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geplant op een .met eendekroos (Lemna) bemeste hoek. Eendekroos is een natuurlijke kalkrijke
meststof. Dit alles neemt niet weg, dat voor een stevig en solide gewas een klei- of zandgrond is te
verkiezen boven een veengrond. Dit geldt vooral voor oudere planten.
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Van de pioen (Paeonia) zijn al sinds de 16e eeu_w enkel~ soorte? _~n Europa cultuur. ~eze plant is
wellicht een van de oudste siergewassen. Het IS ook met moeiliJk pubheatles ov~r dit geslacht ~e
vinden uit het begin van de vorige eeuw. Iedereen kent wel de grote ~ode, roze e~. witte ~loemen, die
gedurende de maanden mei en juni in vele tuinen en soms oo~ I~ par~en ZIJn te zien. Ook op
kwekerijen en op bedrijven waar men pioenen kweekt voor de SniJ ZIJn ze m grote aantallen waar te
nemen.
Tot het geslacht Paeonia behoren meer dan 35 in de natuur voorkomende soorten (species) in de
meest uiteenlopende vormen en kleuren. De meeste van deze soort~n behor~n ~?t de vaste planten.
Enkele groeien als struik en sterven dus 's winters bovengronds met af. Dit ZIJn onder andere de
soorten en ondersoorten (subspecies) van Paeonia suffruticosa en P. lutea (de zogenaamde boompioenen), die hun natuurlijk verspreidingsgebied hebben in China.
De meeste vasteplant-pioenen, die hier worden gekweekt zijn na_koll_lelingen van_Paeonia anomala,
P. japonica, P. lactiflora (syn. P. albiflora, P. sinensis), P. officmalts, P. peregnna (syn. P. ?ob~ta)
en P. wittmanniana. Er zijn door hybridisatie van deze soorten vele honderd~n cu_l_tuurvarietei~en
bekend geworden. Vooral Fransen, met name Calot, Dessert, Doriat en Le~ome ZIJn_ aan het emd
van de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw actief geweest met ~-et krmsen van pwenen. Later
zijn vele cultivars uit Amerika en Engeland geïntroduceerd door biJVoorbe~ld Andrews, Auten,
Franklin, Kelway en Klehm. Dit zijn eveneens bekende namen voor vele pwenenkwekers. Ook
enkele Nederlanders hebben bijgedragen aan het grote sortiment pioenen, onder andere de Boskoopse kweker A.(Aart) Hoogendoom en A.(Abram) Brand (niet te verwarren met Brand Peony Farm,
Saint Cloud, Minnesota, USA!). Alleen de dieprode 'Peter Brand' is in de handel gebracht door
Boskoper A. Brand; de andere acht in dit rapport genoemde pioenen (op naam van Brand) door
Brand Peony Farm in de Verenigde Staten.

ZIEKTEN EN PLAGEN
De belangrijkste ziekte in pioenen is Botrytis (grauwe schimmel). Daarom is tijdens het keuren
hieraan ook de meeste aandacht besteed. Een gevolg hiervan is dat in dit keuringsrapport vrijwel
uitsluitend van deze ziekte gewag wordt gemaakt.
Naast Botrytis worden hieronder in het kort ook enkele andere in pioenen voorkomende ziekten en
plagen genoemd, namelijk:
GRAu wE SCHIMMEL (Botrytis paeoniae en B. cinerea) ~ Botrytis cinerea (Botryotinia fuckeliana)
Een van de meest voorkomende ziekten, die veel schade aan pioenen kan aanrichten, is grauwe
schimmel. Vooral in de bollenstreek wordt deze schimmel ook wel "vuur" genoemd. Al vroeg in het
voorjaar, als de scheuten nauwelijks boven de grond staan, zijn aantastingen al zichtbaar. Juist
"tussen water en wind" (in het vakjargon een gebruikelijke term) worden de nog half ontwikkelde
blad- of bloemstelen al aangetast, waarna deze in korte tijd verwelken en omvallen. Bij de vele
observaties is gebleken, dat de ene cultuurvariëteit veel gevoeliger is voor deze ziekte dan de andere.
Zelfs zou men - na drie jaar nauwkeurige controle - kunnen spreken van cultivars, die hiertegen
vrijwel resistent zijn.
In de beschrijving van de verschillende cultivars is zoveel mogelijk aandacht aan dit euvel besteed,
door aan te geven welke cultivars naar het oordeel van de keuringscommissie meer of minder
/
gevoelig zijn.
STENGELROT (Phytophthora paeoniae)
Bruine tot zwarte vlekken op de stengels, waardoor deze afsterven.
KNOPROT

Knoprot is een aantasting van Botrytis, die pas duidelijk zichtbaar wordt enkele weken vóór de bloei.
De bloemknoppen kunnen zich ontwikkelen tot een ver gevorderd stadium, maar de kern is bruin en
zoals het woord al zegt in een staat van verrotting.

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
WINTERHARDHEID

Vrijwel alle in Nederland gekweekte pioenen zijn hier winterhard, het~~en niet v~r:vonder~jk i_s.
Bijna alle soorten, waaruit zij zijn voortgekomen, hebben hun natuurliJk verspre~dmgsgebied m
Oost-Europa, Siberië, de Kaukasus, Himalaja, Tibet en China, streken w~ar het' s w~nters zeer koud
is. Hoewel de vasteplant-pioen winterhard mag worden genoemd, kan m h~t voorJ'_laf d?or n~cht
vorst bijna onherstelbare schade worden aangericht. ~~t jonge blad en
~ ontwikkelmg z~~n~e
bloemknoppen kunnen bevriezen. Het heeft er alle schiJn van - hoewel dit met wetenschappeliJk IS
bewezen- dat er verband bestaat tussen Botrytis (grauwe schimmel of "vuur"), knoprot en deze late
nachtvorsten. Zeker is dat in 1997, toen het in mei enkele malen streng heeft gevroren, de oogst van
snijbloemen hierdoor sterk is beïnvloed. Enkele cijfers ~~tre~fende de aanvoer van snijpioenen op de
bloemenveiling in Aalsmeer mogen hiervoor als beWIJS dienen:
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Cultivars:

juni 1996

juni 1997

Paeonia ' Sarah Bernhardt'
Paeonia 'Shirley Temple'
Paeonia 'Festiva Maxima'

3.005.510
444.910
60.655

1.634.415
308.085
31.675

VERWELKINGSZIEKTE (Verticillium albo-atrum en V. dahliae)
Dit zijn schimmelziekten, die de vaatbundels in de stengel verstoppen, waardoor het blad of een
g~deelte da~van afsterft. Vooral voor pioenen, die zijn geplant voor de snij is dit een gevreesde
Ziekte. Het IS vooral bewerkelijk, indien snijbloemen zonder bladschade moeten worden aangeleverd aan de veiling of bij de bloemist.

(Hepia[us [upulinus)
Dit is een tot op heden minder bekende, maar toch zorgwekkende aantasting, vooral omdat deze
moeilijk is te bestrijden. De slawortelhoorder is een larve ter grootte van een engerling, die het
wor~e~?e~tel z?danig kan aanvreten dat de plant bezwijkt. Twee factoren waardoor de bestrijding zo
moeiliJk IS, ZIJn: de volwassen mot of vlinder leeft slechts korte tijd en heeft bovendien vele
gewassen op het menu. Op zandgrond komt deze ziekte niet of nauwelijks voor.
SLAWORTELBOORDER

WORTELKNOBBELAALTJE (Meloidogyne hapla)
Het wo~telknobbelaaltje veroorzaakt knobbelvormige verdikkingen op het wortelgestel, waardoor
de groei wordt geremd, maar vooral ook de planten niet kunnen worden geëxporteerd.
Naast het wortelknobbelaaltje komt in de bladeren ook het aardbeibladaaltje (Aphelenchoides
/ragariae) voor.

