybridejä, seassa on jotain punertavaa pionia.  Pioni on reheväkasvuinen, hyvin 

tummalehtinen ja isokukkainen.  Kukissa on aavistus keltaista / punaista.  Olemme antaneet sille 

lajikenimen ´What´s this´.  Se tulee sillä nimellä myyntiin keväällä 2015.  Jos joku selvittää 

oikeamman nimen pionille muutamme sen heti. 
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11. Tämä kiinanpioni on meillä syntynyt kummajainen.  Se erottui noin sadan saman siemenerän kasvin 

joukosta rupeamalla kukkimaan hyvin aikaisin.  Keväällä 2013 alkoi kukinta 7.6. ja aikaisimmat 

kiinanpionilajikkeet Festiva Maxima ja Edulis Superba aloittivat 17.6.  Runsas sivukukinta jatkui 

22.6. asti ollen koko kukinta-aika 15 vrk.  Siementaimissa oli sarja aikaisia kukinnan alkajia, mutta 

tämä oli niistä aikaisin.  Samanlainen sarja oli myöskin punaisen värityksen kohdalla, tämä sattui 

olemaan puhtaanvalkoinen.  Olemme antaneet tälle kiinanpionille nimen ´Aikainen´, se tulee 

myyntiin sillä nimellä keväällä 2014.  (Saavat kerrankin englantilaiset ja ranskalaiset 

vastavuoroisesti opetella ääntämään oikein suomalaista nimeä). 

 

12. ´Aikainen´lähikuvana. 
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13. Nuokkupensaspioni säilytti hengissä talven yli versoja, yleensä ne menehtyvät lopputalven ahaviin.  

Toisen vuoden versoissa oli komea kukinta. 

 

14. Toistakymmentä rockin pionia kasvaa niille erityisesti rakennetussa kohopenkissä.  Penkki on 

rakennettu sepelin päälle raskaasta savimullasta ja karkeasta hiekasta erityisesti puuvartisten 

vaatimusten mukaiseksi.  Kukat olivat nyt harvassa, mutta suuria ja silmän tasolla. 

 


