
Athena
 Herkän kaunis Saunders quad-
hybridii. Yksinkertaiset, vaalean 
puuterinroosat terälehdet joissa 
tummemman roosat läiskät. 
Ainutlaatunen väriyhdistelmä. 
Kukinnan jälkeen pitää puolivarjosta, 
jotta lehvistö pysyisi kauniina. 
Tarvitsee avonaisilla paikoilla hiukan 
tukea.

Alkuperä: Saunders, USA, 1955
Laji: Quad-hybridi (lactiflora  
x officinalis x mlokosewitschii  
x macrophylla) 
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

Hybridit A-H. Scrollaa alaspäin 



Audrey
Aikaisin kukkiva kalpean roosa 
kaunotar. Terälehdet ovat kuin 
perhosen siivet. Kohtakaisen 
pienet kukat, vain 12 cm 
läpimitaltaan. Macrophyllamaiset 
lehdet, leveät ja kiiltävän 
tummanvihreät.

Alkuperä: Saunders, USA, 1938
Laji: Hybridi (lactiflora ’James 
Kelway’ x macrophylla)
Korkeus: Noin 60 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu: Tuoksuva

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

Kuva tulossa



Avant Garde
 Herkän kaunis Saunders quad-hybridii. 
Yksinkertaiset, vaalean puuterinroosat 
terälehdet joissa tummemman roosat 
läiskät. Ainutlaatunen väriyhdistelmä. 
Kukinnan jälkeen pitää puolivarjosta, 
jotta lehvistö pysyisi kauniina. Tarvitsee 
avonaisilla paikoilla hiukan tukea.

Alkuperä: Saunders, USA, 1955
Laji: Hybridi (lactiflora x wittmanniana)
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



Ballerina
Puolikerrannaiset, vihertävän 
kermanvalkoiset kukat. Emit 
tummanpunaiset, antaa kukalle 
ihastuttavan sävyn. Ehkä kaikkein 
kaunein kaikista Saunders-hybrideistä. 
Harvinainen. Voimakkaat varret. 
Rusehtavan punertavat lehdet 
keväällä, kaunis näky. Ei tee siemeniä.

Alkuperä: Saunders, USA, 1941
Laji: Hybridi (wittmanniana x  
’Lady Alexandra Duff’)
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



Blushing Princess
Kuvankaunis pioni, lähes kerrannaiset 
kukat joilla on ihastuttava, hyvin 
vaalea roosa sävy. Terälehdet kauniisti 
kerroksina, antaa kukalle ruusumaisen 
ulkonäön. Epätavallisen voimakkaat 
varret. Suuret, kauniin vihreät lehdet.

Kukkien runsaus ja kaunis kasvutapa 
tekevät tästä pionista tulevan klassikon. 
Sopii hyvin leikkokukaksi. Tekee 
siemeniä ja siitepölyä. Tetraploidi. 

Alkuperä: Saunders/Reath/Rogers, 
USA, 1991
Laji: Hybridi
Korkeus: Noin 80 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu: Voimakas, makeahko, 
miellyttävä

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



Brünnhilde
Yksinkertainen, voimakkaan pinkki 
kukka. Ei tee sivunuppuja. Kukan 
muoto on erityisen kaunis, läpimitta 
n. 18 cm. Vaaleanvihreät emit, 
vaaleanpunaiset luotit. Tekee siemeniä 
ja siitepölyä. Kasvutapa on ryhdikäs, 
tarvitsee harvoin tukea.

 Brünnhilde oli Wotanin (jumalten 
kuninkaan) tytär ja yksi yhdeksästä 
valkyyriasta. 

Alkuperä: Miely, Itävalta, 2012
Laji: Hybridi
Korkeus: Noin 70-80 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu: Ei tuoksua

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



Callisto
Kalpean roosat, hiukan kermaan 
vivahtavat kerrannaiset, keskikokoiset 
kukat. Terälähdet hiukan kiharaiset. 
Tekee sekä siemeniä että siitepölyä.