GRONDSOORT

Pioenen groeien meestal goed op allerlei gronden, hoewel zij op een i~ts k~ijkere grond beter
gedijen dan op een zure. Velen herinneren zich nog wel, dat vroeger depwenen m Boskoop werden
1)
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PIOENEN ALS GENEESMIDDEL

In veelliteratuur over Paeonia wordt herhaaldelijk gewezen op de geneeskrachtige werking van dit
gewas. De naam van één van de vele soorten, namelijk P. officinalis, duidt ook op deze eigenschap.
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Concrete aanbevelingen tot gebruik als geneesmiddel voor diverse kwalen zijn schaars. Men zou
bijna vermoeden dat de geneeskracht meer psychisch dan concreet effectief is. In mijn studie
hieromtrent ben ik twee onderzoekers tegengekomen, die wel iets concreets melden:

de Nederlandse Tuinbouwstudiegroep van Snijpioenenkwekers en de Vereniging van Vaste Plantenkwekers toch vrij veel kennis kunnen verzamelen om enige belangrijke en zinvolle opmerkingen te
maken.

Rembertus Dodonaeus (Rembert Dodoens, 1517-1585), meldt in zijn kruidenboek van 1554:
Wortels van pioenen gedroogd en in kleine stukjes gesneden:
a. Stimuleren de menstruatie bij de vrouw;
b. Activeren de functie van de lever en nieren (openen de verstoptheid);
c. Werken laxerend, indien de wortel is getrokken in rode wijn.

Het kweken van pioenen als snijbloem is vooral de laatste jaren uitgegroeid tot - zo mag men wel
zeggen -. een "bedrijfstak". Alleen al op de bloemenveiling in Aalsmeer werden in 1995 5.590.303
stuks en in 1996 6.415.984 stuks aangevoerd en dan wordt hier niet eens gesproken over de aantallen,
die op andere veilingen of locaties zijn aangevoerd.

Prof. F.H.L. van Os (Groningen, 1980), meldt dat in de Griekse oudheid Paeonia een specifiek
geneesmiddel tegen epilepsie of vallende ziekte zou zijn en dat het verder spierverslappend werkt bij
zenuwstoornissen en tenslotte dat de wortel glycoside bevat, dat de bloedsomloop stimuleert.
PIOENEN ALS TUINPLANT
Het aantal cultuurvariëteiten van Paeonia is zeer groot. Alleen al in dit rapport - waar uitsluitend
vasteplant-pioenen worden genoemd - worden meer dan 300 cultivars beschreven. In de literatuur
zijn nog enkele honderden namen meer bekend.
Niet al deze pioenen zijn geschikt als tuinplant. De keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) heeft getracht alle eigenschappen te beoordelen, die voor
een goede tuinpioen noodzakelijk zijn. Daarnaast is enige aandacht besteed aan de cultivars, die
geschikt zijn voor de snij (zie onder "Pioenen als snijbloem").
Hier volgen de meest belangrijke eigenschappen:
STEVIGHEID

De stevigheid van blad- en bloemstelen is een van de meest belangrijke kenmerken. Hieraan moet
worden toegevoegd, dat de grondsoort veel invloed heeft op de dikte en stevigheid van de stengels.
Klei- en zandgrond zijn in dit opzicht beter dan veengrond. Pioenen moeten in principe op zichzelf
kunnen staan en niet bij de eerste de beste windvlaag of regenbui op de grond liggen. De
gevuldbloemige cultivars zijn hiervoor gevoeliger dan de pioenen met enkele bloemen. Bij de
beoordeling zijn overigens enkele uitzonderingen gemaakt. Cultivars waarvan de bloem of
bloemkleur zó uniek zijn, maar die ondanks een redelijke stevigheid toch wel moeten worden
gesteund, zijn soms toch positief gewaardeerd.

SNIJPIOENEN ALS BEDRJJFSTAK

SNIJRJJPHEID EN HOUDBAARHEID

Een van de belangrijkste eigenschappen voor een goede snijbloem is: hoe vroeg kan men de bloemen
snijden, zodat zij op water geheel tot ontplooiing komen? Dit is daarom van belang, omdat de
ontwikkeling van de bloemen in mei en juni soms zó snel gaat, dat een goede verdeling van de
aanvoer op de markt nauwelijks mogelijk is. Daarnaast is de houdbaarheid op water van zeer groot
belang.
BLOEMSTELEN EN TAKLENGTE

Snijpioenen dienen te worden aangevoerd op veilingen met een minimale steellengte van circa 60
cm. Op zich is dit voor de meeste pioenen geen probleem. Zeer vele cultivars bereiken op een
voedzame en vochthoudende grond een hoogte van 80-100 cm.
Een andere factor is, dat er - nadat de bloemen zijn geoogst - voldoende blad moet achterblijven,
zodat de plant zich in de drie tot vier resterende groeimaanden voldoende kan ontwikkelen om
volgend jaar zo mogelijk nog meer bloemen te produceren.
Naast de lengte van de bloemsteel is de stevigheid van belang. Pioenen met bloemstelen, die de
bloem bij volledige ontplooiing niet kunnen dragen, zijn als snijbloem niet aan te bevelen. Zoals al
opgemerkt, geldt dit ook voor tuinpioenen, maar voor dit doel mag het gewas korter zijn.
KNOPVORMJNG

De praktijk leert dat - op enkele uitzonderingenna-cultivars met per steel één hoofdknop en slechts
enkele secundaire bloemknoppen interessanter zijn, dan cultivars met een rijke ontwikkeling van
secundaire bloemknoppen. Hiervoor zijn twee redenen aan te geven:
1. De bloemknoppen komen nooit gelijktijdig tot bloei en vele knoppen zijn bij de oogst nog zó
onontwikkeld, dat zij nooit tot bloei zullen komen.
2. Arbeidstechnisch zijn minder knoppen interessanter. Men behoeft minder te pluizen of te dieven.

VERTAKKING

ENKELE EN GEVULDBLOEMIGE CULTIVARS

Het aantal groeischeuten waarmee een pioen in het voorjaar boven de grond komt is van wezenlijk
belang voor een goede tuinpioen. Vele blad- en bloemstelen steunen elkaar, hetgeen bevorderlijk is
voor een mooie habitus. Zelfs als de plant is uitgebloeid, dient deze nog steeds een sieraad in de tuin
te zijn.

In het algemeen zijn gevuldbloemige cultivars beter geschikt voor de snij dan enkelbloemige. De
reden hiervoor is niet zo moeilijk te achterhalen. Eén afgevallen bloemblaadje van een enkelbloemige pioen betekent "uitgebloeid". Bij gevuldbloemige pioenen hoeft dit niet zo te zijn, omdat
het minder opvalt.

BLOEMEN

RENDEMENT

De bloemen, hoe waardevol ook, mogen niet onbeperkt groot zijn. Van een aantal cultuurvariëteiten
- en hier gaat het vooral om de gevulde en halfgevulde cultivars- zijn de bloemen soms zó groot, dat
zij bij regen te veel water vasthouden tussen de bloemblaadjes en daardoor niet meer overeind
kunnen blijven. Dit is door de keuringscommissie meestal als negatieve factor gezien.

Alleen cultivars met een groot aantal bloemen per plant (bij voorkeur één per stengel), komen in
aanmerking om voor de snij te worden opgeplant. De keuringscommissie heeft tijdens keuringen bij
de meeste cultivars regelmatig gelet op het aantal takken (dat uit de wortelstok komt) en daarmee op
de bloemaanzet Het woord vertakking (in de beschrijvingen van het sortiment) heeft betrekking op
het aantal takken dat zich op de wortelstok ontwikkelt. Pioenen, die drie tot vijf bloemen per stengel
produceren, zijn minder interessant en deze zijn daarom "negatief' beoordeeld als het gaat om
cultivars voor de snij.

