
  

PIONIT 2020  
PIONIA pidetään vaikeana kasvattaa, mitä se ei ole, kun tuntee muutaman perusasian. Tärkein niistä 

on maaperä. Pioni ei siedä kosteutta, mikä on huomioitava istutuspaikkaa valittaessa. Oivallisin 

paikka olisi loiva rinne ja hiekansekainen perusmaa. Tätä mahdollisuutta kun aina ei ole, täytyy maa 

rakentaa. Tasamaalla edellytyksenä on kohopenkin teko. Savimaalla se on aivan välttämätön, 

muualla riittää kunhan on ylempänä muuta ympäristöä. Lisäksi paikan on oltava auringossa tai 

valoisassa puolivarjossa. Isojuurisena kasvi vaatii joka suuntaan puolimetrisen istutuskuopan. Vuoraa 

kuoppa hyvällä kompostilla tai lantamultaseoksella. Muista kalkitus. Aseta taimi siten, että juuren 

niska tulee muutaman sentin maapinnan tasoa alemmaksi. Täytä kuoppa muuten, mutta jätä 

juuriston päällystä ilman multaa. Peitä juuret lopuksi hienolla soralla tai karkealla hiekalla. Itse olen 

käyttänyt myös leca-murskaa. Varmista keväisin rikkakasveja poistaessasi, ettei juurten päälle ole 

kasaantunut multaa. Jos kasvi jää liian syvälle, se ei enää jaksa kukkia ja tautiriskit kasvavat. Moniin 

vuosiin ei tarvitse huolehtia muusta kuin rikkaruohojen poistosta ja lannoituksesta. Isot, vanhat 

kasvustot voi jakaa. Katso, että jaettavaan juureen jää kasvusilmu, ja leikkaa juurenosa irti 

pääjuurakosta. Kirjallisuus suosii syysjakamista, mutta itse olen jakanut keväällä ja laittanut taimet 

kesäksi kasvamaan purkkiin kasvihuoneeseen. Elokuussa ne ovat jo vantteria istutettavaksi ja voivat 

kukkia seuraavana vuonna. Korkeat lajikkeet täytyy aina tukea mieluimmin kahdella tuennalla: 

varsiston ensimmäiseen kolmannekseen ja toinen toiseen kolmannekseen. Tuennassa voidaan 

käyttää myös isosilmäistä katiskaverkkoa, joka tuetaan kepein maahan neljällä tapilla sille 

korkeudelle, mistä nuppuvaiheet alkavat ilmestyä. Nuput kasvavat itse verkon silmistä ja tukeutuvat 

hyvin. Pioni on hidaskasvuinen. Kasvu taimesta näyttäväksi kasviksi kestää 3-4 vuotta, mutta odotus 

kannattaa.  

  

VARASTOTILAUSLISTA   
Kuva voi hieman valehdella värejä. Kuten esim. 0521-1 bowl of beaty, jossa on liikaa sinistä väriä. 
Oikea on puna-violetti. taulukosta löydät tiedot lajikkeen tiedot: väri, viitteellinen kukinta-aika, joka 
on jo muutettu Suomen oloihin, pioniryhmä ja korkeus.   
Hintarivillä ovh hinta on ylinnä, jolla taimia myydään meidän taimistostamme.   

Juurakot tulevat nyt syksyllä ja ne purkitetaan ja viedään kellariin juurtumista 
varten. Taimet toimitetaan keväällä, kun kasvuun lähtö ja versojen lukumäärä 
on selvillä. Ykkösluokassa versoja pitää olla 3-5 kpl. Jos tähän ei toimitus yllä, 
niin ennakko hinnasta putoaa 30 %/puuttuvaverso.   
(esim. 3-5 versoa 12 € - 2 versoa 5,88 ja yksi verso 4,10 €) Itoh-pionissa 
vastaavasti 2 versoa täyttää 2. luokan hintavaatimuksen.    
Tilauksesta laskutetaan nyt puolet ja keväällä toinen puoli toimituksen 

yhteydessä. 1-2 kpl tilaukset postitse + 12 € ja isommat matkahuollon 

kautta, jolloin tilaaja maksaa ko. rahdin.    



 

Paeonia bowl of beauty   

 3/5 N   til.  

No: 0521-1   
 Blow of beaty Kukan halkaisija (n.20 

cm), terälehdet ovat voimakkaan 

vaaleanpunaisia ulkopuolella ja täynnä 

pehmeitä keltaisia nauhamaisia 

keltaisia terälehtiä kukan keskellä.  

Miellyttävän tuoksuvat kukat 

vahvoissa varsissa. Runsas kukinta 

loppukeväästä alkukesään. Kukinta 

kestää n. 7-10 päivää. Korkeus n. 

80cm.  