Kasvutapa maljamainen, varret taipuvat 
ulospäin, joten tuulisilla paikoilla tuki 
voi olla tarpeen kukinnan aikana. Syvän 
vihreä lehvistö.

Saanut nimensä Jupiterin kolmanneksi 
suurimman kuun mukaan.

Alkuperä: Bremer, USA, 2017
Laji: Hybridi (Carnation Bouquet x 
(Vanilla Schnapps x Dreamtime)
Korkeus: Noin 85 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu: Kevyt

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

Kuvat: Nate Bremer



Carnation Bouquet
Jännittävä, erilainen hybridi jolla on 
kuuluisat vanhemmat. Kerrannaiset 
kukat, jokainen terälehti on saman 
pituinen, joka antaa kukalle sen, jo 
nimestäkin kuuluvan neilikkamaisen 
ulkonäön. Ei tee sivunuppuja. 

Voimakaskasvuinen, asettuu nopeasti ja 
täysikasvuisella pionilla voi olla jopa 30 
kukkaa. Tuottaa siemeniä ja siitepölyä. 
Tetraploidi.

Alkuperä: Seidl, USA, 1996
Laji: Hybridi (’Blushing Princess’ x 
’Sparkling Windflower’)
Korkeus: Noin 90 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu: Voimakas, miellyttävän 
makeahko

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



Carolina
Yksinkertaiset, suuret kukat, 
alussa hennon vaaleanpunaiset, 
muuttuen vähitellen valkoisiksi. 
Samaa alkuperää kuin ’Pageant’.
Saunders ei koskaan tätä pionia 
luetteloinut, tieto tulee tyttären, 
Silvia Saundersin kirjeistä.

Alkuperä: Saunders, USA,1950
Laji: Hybridi (lactiflora x officinalis 
x macrophylla)
Korkeus: Noin 80 cm 
Kukinta-aika: A
Tuoksu: Tuoksuva

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

Kuva tulossa



Chalice
Suuret, helmiäisenvalkoiset
kukat, joissa silkinhienot heteet. 
Voimakkaat varret. Ihastuttavat, 
tummanvihreät lehdet.
Kaunis pioni. Tekee muutamia 
siemeniä, jälkikasvu on kuulemma 
todella hienoa.

Alkuperä: Saunders, USA,1929
Laji: Hybridi (macrophylla x 
lactiflora)
Korkeus: Noin 90 cm 
Kukinta-aika: A
Tuoksu: 

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

Kuva tulossa



Chocolate Soldier
Hyvin tummanpunaiset terälehdet 
muodostavat kirkkaankeltaisten 
heteiden kanssa kauniin yhdistelmän. 
Vanhemmiten voi kukkien
muoto vaihdella yksinkertaisesta 
puolikerrannaiseen. Terälehtien väri 
on tummempi kuin ’Buckeye Bellen’, 
vaikuttaen miltei suklaanruskealta.
Terve ja voimakaskasvuinen pioni, 
runsaskukkainen. Ei tarvitse tukea.

Alkuperä: Saunders, USA, 1955
Laji: Hybridi
Korkeus: Noin 75 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu: Kevyt, miellyttävä

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



Dearest
Yksinkertainen, kermaisen 
pastellinroosa kukka. Punaiset 
luotit. Ainutlaatuinen ja 
hienostunut. Korkeus vaihtelee 75-
100 cm:n välillä. Kauniit suhteet, 
kaunis kasvutapa. Voimakkaat 
varret. Tummanvihreä lehvistö. 
Tuottaa siemeniä ja siitepölyä.