BLADEREN

Mooie gave en gezonde bladeren zijn altijd een sieraad voor iedere plant. Dit geldt ook voor een
uitgebloeide pioen. Dat onder andere ziektegevoeligheid samenhangt met een gaaf en onbeschadigd
blad zal iedereen duidelijk zijn. Er is bij de keuringen daarom altijd weer op deze eigenschap gelet.
PIOENEN ALS SNUBLOEM
Hoewel de keuringscommissie geen onderzoek heeft verricht naar ondermeer snijrijpheid, houdbaarheid op water en andere daarmee samenhangende eigenschappen, heeft zij in samenwerking met
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ZIEKTEGEVOELIGHEID EN BLAD

Deze twee aspecten horen bij elkaar. De sierwaarde wordt niet alleen bepaald door de bloem. Een
gaaf en gezond blad is vaak even waardevol als de bloem. Vandaar dat bij het beoordelen van het
pioenensortiment hieraan veel aandacht is besteed. De kwaliteit van het blad heeft altijd zwaar geteld
om een bepaalde cultivar met een, twee of drie waardesterren te beoordelen.
De keuringscommissie blijft steeds zoeken naar minder ziektegevoelige of zo mogelijk resistente
gewassen. Ook deze bleken in het pioenensortiment aanwezig te zijn.
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~~------------------------------------------------------------- ------

SAMENVAITING

Indien men alle eigenschappen van een goede snijpioen op een rijtje zet, ziet het er als volgt uit:
a. Een gezond en gaaf gewas;
b. Een mooi aantrekkelijk blad;
c. Een rijke productie van niet te grote bloemen met stevige, rechte en lange stelen;
d. De bloemen moeten vroeg kunnen worden geoogst. Dat wil zeggen, dat de kleur al zichtbaar
dient te zijn en de knoppen zacht aanvoelen. Indien de bloemen niet voldoende rijp (te rauw)
worden geoogst, worden zij bijvoorbeeld op de veiling geweigerd;
e. De bloemen moeten goed en lang houdbaar zijn op water;
f. Jaarlijks een goede hergroei van de plant na de oogst.

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de systematiek van Cooper (voorheen Stern). In de
afgedrukte tabel valt op te merken dat naast de s e c t ie s (die duiden op de vindplaatsen) en de 0 n de r
sec t ie s (die zijn gebaseerd op de bladvormen), eeng roeps i n de 1in gis gemaakt (gebaseerd op
gemeenschappelijke uiterlijkheden). Daarna volgen de soorten (ondersoorten en variëteiten), die
weliswaar ook zijn gebaseerd op uiterlijke kenmerken. Soms zijn de verschillen minutieus klein,
wanneer er wordt gesproken over ondersoorten (subspecies), variëteiten en zelfs formae. Met enkele
van de genoemde soorten (species) is in het verleden veel gekruist en zo ontstonden de diverse
cultuurvariëteiten.

CLASSIFICATIE VAN HET GESLACHT PAEONIA NAAR RAY COOPER (1946-1986)
VERMEERDERING EN KWEEK
De vermeerdering van pioenen verloopt slechts langzaam, hetgeen betekent dat een nieuwe cultuurvariëteit vele jaren "nieuw" kan blijven. Bijna alle pioenen worden tot op heden door scheuren of
delen vermeerderd. Een exemplaar met vier gunstig geplaatste ogen (neuzen) kan worden gedeeld in
vier op zichzelf staande planten. Echter niet alle ogen of knoppen zijn altijd zo gunstig geplaatst, dat
ze met een stuk wortel van de moederplant kunnen worden gesneden; men moet vaak genoegen
nemen met slechts twee of drie nieuwe jonge planten. Ook worden soms zogenaamde nekken
gevormd. Dit zijn ondergrondse stengels met daarop enkele ogen. Planten met dergelijke "nekken"
zijn eveneens moeilijk te vermeerderen.
Daarnaast is er bij bepaalde cultivars nog een mogelijkheid om de oogjes en de worteltjes te zaaien.
Tijdens het groeiseizoen ontwikkelen zich de dan nog onzichtbare of slapende ogen, maar de oogst is
nooit erg groot.
In het hoofdstuk "Pioenen als tuinplant" is opgemerkt, dat vooral oudere planten beter groeien op
klei- of zandgrond. Voor de aankweek van een- en tweejarige planten voldoet veengrond uitstekend,
mits de pH-waarde niet te laag is.
Op het gebied van weefselcultuur is op bescheiden schaal onderzoek gedaan en de resultaten zijn tot
nu toe nog uiterst gering.
Tijdens de keuringen is steeds aandacht besteed aan het aantal takken per plant, hetgeen ook te
maken heeft met de aankweek. Op een goed vertakte plant ontwikkelen zich veel ogen, hetgeen voor
de kweker gunstig is. Desondanks is de kweek van pioenen een teelt, waar jaren tellen en geen
maanden.
Het is daarom begrijpelijk, dat een pioenenkweker met de introductie van een nieuwigheid enigszins
terughoudend is. Het heeft weinig zin om vraag naar een nieuwe pioen te creëren, terwijl er aan de
vraag toch niet kan worden voldaan.
TAXONOMIE VAN HET GESLACHT PAEONIA
Het geslacht Paeonia behoort tot de Paeoniaceae (vroeger: Ranunculaceae) en het heeft een
bijzondere en ingewikkelde ontstaansgeschiedenis. Taxonomen hebben getracht helderheid te
scheppen in deze moeilijke materie.
In de natuur zijn pioenen te vinden op de meest uiteenlopende plaatsen in de wereld. Zowel in
Noord-Amerika, Oost- en Midden-Azië, Zuid-Europa als in Noord-Afrika treft men pioenen in het
wild aan. Het gevolg hiervan is, dat deze planten zeer uiteenlopend zijn zowel in morfologische
kenmerken als bladeren en bloemen. Dit plaatste taxonomen voor problemen bij de rangschikking
van het aantal voorkomende soorten.
Twee onderzoekers hebben hieraan het meeste bijgedragen, namelijk:
a. Sir Frederick Claude Stern (1884-1976), een Engelse kweker en onderzoeker. Deze heeft een in
1946 uitgegeven boek geschreven, getiteld: "A study of the genus Paeonia", dat door de Royal
Horticulture Society is uitgegeven.
b. Een tweede onderzoeker, de Engelsman Ray Cooper, heeft het werk van Stern gecompleteerd. In
dit keuringsrapport is in tabelvorm een overzicht gegeven van de indeling die door Cooper in
1986 is gepubliceerd.
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SPECIES/SUBSPECIESNARIET AS

SECTIE

ONDERSECTIE GROEP

Onaepia

Brownii

P. brownii
P. californica

Wittmanniana

P.
P.
P.
P.

Russi

P. cambessedesii

Mascula

P.
P.
P.
P.
P.

mascula
mascula subsp. russi
mascula subsp. arietina
mascula subsp. triternata
mascula subsp. triternata
var. triternatiformis
P. m. subsp. hellenica var. h.
P. m. subsp. h. var. icarica
P. parnassica
P. kesrouanensis
P. turcica

Obovata

P. obovata
P. obovata var. willmottiae
P. japonica

Mairei

P. mairei

Arietina

P. rhodia
P. bakeri

Broteri

P. broteri

Coriacea

P. coriacea
P. coriacea var. atlantica

Lactiflora

P.
P.
P.
P.

Verspreidingsgebied:
Noord-Amerika

Paeon
Verspreidingsgebieden:
Oost- en
Midden-Azië;
Midd. Zeegebied
en Kaukasus
(West-Azië,
Zuid-Europa),
Noord-Afrika

Foliolatae

mlolwsewitschii
wittmanniana
wittmanniana var. nudicarpa
wittmanniana var. macrophylla
/

lactiflora
lactiflora var. trichocarpa
lactiflora var. purpurea
emodi
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** 'Adolphe Rousseau'
Dissectifoliae

Peregrina

P. peregrina

Officinalis

P.
P.
P.
P.

Tenuifolia

P. tenuifolia

Arromala

P.
P.
P.
P.
P.
P.

Bloemen purperrood met lichte metaalglans, gevuld, vroeg; meeldraden tamelijk kle~n,
zichtbaar; bladeren groen met roodbruine ondertoon; hoogte 90 cm; bloemstelen zeer stevig;
vertakking goed.
.
Deze meer dan 100 jaar oude, zeer mooie cultivar wordt nog steeds veel gekweekt en IS
geschikt voor zowel de tuin als voor de snij.

officinalis
officinalis subsp. officinalis
officinalis subsp. villosa
officinalis subsp. humi/is

***

'Alexander Fleming' (syn. 'Dr Alexander Fleming') (Blonk, Nederland, vóór 1950) - zie
kleurenfoto blz. 36
(P. 'Bunker Hill' x 'Sarah Bernhardt')

anomala
anomala var. intermedia
veitchii
veitchii var. woodwardii
beresowskii
sterniana

Naast de nogal ingewikkelde systematiek van het geslacht Paeonia blijft er nog een probleem over:
dat ~an een aantal cultivars niet meer is na te gaan, hoe en waar zij zijn ontstaan en in welk
Jaar de plant IS geïntroduceerd. Het blijft daarom vaak min of meer gissen naar de voorouders.
~amelijk,

Bloemen diep zalmroze, gevuld, zwak zoetgeurend, middelvroe~; bladeren .lichtbrui~ met
groene basis; hoogte 100 cm; bloem- en bladstengels dik en stevig; vertakking redeliJk tot
goed.
.
..
.
Deze kruising behoort tot de beste van het sortiment. In de SniJCultuur neemt dez~ p1oen een
belangrijke plaats in vooral door de stevigheid van de blo~I?stelen. De houdbam;he1d ~? water
is vijf tot acht dagen, hetgeen goed is. Jammer genoeg bhjkt deze plant gevoelig te ZIJn voor
Botrytis.