   
   

ovh 12.00 €   
   

ennakko: 
0521-1   
1 kpl   a’  

  

8,40 €   
   

   

 

ITOH-Paeonia canary  

brilliants 2/3 N till.No  

0521-2   
 Paeonia 'Canary Brilliants' on 

keskiaikainen Itoh hybridi ,(tuoksu 

sitruunainen). Kukka  

puolikerrannainen/kerrannainen, 

keltainen/kermankeltainen/aprikoosin 

sävyjä keskellä kukkaa. Osa kukista 

avautuu vaaleankeltaisina, kun taas 

toiset voivat olla jopa kirkkaan 

keltaisia. Kasvilla on korkeat varret ja 

terve, vihreä lehvästö, ensimmäinen 

kukinta lajikkeella oli vuonna 1989  

(jalostaja R. Anderson, USA, 1999).  

laatu II   
OVH 35 €    
(-50% laatu 1:stä)   

   

  
ennakko 
0521-2  

  

a’ 24,50  

€   
   

   

   

  

    

    



 

Peony - Paeonia coral charm   

 3/5 N  till.No: 

0521-3   
 Coral Charm (Wissing, 1965) 

puolikerrannainen, n. 90cm , 

risteymä. Suuret kupinmuotoiset 

kukat. Väri on eksoottinen syvä 

koralli, joka auetessaan vaalenee. 

Tämän puolikerrotun Samuel 

WissingRoy G.Klehmin jalostaman ja 

90 cm korkean kukinta on aikainen.  
  

ovh 17,50   
   
ennakko: 
0521-3   
1 kpl   a’  

12,25 €   
   

   

  

Paeonia couronne d'or    

3/5 N   till.No: 

0521-4   
 Couronne D'Or  

Puolikerrattu - valkoinen   Syn.   

DOROTHY E. KIBBY. (Calot 1873)   

Tuoksuu voimakkaasti lumpeelta.  

Kookkaat, täyteläiset ja tasaisesti pyöreä 

kukat. Kukan keskiosan terälehdet 

reunoilta punaiset;  runsas kukinta;  

vahvat varret. Luotettava. Sopii 

leikkokukaksi.  Pilvisellä säällä ulommat 

terälehdet avautuvat vaaleanpunaisiksi.  

Erittäin kaunis japanilainen vuokko 

kukinta. Tämä myöhäinen n 100 cm:in 

vanha lajike on vuodelta 1949  

   

ovh 17,50   
   
ennakko: 
0521-4   
1 kpl   a’  

12,25 €   
   

   

  

Paeonia doreen    

3/5 N  till.No: 

0521-5   
 Tämän kiinanpionin kukissa on 

ainutlaatuisesti vaaleanpunaisen eri 

sävyjä ja kirkkaan keltainen keskusta.  

Lehdet ovat vaalean vihreät. 

Japanilaisen vuokkomainen kukinta 

on myöhäinen.  1949 jalostettu lajike 

on n. 100 cm korkea.  

ovh 17,50   
   

ennakko: 
0521-5   
1 kpl   a’  

12,25 €   
   

  

    

    

    



  

duchesse de nemours 3/5 N   

till.No:0521-6   
   
'Duchesse De Nemours' on 

myöhäinen keskiaikainen valkoinen  

kiinanpioni, kerrannainen, 

kermanvalkoinen, vahva makea 

tuoksu. Runsaskukinta. Erinomainen 

leikkokukka n. 1 m korkea...(Calot 

1856).  
   
   

ovh 12.00   
   

ennakko: 
0521-6   
1 kpl   a’  

8,40 €   
   

  

Paeonia heritage 3/5 N   

till.No: 0521-7   
Tämä hyvin kerrannainen ja 

voimakkaan punainen pioni on 

vuodelta 1950. Noin metrin korkuinen 

kiinanpioni risteytymä vaatii 

menestyäkseen hyvin vettä 

läpäisevän, aurinkoisen tai 

puolivarjoisan kasvupaikan.  

ovh 39.00   
   

ennakko: 
0521-7   
1 kpl   a’  

27,30 €   
   

 

Paeonia jacorma 3/5 N  

till.No: 0521-8   
 Erittäin myöhäinen vaaleanpunainen 

kiinanpioni, kerrannaiset, syvän 

vaalean-/ruusunpunaiset kukat, 

tummanvihreä lehvistö, tukevat 

varret, resistentti harmaanhomeelle. 

Nimi 'Jacorma' muodostuu kolmesta 

hollantilaisesta nimestä Ja (n), Cor ja 

Ma (rie), (De Vroomen, Hollanti, 

1969).   
  

ovh 21,00   
   

ennakko: 
0521-8   

1 kpl   a’  

14,90 €   
   

  

    

    

    



 

Paeonia kansas 3/5 N   

Till.No: 0521-9   
 Kansas pionilla on valtavat, 

rubiinisävyiset kerrannaiset 

kerratut kukat, tukevilla, tummilla 

värillä. Lajike on kestänyt ajan 

testin 40-luvulta lähtien.  