Alkuperä: Pehrson / 
Hollingsworth, USA, 1992
Laji: Hybridi (’Dawn Glow’ x 
tuntematon)
Korkeus: Noin 75-100 cm 
Kukinta-aika: A
Tuoksu: 

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

Kuva tulossa



Early Daybreak
Yksinkertainen, norsunluunvärinen 
kukka, aluksi hennon pinkki. 
Vaatimaton kukka, mutta 
tukeva ja tiheälehtinen, matala, 
pensasmainen kasvutapa 
tekee tästä pionista erityisen 
viehättävän. Pyöristetyt lehdet, 
jotka kellertävine ja punaisella 
korostettuine sävyineen ovat hieno 
näky keväällä.

Alkuperä: Saunders, USA, 1949
Laji: Quad-hybridi (lactiflora  
x officinalis x macro x mloko)
Korkeus: Noin 70 cm 
Kukinta-aika: A-KA
Tuoksu: 

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

Kuva tulossa



Early Windflower
Kukkii melko aikaisin vuokkomaisin, 
valkoisin kukin. Jokaisessa varressa 
on useita nuppuja. Kukka muistuttaa 
valkovuokkoa, ja ”windflower” onkin 
englanninkielisissä maissa valkovuokon 
lempinimi. Kukan läpimitta on vain 
8 cm. Kukat nuokkuvat kauniisti, ja 
lehvistö on molemmille vanhemmista 
tyypillisesti liuskainen. Ei tee siemeniä. 

Alkuperä: Saunders, USA, 1939
Laji: Hybridi (veitchii x emodi)
Korkeus: 
Kukinta-aika: A
Tuoksu: 

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



Echo
Yksinkertainen valkoinen tai heikosti 
laventelinroosa kukka. Hyvin 
harvinainen Saunders-hybridi, yksi 
harvoista anomala-risteytyksistä. 
Vaaleanpunaiset nuput.

Istutus joko aurinkoiseen paikkaan tai 
aamuaurinkoon. Voimakkaat varret, 
jotka pitävät kukat hyvin esillä. Voi 
kasvaa yli metrin korkuiseksi.

Alkuperä: Saunders, USA, 1951
Laji: Hybridi (lactiflora x anomala F2)
Korkeus: 
Kukinta-aika: A
Tuoksu: 

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

Kuva tulossa



Etched Salmon
Miltei täydellinen kukan muoto, 
yksi kauneimmista lohenvärisistä 
puolikerrannaisista pioneista. 
Sisemmät terälehdet ovat hennosti 
vaaleankeltaisella reunustetut. 
Voimakkaat varret, voi tosin tarvita 
tukea kukinnan aikana.

Kukat kestävät kauan ja vaihtavat 
vähitellen väriä persikan sävyisiksi. 
Tummanvihreä lehvistö. Luotettava 
lajike. Ei tee siemeniä.

APS:n kultamitali 2002.

Alkuperä: Cousins / Klehm, USA, 1981
Laji: Kaksoishybridi  (tuntematon)
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



Europa
Siemenet alunperin Bill Seidlilta. 
Nimetty Jupiterin vaaleankeltaisen 
kuun mukaan.

Suuret, kermankeltaiset 
puolikerrannaiset kukat, joiden 
terälehtien pohja on punertava. Emit 
ja heteet peittyvät usein terälehtien 
joukkoon. Punaiset luotit. Varret 
nojautuvat mielellään ulospäin, 
kuitenkaan taipumatta. Kaarituet
on hyvä asettaa ympärille kukinnan 
aikaan. Tuottaa sekä siemeniä että 
siitepölyä.

Alkuperä: Bremer, USA, 2016
Laji: Hybridi Pastelorama x  
(Archangel x Blushing Princess)
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

Kuva tulossa



Fairy Princess
Loistavan punaiset, yksinkertaiset 
kukat, voimakkaat varret. Sopii hyvin 
istutettavaksi minne vain pienen 
kokonsa ansiosta. Viihtyy myös 
kivikkopuutarhassa, jos multa on 
ravinteikasta. Terälehdet silkkisen 
pehmeät, pyöristetyt. Tiheä, 
pensasmainen kasvutapa.