**

'America' (Rudolph, U.S.A., 1976)
Bloemen helderrood, enkel, vroeg tot middelvroeg; meeldraden goudgeel, min of meer
gebundeld; hoogte 90 cm; bloemstengels bijzonde: stevig; vertakking g~ed.
Dit is een bijzonder mooie, opvallende, gezonde cultlvar met een goede habitus. Het beeld .v~n
de bloem wordt sterk gekenmerkt door de min of meer gebundelde meeldráden. Botryt1s IS
tijdens de vier jaar durende keuringsperiade niet waargenomen.

MORFOLOGIE VAN DE BLOEMEN

De bloemen van pioenen zitten morfologisch gezien tamelijk ingewikkeld in elkaar. Daar de pioenzoals al eerder werd opgemerkt- tot de Paeoniaceae (vroeger: Ranunculaceae) behoort, kan niet
worden gesproken over kroonbladen (petalen) en!of kelkbladen (sepalen); bij deze familie heten ze
daarom bloemdekbladen (tepalen). In de beschrijving van de cultivars is daarom de kortere term
tepalen gebruikt.
Vaak zijn ook de meeldraden vergroeid tot bloembladachtige kroonbladen (petaloïden). In de
beschrijving van de cultivars wordt de kortere term petaloïden gebruikt.

**

**
POSITIEF GEWAARDEERDE CULTIVARS

= uitstekend (excellent/ausgezeichnet)
= zeer goed (very good/sehr gut)
= goed (good/gut)
s = voor speciale doeleinden (jor special purposes/
für Spezialzwecke)
o = kan vervallen (can be eliminated/entbehrlich)

Paeonia (Lactiflora Groep):
De belangrijkste pioenen van het voor de keuring opgeplante sortiment behoren tot de zogenaamde
Lactiflora Groep (Lactiflora-hybriden), afgeleid van de soort Paeonia lactijlora, een van de
belangrijkste kruisingsouders. Tot deze groep behoort een zeer groot aantal enkelbloemige, halfgevulde en gevuldbloemige cultivars, alsook de zogenaamde Japanse pioenen, die voor het merendeel enkele tot soms iets gevulde bloemen hebben.
De volgende cultivars werden positief gewaardeerd:
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'Antwerpen' (herkomst onbekend, vóór 1939) - Japanse - zie kleurenfoto blz. 36
Bloemen karmijnroze, enkel, met vele gele tot crèmegele petaloïden (indruk: gevuldbloemig), matig geurend; bladeren glanzend groen tot lichtgroen; hoogte 80 cm; bloemstengels
stevig; vertakking goed.
.
'Antwerpen' behoort tot de betere in het sortiment. Vergeleken met. 'Mr G.F. . He'?erik' ,
'Bowl of Beauty' en 'Tamatebako' bloeit deze pioen het vroegst. Met emge gevoeligheid voor
Botrytis moet rekening worden gehouden.

De in de beschrijvingen opgegeven hoogten zijn gebaseerd op enkele jaren vaststaande pioenen op
een voedzame en vochthoudende bodem. De meeste pioenen kunnen op een dergelijke grond een
hoogte van 80-100 cm bereiken. Op een armere en vooral ook drogere grond blijven pioenen vaak
10-20(-30) cm korter.
De volgende 115 cultivars zijn bij de keuring positief gewaardeerd:

***
**
*

'Angel Cheeks' (Klehm, U.S.A., vóór 1975)
Bloemen roze, buitenrand lichter dan het centrum, gevuld; petaloïde-achtige meeldraden door
het gehele centrum, geel; bladeren matglanzend groen, gaaf, stelen groen; hoogte 90 cm;
bloemstengels zeer stevig; vertakking matig tot goed.
Deze mooie cultivar is aan te bevelen voor de tuin en lijkt ook zeer geschikt voor de snij. De
gezondheid laat niets te wensen over.

KEURINGSRAPPORT

Waardering (Valuation/Anerkennung):

(Dessert & Méchin, Frankrijk, 1890)

*

'Argentine' (Lemoine, Frankrijk, 1924)
Bloemen roomwit tot wit, gevuld, laat; tepalen en petaloïden aan de basis geel tot crèmekleurig; bladeren matglanzend groen; hoogte 70 cm; bloemstengels stevig; vertakking goed.
Ondanks de lichte gevoeligheid voor Botrytis werd deze cultivar toch met één ster gewaardeerd. Op zwaardere gronden voldoet de plant beter.

*

'Auguste Dessert' (Dessert, Frankrijk, 1920)
Bloemen donker rozerood, rand van de tepalen zilverachtig, gevuld, middelvroeg; vruchtbeginsels intensief roze; bladeren klein en smal (door de en~gszins gevouwen toestand), dof
donkergroen met iets roodbruine ondertoon, stelen roodbrum; hoogte 80 cm; bloemstengels
zeer stevig; vertakking zeer goed.
.
.
.
Deze Franse cultivar verdient zeker alle aandacht. Door de stevige bouw IS het een Ideale plant
voor de tuin. Helaas is deze pioen iets gevoelig voor Botrytis, maar daar staan veel positieve
factoren tegenover.
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'Augustin d'Hour' - zie Général MacMahon'

***

s 'Avant Garde' (Lemoine, Frankrijk, 1907)

Bloemen dieprood tot kastanjebruin (RHS CC 59A, Red-Purpl~. Group), halfgevuld, vroeg;
petaloïden klein, waartussen zichtbare, gele meeldraden; onderZijden meeldraden vaak roodachtig; bladeren donkergroen, stelen zwak roodbruin; hoogte 80 cm; bloemstengels doorgaans slap; vertakking matig tot goed.
.
Deze cultivar wordt gekenmerkt door de unieke bloemvorm en -kleur en bov~ndien de vroege
bloei. Tijdens de keuringsperiade is jarruner genoeg e~ele malen Botrytls waargeno~en,
maar gezien de vele positieve eigenschappen heeft deze pioen toch een zeer hoge bekromng.

(P. lactijlora x P. wittmanniana)

Bloemen roze, enkel, zeer vroeg; hoogte 70 cm.
Vooral in ver?and met de zeer vroege bloei is deze pioen aantrekkelijk.
o .ndanks de lichte gevoeligheid voor Botrytis is het toch een aardige cultivar, die in het
(liethebbers)sortiment kan blijven gehandhaafd.

**

'Barbara' (Polen, circa 1986)

*

Bloemen purperrood, halfgevuld; bladeren intensief groen met opvallende nervatuur; hoogte
80 cm; bloemstengels stevig tot zeer stevig; vertakking goed.
D~ze cultivar hee~t veel rechtopstaande en stevige bloemstengels. Het is daarom een prima
tumplant. ~elaas IS deze cultivar enigszins Botrytis-gevoelig, maar door de positieve eigenschappen IS een goede beoordeling gerechtvaardigd.