Aurinko/puolivarjo – Keskiaikainen  

- Korkeus n. 1m - Voimakas tuoksu  
   
   

    

ovh 17,50   
   

ennakko: 
0521-9   
1 kpl   a’  

12,25 €   
   

 

Paeonia lactiflora sarah 
bernhardt 3/5 N ”Isoäidin  
pioni”  till.No: 
0521-10   
Paeonia 'Sarah Bernhardt' on 

myöhäinen kiinanpioni, kerrannainen, 

pehmeän helmiäisvaaleanpunainen, 

hieman punaista terälehdissä kukan 

keskellä, tuoksuva, hidas kasvuinen, 

runsas kukinta. Erittäin hyvä 

leikkokukka. (Lemoine 1906).   
   

  

ovh 12.00   
   

ennakko: 
0521-10   
1 kpl   a’  

8,40 €   
   

 

lactiflora shirley temple 3/5 N  

”Isoäidin pioni” till.No:  

0521-11   
 Tämän kiinanpionin kukat 

puhjetessaan hennonvaaleanpunaisia, 

muuttuvat vanhetessaan valkoisiksi. 

Kukat ovat suuret, joissa on makea 

tuoksu. Muiden pionien tapaan 

kasvupaikka läpäisevä ja ravinteikas. 

Raskaat, n. 80-100 cm kukinnot on 

tuettava. Aurinko/puolivarjo ja 

kukinta-aika kesä/heinäkuu   
  

ovh 17,50   
   

ennakko:  

0521-11  
    

1 kpl   a’  

12,25 €   
   

  

    

    

    



 

Paeonia sorbet 3/5 N   

Till.No: 0521-12  
Vanha suosittu lajike jonka kukat ovat 

suuret, tuoksuvat ja herkän 

valleanpunaisen ja norsunluun 

sekoitus.   Tummanvihreä lehdistö. 

Vaatii runsaan kukkimisen 

saavuttamiseksi aurinkoisen paikan. 

Muiden pionien tapaan rauhoita 

kasvupaikka. Yksi parhaista 

leikkopioneista. Kukinta kesäkuussa ja 

korkeus 85-100 cm  
   

ovh 17,50   
   

ennakko: 
0521-12   
1 kpl   a’  

12,25 €   
   

  

 

Paeonia red magic 3/5 N  

till.No: 0521-13   
70-90 cm korkea, keskiaikainen 

kesäkuussa valtavilla syvän punaisilla 

kukilla kukkiva kiinanpioni. Kukan 

muoto muistuttaa artisokan kukintoa 

ja terälehdet kaventuvat sekä 

tummennevat karmiininpunaisiksi 

keskustaa kohden. Yksi 

näyttävimmistä pioneista ja hyvä 

leikkokukka. Kukinta on tuettava.     

ovh 21,00   
   

ennakko: 
0521-13   
1 kpl   a’  

12,25 €   
   

 

Paeonia paula fay 3/5 N  

till.No: 0521-14   
 Ensimmäisten kukkivien pionien 

joukossa, palkittu pioni 'Paula Fay' on 

poikkeuksellisen kaunis, 

puolikerrotuilla, kirkkailla ja 

näyttävillä vaaleanpunaisilla kukilla. 

Kukat avautuvat vähitellen 

terälehtiään ja paljastaa lopulta 

kultaiset heteensä. Vankkojen n. 90 

cm korkuisten varsien kannattelevat 

tuoksuvat kukat, eivät vaadi tukea   

Lajike kukkii kesäkuussa ja on saanut  

American Peony Society kultamitalin.  

ovh 21,00   
   

ennakko: 
0521-14   
1 kpl   a’  

12,25 €   
   

  

    

    

    



  

Paeonia miss america 3/5 N  

till.No: 0521-15   
Paeonia 'Miss America' on 

aikainen/keskiaikainen valkoinen 

kiinanpioni, puolikerrattu, auetessaan 

hennon vaaleanpunainen ja haalistuu 

valkoiseksi.Eerittäin suurissa kukissa 

on ihana tuoksu, vahva kasvuinen 

lajike, jolla on runsas kukinta, 

tummanvihreä lehdet, vahvat varret  , 

hyvä leikkokukka, American Peony 

Society Best in Show - Grand  

Champion 1980 & Gold Medal 1956  

ovh 21,00   
   

ennakko: 
0521-15   
1 kpl   a’  

14,90 €   
   

YKSILÖTILAUSLISTA (ei tule täysin laatikoin)   

