
Orchid Annie 
Tämän pionin kukalla on 
ainutlaatuinen roosa sävy. 
Jalostajan, Roy Klehmin mukaan 
avautuvat kukat orkideanroosan 
värisinä. Kukkien läpimitta n. 
12-16 cm. Runsaskukkainen, 
täysikasvuisella pionilla voi olla 3-4 
nuppua joka varressa. Voimakas, 
kaunis lehvistö. Ei tarvitse tukea. 
Varmastikin tuleva klassikko.

Alkuperä: Klehm, USA; 2003
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 70 cm
Kukinta-aika: K
Tuoksu: 

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

Lactiflorat O-W. Scrollaa alaspäin 



Pecher
Pecherin kukat ovat kerrotut ja 
ruusumaiset. Avautuessaan kukat 
ovat pehmeän vaalean punaiset ja 
ikääntyessään muuttavat värinsä 
puhtaan vaalkoiseksi. Runsaiden 
sivunuppujen määrän vuoksi Pecher 
kukkii pitkään.Tuoreen vihreät, levät 
lehdet ja melko matala kasvutapa 
tekevät Pecheristä täydellinen pioni 
puutarhaan, joka on runsas.

Pecher kukkii valtoimenaan. 
Tuoksu on hieno,  niin hienostunut, 
että sen on käytössä Ranskan 
hajuvesiteollisuudessa.

Alkuperä: Calot, 1867, Ranska
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 70-80 cm
Kukinta-aika: KM
Tuoksu: sopii parfyymiksi

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



Petite Porcelain 
Matalakasvuinen pioni, jonka kukat 
ovat ihastuttavan posliininvalkoiset, 
puolikerrannaiset. Terälehdet 
ovat mukavasti suipot ja näyttävät 
olevan kuin epäjärjestyksessä, 
kuitenkin muodostaen kauniin 
kokonaisuuden. 2-3 sivunuppua.  
Aikainen, kauniin vihreä lehvistö.

 Tuottaa sekä siemeniä että 
siitepölyä. Luotettava kukkija.  

Alkuperä: Klehm, USA, 1998
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 70 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



Peppermint
Kukan väri muuttuu nopeasti 
hennon vaaleanpunaisesta 
valkoiseksi. Puolikerrannainen, 
ja punaiset raidat, läiskät ja 
tahrat esiintyvät siellä täällä 
– jokainen kukka on erilainen 
piparminttukaramelliväreineen.

Ihastuttavan erilainen pioni 
puutarhaasi. Kukat avautuvat melko 
laakeiksi, muistuttaen krysanteemia. 
Heteet ovat selvästi näkyvillä kukan 
keskellä. Voi tarvita tukea tuulisilla 
alueilla. 

Alkuperä: Nichols / Wild & Son,  
USA, 1958
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



Petite Elegance 
Puolikerrannaiset kukat, hennon 
vaalenpunaisen sävyiset, ja 
muutamat vadelmanpunaiset läikät 
terälehdissä tehostavat kukan 
kauneutta. 

Matalakasvuinen, joten on 
helppo löytää sille sopiva paikka 
puutarhassa. Ainutlaatuinen pieni 
pioni. Suorat, vahvat varret, ei 
tarvitse tukea. Ei sivunuppuja. 

Alkuperä: Klehm, USA, 1995
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 70 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu: 

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



Philomele
Philomellä on vuokkomainen kukka. 
Sen väritys on yhdistelmä tummaa 
ruusunpunaista pinkkiä alimmassa 
terälehdissä ja norsunluun kuulasta 
hehkua keskustassa.

Philomelellä on vahvat varret ja 
näyttävä lehvästö. Philomelele 
kukkii runsaasti, suhteellisen aikaisin  
keskikokoisin kukin. Sivunuppujen 
ansiosta keskiaikainen kukinnasta 
voi nauttia pitkään.

Philomeletekee siemeniä. Sen 
tuoksu on niin mieto, ettei sitä juuri 
voi tuntea. Siksi Philomele sopii 
erinomaisesti leikkokukaksi.

Alkuperä: Calot, v. 1861, Ranska
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 90-100 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu: tuoksuton

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



Pink Heart Throb
Pinkki, puolikerrannainen kukka, 
avautuu verraten laakeaksi. Kauniisti 
pyöristetyt uloimmat terälehdet. 1-3 
nuppua joka varressa. 