*

Bloemen rozerood, gevuld, middelvroeg tot laat; bladeren vrij klein,.lichtgroen. tot ~ijs groen,
stelen roodbruin; hoogte 90 cm; bloemstengels matig stevig tot stevig; vert~~g Uitstekend.
Dit is een cultivar, die vooral op zwaardere grond bijzonder goed tot ontw~~lmg komt. De
plant is ook nauwelijks gevoelig voor Botrytis. In Duitse en Engelse pubheatles wordt deze
cultivar aangeprezen als een goede snijpioen.

*

'Boule de Neige' (Calot, Frankrijk, 1862)

***

Bloemen wit, gevuld, middel vroeg; tepalen komvormig en omgeven met een mix van kleine
gele tot crèmea~?tige tepalen en meeldraden; ring van de tepalen in het centrum en stamper~
opv~llend kar~jnrood gevlekt; bladeren groot, donkergroen; hoogte 100 cm; bloemstengels
stevig; vertakking goed.
'Boule d~ Neige: is een mooie en zeer goede, aan te bevelen cultivar. Volgens ingewijden is
deze cultivar resistent tegen Botrytis, hetgeen de keuringscommissie niet kan bevestigen.

*

*

*

Bloemen dieprood (RHS CC 60B, Red-Purple Group ): . gevuld;. in het ce~~um gele tot
bronsgele meeldraden en rode vruchtzetting; bladeren vnj groot, hcht- tot gr~Jsgroen: gaaf;
bloem- en bladstengels zeer stevig, opvallend groen; hoogte 90 cm; vert~ng .mati.g.
Deze cultivar valt op door de aantrekkelijke bloemen, de bloe~eur e~ het fraaie mterlijk van
het blad, ondanks dat er regelrnatig Botrytis-en virusaantastmgen ZIJn waargenomen.

~~

*

'Coral Charm' (Wissing, U.S.A., 1964)
P. lactijlora x P. peregrina ' Otto Fröbel'

'Bridal Gown' (Klehm, U.S.A., 1957)
Bloemen wit, naar binnen overlopend in crèmekleurig, gevuld, middel vroeg; bladeren groen,
gaaf; hoogte 80 cm; bloemstengels stevig.
Deze cultuurvariëteit heeft een goede habitus en wordt daarom gezien als een goede tuin-
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'Convoy' (Glasscock, U.S.A., 1944)
(P. tactijlara x P. officinalis)

~.loe~en roomwit, zeer groot (20-25 cm), gevuld, middel vroeg; meeldraden niet of nauwe-

*

'Claire Dubois' (Crousse, Frankrijk, 1886)
Bloemen satijnroze, bolvormig, gevuld, laat; bladeren groen, gaaf; hoogte 90 cm; bloemstengels stevig; vertakking goed.
. . .
. .
In verband met de stevige stengels en de goede vertakking IS dit een waardevolle tumpioen.

'Bowl of Cream' (Klehm, U.S.A., 1963)- Japanse
lijks. zichtbaar; bladeren groot, levendig groen; hoogte 80 cm; bloemstengels stevig; vertakking goed.
·
Deze pioen. valt op do~~ de grote bloemen en de stevige habitus. Een bekroning met één
waard~ster IS zeker op ZIJn plaats. Het blad is gezond; de plant lijkt niet gevoelig te zijn voor
Botryt1s.

'Catharina Fontijn' (Van der Valk/Van der Zwet, Nederland, 1952)- zie kléurenfoto blz. 36
Bloemen licht zalmkleurig roze, wit verbloeiend, gevuld, in knop roze (RHS CC 65B ,
Red-Purple Group); meeldraden geel, nauwelijks zichtbaar, bij volledige ontplooiing me~r ;
bladeren vrij fors, matgroen tot lichtgroen, gaaf; hoogte 100 cm; bloemstengels zeer stevig
met een tot vier bloemknoppen; vertakking zeer goed.
.
Volgens de keuringscommissie, maar ook andere .v~ensen, b~h~ort deze culti~ar .tot ~e
betere in het sortiment. Ondanks dat de plant emgszms gevoelig IS voor Botrytls, IS - m
verband met de vele positieve eigenschappen - de hoge waardering gerechtvaardigd.

'Bowl of Beauty' (Hoogendoorn, Nederland, 1949) -Japanse
Bloemen rozelila (RHS CC 67B/C tot 73A Red-Purple Group), enkel; petaloïden in het hart
talrijk, pastelkleurig, citroengeel tot roomwit; bladeren matglanzend groen tot lichtgroen;
hoogte 90 cm; bloemstengels zeer stevig, vaak bezet met vele zij knoppen; vertaking goed tot
zeer goed.
Deze Nederlandse cultivar behoort tot één van de beste in het gekweekte sortiment. Door de
va~ talrijke - ~nde~ ster~ ontwikkelde - zijknoppen bloeit de plant gedurende een lange
penode. Deze pioen IS resistent tegen Botrytis en andere kwalen, uniek in bloemkleur en vorm en daarom als tuinplant én op de bloemenveiling zeer ~gewaardeerd.

'Cameo' (syn. 'Pink Cameo' ) (Bigger, U.S.A., 1954)
Bloemen intensief roze, buitenzijden tepalen lichter, gevuld; bladeren matgroen; hoogte 80
cm; bloemstengels vrij stevig; vertakking goed.
.
..
.
.
Deze cultivar wordt gekenmerkt door de betrekkelijk lage en Iets ongelijke gr?ei, hetgeen m.et
direct als nadeel moet worden gezien. De plant is gezond en vrijwel ongevoelig voor Botrytls.

komen. Helaas IS de plant erugszms gevoelig voor Botrytis. 'Baroness Schröder' ontwikkelt
zich op zwaardere grond beter dan op lichtere veengrond.

***

'Bunker Hili' (Hollis, U.S.A., 1906)

'Baroness Schröder' (Kelway, Engeland, 1889)

~loeme~ wit, iets .roze getint, wit verbloeiend, gevuld, middelvroeg tot laat; bladeren groen,
Iets brm~ood.getmt, gaaf; hoogte 90 cm; bloemstengels matig stevig; vertakking redelijk.
Deze cultrvar Is. een geliefde. sni~pioen, o~dat de bloemen op water goed tot ontwikkeling

**

'Buckeye. Belle' (Mains, U.S.A., 1956) - zie kleurenfoto blz. 36

0

Bloemen koraalroze met oranje ondertoon, komvormig, halfgevuld; meeldraden goudgeel;
hoogte 90 cm; bloemstengels stevig; vertakking matig tot slecht. .
.
'Coral Charm' is vorstgevoelig en daardoor is de plant ook gevoelig voor Botryt1s. Door de
unieke bloemkleur is deze pioen heel bijzonder in het sortiment. Ondanks de negatieve
factoren werd deze cultivar met één ster gewaardeerd.
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..
s 'Coral 'n Gold' (Cousins-Klehrn, U.S.A., 1981)
Bloemen zalmkl_eurig oranje (RHS CC 52A, Red Group, later 58D/63C, Red-Purple Group),
halfgevuld, matig geurend; bladeren groen, blaadjes smal, oppervlakte iets onregelmatig;
hoogte 90 cm; bloemstengels stevig; vertakking matig tot slecht.
Helaas heeft deze pioen enkele negatieve eigenschappen. De vertakking laat veel te wensen
over en de plant is bovendien gevoelig voor Botrytis. De bloemkleur is daarentegen zó uniek
en opvallend, dat deze cultivar niet uit het sortiment mag verdwijnen, vandaar de waardering
met een "s" (bijv. liefhebbersplant).

*

'Edulis Superba' (Lemoine, Frankrijk, 1824)
Bloemen helder zilverig roze (RHS CC 73A, Red-Purple Group), groot en bijzonder mooi
ontwikkeld, gevuld, sterk geurend, vroeg; bladeren smal, dof grijsgroen; hoogte 90 cm;
bloemstengels matig stevig; vertakking goed.
.
Deze zeer oude cultivar wordt nog steeds tamelijk veel gekweekt. De plant bloeit vroeg en
geurt aangenaam. Als snijbloem is deze redelijk goed en ook als tuinpioen is 'Edulis Superba'
aan te bevelen.

*

'Edulis Supreme' (Kriek, U.S.A., vóór 1970)
Bloemen roze, gevuld; hoogte 90 cm; bloemstengels goed stevig; vertakking uitstekend.
Deze cultivar moet worden gezien als een verbetering van 'Edulis Superba'. Evenwel werd de
plant met één waardester bekroond.