Alkuperä: Glasscock/Falk 1961
Laji: Hybridi
Korkeus: Noin 45-55 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu: 

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



Fantasia
Suuret, vaaleanpunaisen ja 
laventelin sävyttämät kukat. 
terälehdet viehättävän ryppyiset, 
kuin kreppipaperista tehdyt. 
Kirkkaanpunaiset luotit. Ihastuttava 
lehvistö – lehdet suuret ja kauniin 
vihreät. Erittäin harvinaninen 
Saunders-hybridi. Korkea- ja 
leveäkasvuinen pioni.

Alkuperä: Saunders, USA, 1931
Laji: Hybridi F2  
(lactiflora x macrophylla)
Korkeus: 
Kukinta-aika: A
Tuoksu: 

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

Kuva tulossa



Folk Art
Kauniisti kuperat valkoiset teräledet, 
joissa vaaleanpunuaiset läiskät. Kukka 
avautuu hennon pinkin sävyisenä, 
muuttuen sitten valkoiseksi.

Nimensä pioni on saanut siitä,
että keskustan merkit muistuttavat 
”hex signs”, joita hollantilaiset 
maahanmuuttajat maalasivat latojensa 
seiniin Pennsylvanian osavaltiossa.

Alkuperä:Laning / Hollingsworth,  
USA, 2012
Laji: Hybridi 
Korkeus: Noin 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



Garden Peace
Suuret, valkoiset terälehdet. 
Kullankeltainset heteet joiden varret 
ovat jännittävästi punaiset. Useita 
sivunuppuja. Punertavat, tukevat 
varret, mutta voi tarvita tukea runsaan 
kukinnan tähden. Erinomaisen kaunis 
lehvistö, pyöristetyt lehdet.

Alkuperä: Saunders, USA, 1941
Laji: Hybridi
Korkeus: Noin 90 cm
Kukinta-aika: KA
Tuoksu: Makeahko

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



Greenland
Pionia kutsuttiin aluksi nimellä ”Vihreä 
Viikinki”. Puolikerrannaiset, kauniit 
kukat, leveät valkoiset terälehdet jotka 
ovat jännittävästi reunoiltaan koverat 
ja ulkopuolelta vihertävät. Hyvin 
harvinainen näky pionien maalimassa.

Aaltoilevat sisimmät terälehdet, ihanan 
pörröisesti, ryppyisinä ne ympäröivät 
pionin keskustaa. Vahvat varret. Kukkii 
epätavallisen aikaisin ollakseen näin 
kerrannaninen pioni. Tuottaa siitepölyä. 
Tetraploidi.

Alkuperä: Pehrson / Seidl, USA, 1989
Laji: Quad-hybridi (Pink Sanctus  
x Silver Dawn F3).
Korkeus: Noin 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



Halcyon
Kukkii aikaisin yksinkertaisin todella 
kaunein kukin, jotka ensin ovat 
vaaleanpunaiset, muuttuen valkoisiksi. 
Laventelinvärisiä laikkuja terälehdissä, 
kuin vesiväreillä sutaistuja.
Karmiininpunaiset heteiden varret. 
Varret ovat punertavat.

Alkuperä: Saunders, USA, 1948  
Laji: Hybridi (lactiflora x mascula  
ssp. russoi)
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



Horizon
Kalpean kermansävyinen roosa, 
yksinkertainen kukka. Klassinen 
Saunders-hybridi, kasvaa melko 
korkeaksi. Sopii erinomaisesti 
kevätpenkkiin, takaosaan, korkean 
kasvunsa vuoksi. Ei tuota siemeniä 
eikä siitepölyä. Luultavasti tetraploidi.

Alkuperä: Saunders, USA, 1943
Laji: Hybridi (tuntematon)
Korkeus: Noin 100 cm
Kukinta-aika: A
Tuoksu: Hyvin kevyt

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

Kuva tulossa