Luotettava kukkija. Tuottaa 
siitepölyä, muttei siemeniä. Syvän 
vihreät lehdet. Kasvaa nopeasti. 
Erinomainen pioni puutarhaan.

Alkuperä: Klehm, USA, 1998
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 75 cm
Kukinta-aika: K
Tuoksu: Tuoksuva

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

Kuva tulossa



Primèvere
Vuokkomaiset kukat, joiden 
uloimmat terälehdet ovat 
helmenvalkoiset, keskusta 
kanariankeltainen, vaalenee kukan 
vanhetessa kermanvalkoiseksi. 
Karkeahkot lehdet, hennot varret, 
joten vaatinee tukea. 

Kukkii kauan, tuoksuu hyvältä ja on 
erinomainen leikkokukka. 

Alkuperä: Lemoine, Ranska, 1907
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 85 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: Hyvä

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



Raine Hortense
Raine Hortense kukkii suurin,  laakein, 
vaaleanpunaisin ja kerrotuin kukin. 
Keskustan emien joukosta saattaa 
nousta terälehtiä. Lehdistö on rehevä. 
Varret ovat suhteellisen tukevat ja 
niiden kaunis vihreys jää mieleen.

President Taft -pionia pidetään 
identtisenä Raine Hortensen kanssa.  

Alkuperä: Calot, 1857, Ranska
Laji: Lactiflora
Korkeus: 80-90 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu: Ei vedä puoleensa

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

KUVA: Marja Alho



Red Sarah Bernhardt
Red Sarah Bernhardt nimi lupaa 
punaista versiota ranskattaresta. Sitä se 
ei ole. Red Sarah on kotoisin Kiinasta, 
jossa se on rekisteröity v. 1980. 
Jalostajaa ei tunneta.

Kukkii rehevästi purppuran punaisin, 
isokokoisen kukin. Heteet keltaiset. 
Tekee sivunuppuja, nopeakasvuinen. 
Varret ovat tanakat, pärjää lähestulkoon 
ilman tukea. Lehvästön vehreys 
on vahva. Pensaan kasvutapa on 
verrattavissa Kansasiin. Kukat saavat 
ikääntyessään hopeareunukset. Tekee 
itäviä siemeniä.

Rad Sarah on leikkokukkana 
kokeilemisen arvoinen, jopa 
ainutlaatuinen, koska se kestää vaasissa 
10-14 päivää.  

Alkuperä: Kiina, jalostaja tuntematon
Laji: Lactiflora
Korkeus: 100 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: Huomaamaton

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



Sarah Bernhardt 
Monikerrannaiset, miltei 
pallonmuotoiset viileän roosat 
kukat. Terälehdet sahareunaiset, 
usein kirsikanpunaisella koristellut. 
Runsaskukkainen, luotettava, ihana 
leikkokukka. Raskaiden kukkiensa ja 
hentojen varsiensa vuoksi tarvitsee 
reilusti tukea. 

Maailman eniten myyty pioni. 

Alkuperä: Lemoine, Ranska, 1906
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 90 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: Heikko tuoksu

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



Squirt 
Yksinkertainen, kupin muotoinen 
kukka, puhtaan valkoinen. Pieni 
kukka sopii hienosti pionin kokoon 
nähden. Sopii kivikkopuutarhaan ja 
kukkapenkin etualalle. Vaatii erittäin 
läpäisevän kasvupaikan. 

Tuottaa siemeniä ja siitepölyä. 
Kaunis, vehreä lehvistö. 

Alkuperä: Klehm, USA, 1998
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 40 cm
Kukinta-aika: K
Tuoksu: 

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

Kuva tulossa



Steve’s Choice
Tälle pionille löytyy helposti paikka 
pienessäkin puutarhassa. Pehmeän 
valkoiset, puolikerrannaiset kukat, 
joiden terälehtien pohjaosa on 
hennon vaaleanpunainen. Erityisen 
runsaskukkainen, 3-4 nuppua per 
varsi. Tummanvihreä lehvistö. Ei 
tarvitse tukea. 