*

'Eva' (Terry, 1920)- Japanse
Bloemen rozerood tot dieproze, enkel; hoogte 80 cm; bloem- en bladstengels stevig; vertakking zeer goed.
. .
. ..
Dit is een goede tuinpioen. In verband met de goede vertakking IS de plant zeer bloemJk.
Botrytis is tijdens de keuringsperiade nauwelijks waargenomen.

s 'Coral Sunset' (Wissing-Klehm, U.S.A., 1965)
(P. 'Minnie Shaylor' x P. peregrina 'Otto Fröbel')

Bloeme_n abrikooskl~urig tot zalrnroze, halfgevuld; hoogte 80 cm; bloemstengels zeer stevig;
vertakking zeer matig.
In verband met de bijzondere bloemkleur heeft de keuringscommissie gemeend een "s" te
moeten toekennen, hetgeen inhoudt, dat de plant geschikt is voor liefhebbers.

* 'Cornelia Shaylor' (Shaylor, U.S.A.,

*

1919)

Bloemen li~htroze t~t bijna wit (tepalen aan de basis wit, aan de top roze), gevuld, centrum
geel tot cremekleung; bladeren groen tot donkergroen, gaaf; hoogte 90 cm· bloem- en
bladstengels zeer stevig.
'
Deze_cultiv~ is aan_tre~elijk door de bloem, de geur en de kwaliteit van het gezonde blad. Er
ontwikkelt_ ~1ch altiJd een bloem per stengel, hetgeen voor een tuinpioen enigszins nadelig is.
De plant liJkt licht gevoelig voor Botrytis.

**

'Dinner Plate' (Klehm, U.S.A., 1968)

**

'Felix Supreme' (Kriek, U.S.A., 1955)
Bloemen karmijnrood, gevuld, nauwelijks geurend, middelvroeg; bladeren heldergroen;
hoogte 90 cm; bloemstengels stevig; vertakking redelijk tot goed.
Deze cultivar geldt als een verbetering van de oude 'Félix Crousse'. De blad- en bloemstengels zijn steviger.

*

'Festiva Maxima' (Miellez, Frankrijk, 1851)
Bloemen wit met enkele kleine karmijnrode vlekjes, gevuld, aangenaam geurend, vroeg;
hoogte 100 cm; bloemstengels m~tig ~tevig; vertakking matig tot g~_ed.,
. ,
Deze wijdverbreide zeer oude cultivar IS te vervangen door betere (biJV. Boule de Ne1ge _),
hetgeen niet wil zeggen, dat deze pioen niet meer is aan te bevelen. I_n 1996 we~den m
Aalsmeer hiervan maar liefst 64.000 bloemen aangevoerd. De houdbaarheid op water IS goed,
maar helaas is de plant Botrytis-gevoelig.

*

'F. Koppius' (Koppius, "Rijnstroom", Nederland, 1931)
Bloemen karmijn tot purperrood, gevuld; bladeren middelgroot, smal, donker grijsgroen, ~ets
roodbruin getint, stelen intensief bruinrood; hoogte 90 cm; bloemstengels naar verhoudmg
dun; vertakking matig.
Deze Nederlandse cultivar is gezond en heeft grote, mooi gevormde bloemen met een goede
kleur. Omdat de bloemstelen vrij dun zijn, is deze cultivar minder geschikt voor de snij.

*

'Flame' (Glasscock, U.S.A., 1939)

Bloemen lilaroze, enigszins gefranst, gevuld, vrij laat; bladeren middelgroot, dofgroen;
hoogte 80 ~~; bloem-. en bladstengels dik en stevig; vertakking redelijk.
Deze tamel1J~ laatbloeiende cultivar is helaas iets gevoelig voor Botrytis. De bladeren zijn
naar verhouding nogal grof, maar door de positieve factoren is een gunstige beoordeling
gerechtvaardigd.

'Fairy's Pettycoat' (Klehrn, U.S.A., 1963)
Bloemen crèmewit tot lichtroze, gestreept, gevuld; bladeren blauwachtig groen; hoogte 80
cm; bloemstengels stevig; vertakking zeer goed.
.
. .
De keuringscommissie en de mensen in de praktijk spreken van een mtstekende tumpwen.
Bovendien is 'Fairy's Pettycoat' goed voor de snij.

'Docteur Bretonneau' - zie 'Lady Leonora Bramwell'

**

'Doreen' (Sass, U.S.A., 1949) - Japanse
Blo~men lichtroze, enkel, middelvroeg; meeldraden geel tot goudgeel,
lich~woen; hoogt~ 80 cm; bloemstengels stevig; vertakking goed.

fors; bladeren groen

tot

D_~ze biJzonder _
mome ~ulti~ar maakt een gezonde indruk en heeft korte, stevige stengels.
TIJdens de keunngspenode IS geen enkele keer Botrytis waargenomen.

'Dr Alexander Fleming' - zie 'Alexander Fleming'

**

'Duchesse de Nemours' (Calot, Frankrijk, 1856)
m_~t zwa~elg~le tot groenige weerschijn, gevuld, zwak geurend, middelvroeg;
bladere~ tame~Jk klem, lichtgroen; hoogte 80 cm; bloemstengels goed tot zeer stevig;

Bloemen wit

vertakking matig tot goed.
~~ze oude cultivar is niet weg te denken uit het sortiment: de habitus is goed en de bloemen
ZIJn goed houdbaar op water. Een technisch nadeel is, dat de plant "nekken" vormt waardoor
deze cultivar vrij moeilijk is te ve~_meerderen. Ve~der is 'Duchesse de Nemour~' gezond,
waardoor deze - zowel_voor de SlllJ als voor de tum - aanbevelenswaardig blijft.
N.B_. In de d?~umentat1e van de Arnerican Peony Society wordt gesproken over eenzelfde
cultivar (Guenn, 1840) met violetroze, gevulde bloemen. Deze zou uit de cultuur zijn
verdwenen.
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(P. lactijlora x P. peregrina ('Sunbeam'))
Bloemen vuurrood, enkel, vroeg; bladeren vrij groot, groen; hoogte 80 cm; bloem- en
bladstengels zeer stevig; vertakking matig.
..
.
'Flame' is in verband met de zeer opvallende rode kleur gemakkeliJk als een hybnde ~e
herkennen. De plant bloeit vroeg en is nauwelijks vatbaar voor ziekten. Het aantal bloemen IS
volgens kwekers altijd wel enigszins beperkt.
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**

'Gardenia' (Lins, U.S.A., 1955)
Bloemen wit tot ivoorwit, zeer groot, gevuld, middelvroeg; bladeren matgroen, iets grijs
getint; hoogte 80 cm; bloemstengels en bladstelen stevig; vertakking zeer goed.
Opvallend aan deze cultivar is, dat zich praktisch op iedere stengel een bloem ontwikkelt.
Deze pioen is daarom zeer geschikt voor de snij. Vaklieden waarschuwen er echter voor, dat
men de neiging heeft de plant kaal te snijden, waar deze niet goed tegen kan. Het blad is
gezond; Botrytis komt niet of nauwelijks voor.

*

'Gayborder June' (Hoogendoorn, Nederland, 1949)
Bloemen cyclaamkleurig rozerood, gevuld, in het centrum met vele rozewitte en crèmekleurige petaloïden, geurend; bladeren middelgroot, dofgroen tot lichtgroen, alsook de bladstelen;
hoogte 80 cm; bloemstengels matig stevig tot slap; vertakking matig tot goed.
Deze gezonde Nederlandse cultivar is door de unieke bloemvorm, geur en kleur zeer gewild.
De vele petaloïden in het hart wekken soms de indruk dat deze pioen enkelbloemig is. Helaas
zijn de bloemstengels nogal dun, maar desalniettemin is het - met enige verzorging - een
goede cultivar voor de tuin.