Juurakot tulevat nyt syksyllä ja ne purkitetaan ja viedään kellariin juurtumista 
varten. Taimet toimitetaan keväällä, kun kasvuun lähtö ja versojen lukumäärä 
on selvillä. Ykkösluokassa versoja pitää olla 3-5 kpl. Jos tähän ei toimitus yllä, 
niin ennakko hinnasta putoaa 30 %/puuttuvaverso. (esim. 3-5 versoa 12 € - 2 
versoa 5,88 ja yksi verso 4,10 €) Itoh-pionissa vastaavasti 2 versoa täyttää 
hintavaatimuksen.    
Tilauksesta laskutetaan nyt puolet ja keväällä toinen puoli toimituksen 

yhteydessä. 1-2 kpl tilaukset postitse + 12 € ja isommat matkahuollon 

kautta, jolloin tilaaja maksaa ko. rahdin. HINNAT SISÄLTÄVÄT 

yksilötilausmaksun.   
Googlaa lajikenimellä  lisätietoja iternetistä 

 

Peony - Paeonia alertie    

3/5 N   
   
No: YKS-01   

  

No: YKS-01   
   
a’ 18,90 €   

  

 

    

    



  

Peony - Paeonia barbara   

2/3 N   

No: YKS-02   
   
II-laatu   
   
a’ 17,90 €   

 

Peony - Paeonia big ben 3/5 N   

  

No: YKS-03   
   
a’ 19,90 €   

  

Peony - Paeonia bouquet perfect  

3/5 N    
No: YKS-04   
   
a’ 18,90 €   

    

    

    

https://www.greengardenflowerbulbs.nl/en/paeonia-bouquet-perfect-v0024001376008301-65480
https://www.greengardenflowerbulbs.nl/en/paeonia-bouquet-perfect-v0024001376008301-65480
https://www.greengardenflowerbulbs.nl/en/paeonia-bouquet-perfect-v0024001376008301-65480
https://www.greengardenflowerbulbs.nl/en/paeonia-bouquet-perfect-v0024001376008301-65480
https://www.greengardenflowerbulbs.nl/en/paeonia-bouquet-perfect-v0024001376008301-65480
https://www.greengardenflowerbulbs.nl/en/paeonia-bouquet-perfect-v0024001376008301-65480
https://www.greengardenflowerbulbs.nl/en/paeonia-bouquet-perfect-v0024001376008301-65480
https://www.greengardenflowerbulbs.nl/en/paeonia-bouquet-perfect-v0024001376008301-65480
https://www.greengardenflowerbulbs.nl/en/paeonia-bouquet-perfect-v0024001376008301-65480
https://www.greengardenflowerbulbs.nl/en/paeonia-bouquet-perfect-v0024001376008301-65480
https://www.greengardenflowerbulbs.nl/en/paeonia-bouquet-perfect-v0024001376008301-65480
https://www.greengardenflowerbulbs.nl/en/paeonia-bouquet-perfect-v0024001376008301-65480


  

Peony - Paeonia command 

performance 3/5 N   

No: YKS-05   
   
a’ 24,90 €   

  

Peony - Paeonia coral sunset  

3/5 N   

No: YKS-06   
   
a’ 19,90 €   

 

Peony - Paeonia cytherea 3/5 N   

  

No: YKS-07   
   
a’ 18,90 €   

  

 

    

    

    



  

Peony - Paeonia elsa sass 3/5 N   No: YKS-08   
   
a’ 29,50 €   

  

Peony - Paeonia eventide 3/5 N   No: YKS-09   
   
a’ 18,90 €   

  

Paeonia jadwiga 3/5 N   No: YKS-10   
   
a’ 18,90 €   

 

    

    

    



  

Paeonia lactiflora alexander 
fleming 3/5 N    
   
   

No: YKS-11   
   
a’ 21,90 €   

  

Paeonia lactiflora karl rosenfield  

3/5 N   

No: YKS-12   
   
a’ 17,90 €   

 

Paeonia louis van houtte 3/5 N   

  

No: YKS-13   
   
a’ 17,90 €   

 

    

    

    



  

Paeonia many happy returns  

3/5 N   

No: YKS-14   
   
a’ 24,90 €   

 

Paeonia margaret truman 3/5 N   No: YKS-15   
   
a’ 18,90 €   

  

Paeonia mister ed 3/5 N   No: YKS-16   
   
a’ 21,90 €   

 

    

    

    
    
    



  

Paeonia neon 3/5 N   No: YKS-17   
   
a’ 24,90 €   

  

Paeonia red sarah bernhardt  

3/5 N   

No: YKS-18   
   
a’ 21,00 €   

  

Paeonia scarlett o'hara 3/5 N   No: YKS-19   
   
a’ 24,90 €   

    

    

    



 

Paeonia sorbet 3/5 N   No: YKS-20   
   
a’ 18,90 €   

   

    