Alkuperä: Krekler, USA
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 60 cm
Kukinta-aika: K
Tuoksu: Kevyt, makeahko

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



Ursyn Niemcewicz
P. Ursyn Niemcewicz on korkea 
puolalainen pionikaunotar.
Sen kukka on vuokkomainen.  
Heteiden ”raaste” näyttää lieskojen 
leiskunnalta, jota pinkit terälehdet 
ympäröivät. Se on näyttävä 
pensas, joka erottuu korkeana 
pionina - ja on tässä värimaailmassa 
ainutlaatuinen. Varret ovat vaaleat, 
lehvästö syvän vihreä.
P. Ursyn Niemcewicz tekee paljon 
sivunuppuja, ja se kukkii pitkään.

Alkuperä: Puola
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 90-100 cm
Kukinta-aika: K
Tuoksu: Hieno, hedelmäinen

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



Ursynov
Ursynow on esittelyssä Jadwigan 
jälkeen toinen puolalainen, 
pionikaunotar. Kukat ovat kerrotut, 
roosanpunaiset ja muodoltaan 
pyöreät ja kompaktit. 

Tuoksu on unohtumaton. Jos 
parfyymin voisi valita, niin sen 
nimi olisi Ursynov. Lehvästö on 
täyteläisen vihreä. Varret vaativat 
tukea. Suurten täyteläisten kukkien 
painon vuoksi. Sivunuppujen 
ansiosta kukkii pitkään.

Alkuperä: Puola, jalostaja 
tuntematon
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 90 cm
Kukinta-aika: M
Tuoksu: Hieno, sopisi parfyymiksi

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



White Grace 
Suuret puolikerrannaiset tai 
kerrannaiset kukat, jopa 18 cm 
läpimitaltaan. Runsaskukkainen, 
luotettava pioni. Ihanan alltoilevat 
terälehdet, jotka viileinä kesinä 
voivat olla hennon vaaleanpunaiset, 
ennen kuin ne muuttuvat valkoisiksi.

Vaikka kukat ovat suuret ja 
täyteläiset, ei tukea tarvita, koska 
varret ovat voimakkaat ja kasvutapa 
vankka. Lehvistö epätavallisen 
hieno, tummanvihreä. 3-4 
sivunuppua joka varressa. 

Alkuperä: Klehm, USA, 2000
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 70 cm
Kukinta-aika: K
Tuoksu: Mieto ja miellyttävä

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



White Wings 
Erinomainen puutarhapioni, 
tuoksuvat, yksinkertaiset kukat. 
Varret korkeat ja tarvitsevat kukinta-
aikaan tukea kukkarunsauden 
vuoksi. Todellinen mehiläisten ja 
kimalaisten suursuosikki. 

Terälehdet ovat hieman aaltoilevat, 
heteitten muodostama keltainen 
keskus pieni, mutta mukavan 
pörröinen. ’White Wingsin’ punaiset 
luotit osoittavat usein eron sen 
ja ’Krikled White’ -pionin välillä. 
Siitepölyn lisäksi tuottaa hyvin 
runsaasti siemeniä. 

Alkuperä: Hoogendoorn, 
Alankomaat, 1949
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 90 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



Wladyslawa 
Wladyslawa on herkkä puolalainen 
kaunotar. Kukka on vuokkomainen, 
emit vaalean vihreät, heteet 
kellertävät. Sivunuppuja ei ole. 
Varret ovat vaaleat. 

Tuki jäntevöittää pensasta, mutta ei 
ole välttämätön. Lehvästö vahvan 
vihreä.

Alkuperä: Puola
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 80 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



Zhemchuzhna Rossyp 
Zhemchuzhna Rossyp nimi tarkoittaa 
helmien hajontaa – pearls scattering. 
Pionien koti on antanut sille nimen 
Helmikirjo.

Kukan muoto on vuokkomainen. 
Se tekee jokaiseen varteen 3 -4 
sivunuppuja. Kukinta alkaa kauden 
keskivaiheilla ja kestää sivunuppujen 
ansiosta kauden myöhäisimipien 
kukkijoiden kauteen saakka. Kukat 
ovat kooltaan 13-15 cm. Heteet on 
reunoiltaan keltaisia, leiskuvia lieskoja, 
Rossyp tekee siemeniä. Varret ovat 
tukevat. Lehdet ovat pienet Kukinta 
alkaa kauden keskivaihella ja jatkuu 
pitkään aina myöhäisimpiin saakka.

Alkuperä: Gorobets, Ukraina, 2018
Laji: Lactiflora
Korkeus: Noin 75-85 cm
Kukinta-aika: KM
Tuoksu: Hieno

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