*

'Général MacMahon' (syn. 'Augustin d'Hour'; 'Maréchal MacMahon') (Calot, Frankrijk,
1867)
Bloemen rood, gevuld, middelvroeg; hoogte 75 cm; bloemstengels stevig; vertakking matig
tot goed.
De kleur en de vorm van de bloemen van deze pioen lijken op die van 'Félix Crousse', maar de
bloemstengels zijn steviger. Vanuit het vak wordt 'Général MacMahon' nog altijd beschouwd
als zeer waardevol. Vooral op zwaardere grondsoorten komt de plant goed tot ontwikkeling.
Voor veengrond is deze pioen niet geschikt. Tijdens de keuringen bleek deze cultivar licht
gevoelig te zijn voor Botrytis.

*

'Gilbert Barthelot' (Doriat, Frankrijk, 1931)
Bloemen intensief karmijnroze (RHS CC 73A, Red-Purple Group), gevuld; meeldraden
goudgeel, duidelijk zichtbaar; bladeren matglanzend donkergroen; hoogte 90 cm; bloemstengels goed tot zeer stevig; vertakking matig tot goed.
Deze Franse cultivar valt op door de mooie roze bloemen, waarvan- ondanks dat deze gevuld
zijn - toch de meeldraden te zien zijn. De stengels zijn stevig en de plant is gezond. Tijdens de
vier jaren keuring is slechts eenmaal Botrytis waargenomen.
Ondanks het grote aantal roze cultivars heeft de keuringscommissie toch gemeend 'Gilbert
Barthelot' in het sortiment te houden.

*

'Globe of Light' (Kelway, Engeland, 1928) - Japanse
Bloemen donkerroze (RHS CC 73A, Red-Purple Group), gevuld; petaloïden talrijk, lichtgeel
tot crèmekleurig; hoogte 90 cm; bloem- en bladstengels goed stevig; vertakking goed.
'Globe of Light' is aan te bevelen voor de tuin. Vooral op zwaardere grond is deze cultivar
beoordeeld als een gezonde en probleemloze plant. Door de zeer vele lichtgele petaloïden lijkt
het een "gele" pioen.

*

'Golden Fleece' (herkomst onbekend, vóór 1975)
Bloemen lichtroze, enkel, opvallend aangenaam geurend, middelvroeg; petaloïden crèmegeel; bladeren klein, smal en puntig, intensief groen; hoogte 80 cm; bloem- en bladstengels
opmerkelijk ongelijk; vertakking goed.
Deze voor de tuin aan te bevelen cultivar valt op door de unieke bloemkleur en is bovendien
redelijk gezond. Tijdens de keuringsperiade is slechts eenmaal Botrytis geconstateerd.

*

'Hakodate' (Millet, Frankrijk, vóór 1939) -Japanse
Bloemen zuiverwit, enkel, middelvroeg; hoogte 75 cm; bloemstengels goed stevig; vertakking goed.
'Hakodate' heeft goede eigenschappen. Ook voor Botrytis lijkt de plant ongevoelig.
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Paeonia 'Scarlett O'Hara'

*

'Henri Potin' (Doriat, Frankrijk, 1924) -Japanse
Bloemen enkel, diep karmijnroze, enkel, laat; petaloïden smal, karmijnroze, gemengd met
crèmekleurige tot gele meeldraden; bladeren matglanzend grijsgroen, stelen aan de bovenzijde roodbruin, alsook een gedeelte van de nervatuur; hoogte 80 cm; bloemstengels stevig;
vertakking matig.
D~ze al meer dan 70 jaar oude pioen is altijd in het sortiment gebleven. Ook de keuringscommissie heeft gemeend, dat deze cultivar in het aanbevolen sortiment moet blijven.

**

'Honey Gold' (Klehm, U.S.A., vóór 1976)
Bloemen roomwit, gevuld, middelvroeg tot laat; petaloïden zeer talrijk, wit, verkleurend naar
crème tot goudgeel in het hart; bladeren glanzend satijnachtig licht- tot grijsgroen; hoogte 90
cm; bloem- en bladstengels zeer stevig; vertakking matig.
Een mooie, wel zeer opvallende, bijna unieke cultivar, die door tuinliefhebbers graag zal
worden aangeschaft. Helaas is de plant iets gevoelig voor Botrytis, maar de positieve
eigenschappen overtreffen de negatieve.

**

'Immaculée' (Van der Valk/Van der Zwet, Nederland, 1953)
Bloemen wit, halfgevuld, aangenaam geurend, middelvroeg; petaloïden zeer talrijk, wit,
overlopend in crèmegele, omsloten door twee rijen volledig ontwikkelde tepalen; bladeren
satijnachtig glanzend groen; hoogte 80 cm; bloemstengels goed tot zeer stevig met vele
secundaire bloemknoppen; vertakking goed tot zeer goed.
Dit is een zeer gezonde cultuurvariëteit met niet alleen kwaliteiten voor de tuin, maar ook voor
de snij. Door de vele secundaire bloemknoppen bloeit de plant gedurende een lange periode.
Vaklieden spreken van een pioen typisch voor de zware grond, hoewel de kel!fingscommissie
de op lichtere grond gekeurde planten ook hoog waardeerde. Botrytis komt bij deze pioen
bijna niet voor.

Paeonia 'Rubinschale'
Paeonia 'White Wings'

**

'Inspecteur Lavergne' (Doriat, Frankrijk, 1924) - zie kleurenfoto blz. 53
Bloemen donker karmozijnrood met lila ondertoon (RHS CC 59A, Red-Purple Group),
gevuld; bladeren klein, groen tot grijsgroen, stelen bruinrood; hoogte 80 cm; bloemstengels
goed tot matig stevig, bruinrood; vertakking goed tot zeer goed.
Deze mooie Franse cultivar valt op door de afwijkende bloemvorm, de bruinrode stengels en
de goede vertakking. De houdbaarheid op water is uitstekend, namelijk 11 tot 17 dagen. Door
de goede vertakking is de plant ook geschikt voor de tuin.

*

'lnstituteur Doriat' (Doriat, Frankrijk, 1925)- Japanse
Bloemen karmijnrood met zilverwit getinte randen, enkel, middelvroeg; hoogte 90 cm;
bloemstengels matig stevig; vertakking matig.
Vooral door de prachtige bloemkleur is deze cultivar positief beoordeeld.

*

'Isami-jishi' (syn. 'Isani-guidi') (Japan, vóór 1928) - Japanse
Bloemen wit (in de knop roze), bestaande uit twee rijen naar binnen gebogen tepalen, enkel,
middelvroeg; meeldraden crèmegeel, een kussentje vormend; hoogte 80 cm; bloemstengels
op veengrond slap, op zwaardere grond stevig; vertakking matig.
Een cultivar die gevoelig lijkt voor Botrytis, maar de keuringscommissie vond een positief
oordeel toch gerechtvaardigd. Op zwaardere grond groeit de plant beter.
'Isani-guidi' - zie 'Isami-jishi

***

'Jacorma' (De Vroomen, Nederland, 1969)
Bloemen dieproze, middelgroot, gevuld, laat; bladeren dof grijsgroen, gaaf; hoogte 85 cm;
bloem- en bladstengels matig tot goed stevig, afhankelijk van de bodemgesteldheid; vertakking matig tot goed.' Jacorma' valt op door de mooie bloemen en het uitstekende blad. Niet
één keer is tijdens de keuringsperiade Botrytis of een andere kwaal waargenomen. Mede
hierdoor werd de plant met drie waardesterren beoordeeld.
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**

'James Kelway' (syn. 'Lady Derby') (Kelway, Engeland, 1900)

**

Bloemen lichtroze, wit verbloeiend, in het centrum gelig door verscholen meeldraden,
gevuld; bladeren tamelijk groot, matglanzend intensief groen; hoogte 100 cm; bloem- en
bladstengels matig stevig; vertakking matig tot goed.
Deze Amerikaanse cultivar munt uit in bloemkleur, blad en gezondheid. Tijdens de vier
keuringsjaren is niet eenmaal Botrytis geconstateerd.

***

***

'Lady Derby' - zie 'James Kelway'

*

*

'Kame-no-kegoromo' (Japan, vóór 1913) - Japanse

'Kansas' (Bigger, U.S.A., 1940) - zie kleurenfoto blz. 53

'Leonie' - zie 'Mme Calot'

*

**
1908)

Bloemen donker karmijnrood met iets blauwpaarse gloed, gevuld, middelvroeg; bladeren
donkergroen, bovenzijde stelen licht bruinrood; hoogte 80 cm; bloemstengels stevig; vertakking goed tot zeer goed.
Deze zeer veel gekweekte pioen behoorde in 1996 tot een van de meest aangevoerde
snijpioenen op de bloemenveiling in Aalsmeer. De houdbaarheid op water is lang, namelijk
10-17 dagen. Weliswaar verbloeien de bloemen enigszins blauw.
Door de vrij stevige habitus is de plant ook geschikt voor de tuin. Wel moet worden vermeld,
dat deze cultivar licht Botrytis-gevoelig is, echter de goede eigenschappen overheersen, zodat
een positieve beoordeling gerechtvaardigd is.

*

'King of England' (Kelway, Engeland, 1901) - Japanse
Bloemen robijnrood, enkel, vroeg tot middelvroeg; meeldraden geel, veel en groot, vergroeid;
hoogte 80 cm; bladeren klein; bloemstengels stevig; vertakking goed.
Een cultivar, die een goede plaats verdient in het sortiment voor de tuin.
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'L'Etincelante' (Dessert, Frankrijk, 1905)
Bloemen roze tot rozerood, enkel, middelvroeg; meeldraden goudgeel, talrijk; bladeren gaaf;
hoogte 110 cm; bloemstengels stevig.
.
.
Deze oude en waardevolle cultivar valt op door de zll verachtlge randen van de tepalen, door de
uitzonderlijke hoogte en door de bijzondere bloemkleur.

Bloemen rood met licht blauwlila weerschijn, gevuld, vroeg; bladeren dof donkergroen;
hoogte 90 cm; bloemstengels goed tot zeer stevig; vertakking matig tot goed.
Ondanks dat de bloemen zeer groot zijn (soms wel20 cm in doorsnede), zijn de bloemstelen
voldoende stevig. 'Kansas' is licht gevoelig voor Botrytis, maar desondanks als snijpioen zeer
gewaardeerd.

* 'Karl Rosenfield' (Rosenfield, U.S.A.,

'Laura Dessert' (Dessert, Frankrijk, 1913)
Bloemen roomwit, zeer lichtroze aan de buitenzijde, crèmegeel in het centrum, anemoonvormig, gevuld, geurend, middelvroeg; bladeren lichtgroen; hoogte 100 cm; bloemstengels
stevig; vertakking goed tot zeer goed.
/
.
Van deze pioen worden de buitenste een tot twee rijen van de bloem.gevormd d?or l~~htro~e
tepalen. Binnenin de bloem bevi.ndt zi~h een ~ssen van petaloïden, d~~ aan de bmtenzlJde w1t,
aan de binnenzijde crèmekleung en m het Uiterste centrum geel ZIJn gekleurd.
.
'Laura Dessert' is een mooie cultivar met goede kwaliteiten, waarbij vooral de gezondheld
opvalt. Tijdens de vier keuringsjaren is aan deze pioen niet eenmaal Botrytis waargenomen.

Bloemen helderrood, enkel; centrum met vele crèmekleurige tot gele petaloïden; hoogte 75
cm.
Dit is een uit Japan afkomstige pioen met een zeer mooie bloemkleur.
De schrijfwijzen 'Kameno-kerogama', 'Kameno-kerogoma' en 'Kameno-karo-gama' zijn
onjuist!

**

'Lady Leonora Bramwell' (syn. 'Docteur Bretonneau' ) (Kelway, Engeland, vóór 1895)
Bloemen lichtroze, gevuld, laat; bladeren fors, matglanzend, groen, gaaf; hoogte 85 cm;
bloemstengels stevig; vertakking matig tot goed.
Een al zeer oude cultivar, die door de positieve kwaliteiten nog steeds in het gekweekte
sortiment voorkomt. De plant bloeit laat, heeft grote, gevulde bloemen, stevige bloemstengels
en een redelijke resistentie tegen Botrytis.

'Jappensha-ikhu' (Millet, Frankrijk, 1924) - Japanse
Bloemen dieprood, enkel, laat; meeldraden donkergeel, soms vermengd met kleine rode
petaloïden; bladeren intensief donkergroen, stelen roodbruin; hoogte 100 cm; bloem- en
bladstengels zeer stevig; vertakking goed tot zeer goed.
Deze zeer bloeirijke cultivar behoort tot de beste in het roodbloeiende sortiment, ondanks dat
tijdens de keuringen enkele malen Botrytis is waargenomen.

*

Bloemen lichtroze (RHS CC 62C/65B, Red-Purple Group), bijna wit verbloeiend, gevuld;
meeldraden geel, in het centrum soms vermengd met kleine petaloïden; bladeren ~of
grijsgroen, bovenzijde bladsteeltjes vaak bruinrood; hoogte 90 cm; bloemstengels stev1g;
vertakking goed tot zeer goed.
.
D"eze al bijna 100 jaar oude cultivar heeft haar waarde wel bewezen en wordt nog steed~. lil
grote aantallen gekweekt. De plant is geschikt voor de tuin e~ ~et is ook .een voortreffe~lJke
pioen voor de snij. Bovendien is deze cultivar gezond en we1mg gevoehg voor Botrytzs en
andere kwalen.

'Jan van Leeuwen' (Van Leeuwen, Nederland, 1928) - Japanse - zie kleurenfoto blz. 53
Bloemen wit tot roomwit, enkel (10-15 tepalen), gelijkmatig; meeldraden talrijk, tamelijk
klein, goudgeel, opvallend; bladeren en bladstelen glanzend groen; hoogte 90 cm; bloemstengels stevig; vertakking goed.
Deze in 1928 geïntroduceerde, gezonde cultivar met een mooie bloemvorm heeft 70 jaar
nauwelijks concurrentie gehad. Tijdens de observatie in de afgelopen vier jaren is slechts één
keer in 1997 een lichte aantasting van Botrytis waargenomen. Door de stevige blad- en
bloemstelen blijft de plant in bijna alle weersomstandigheden overeind.

'Lady Alexandra Duff' (Kelway, Engeland, 1902)

'Louis Van Houtte' (Calot, Frankrijk, 1867)
Bloemen levendig paarsrood, vrij klein (6-8 cm), gevuld, zeer zwak geur~nd, middelvroeg;
bladeren iets naar binnen gevouwen, matglanzend groen, stelen roodbrulil; hoogte 85 cm;
bloem- en bladstengels zeer stevig; vertakking zeer goed.
Dit is een zeer oude Franse cultivar, die opvalt door de stevige habitus, het gezonde blad en de
tamelijk kleine, paarsrode bloemen. De plant is ongevoelig voor Botrytis en gezie~ .de stev~ge
bloem- en bladstelen is deze pioen niet alleen voor de tuin, maar ook voor de SlllJ geschikt.
Tijdens de keuringen is de plant steeds hoog gewaardeerd.
'Maréchal MacMahon' - zie 'Général MacMahon'

*

'Margaret Truman' (Van der Valk, Nederland, 1953)
Bloemen levendig roze, gevuld; bladeren frisgroen; hoogte 80 cm; bloem- en bladstengels
stevig; vertakking redelijk.
.
Deze goede tuinpioen is gewonnen door Van der Zwet te Roelofarendsveen en lil de. ?a~~el
gebracht door Van der Valk. De plant lijkt enigszins op 'Sarah Bernhardt'. De schnJfWlJZe
'Margareth Truman' is onjuist.
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**

'Maria Antoinette' (Stolwijk & Zonen, Nederland, 1991) - zie kleurenfoto blz. 53
Bloem~n lichtend helderrood (RHS CC 53A/B, Red Group), 14-16 cm doorsnede met 9-11
naar bmnen gebogen tepalen, enkel, middelvroeg; meeldraden goudgeel, talrijk; bladeren
glanzend donkergroen; hoogte 80 cm; bloemstengels stevig; vertakking goed.
Deze cultuurvariëteit werd al vóór 1970 gewonnen door boomkweker Adr. Blom te Boskoop,
maar werd pas later in cultuur genomen en in de handel gebracht door Joh. Stolwijk & Zonen.
De pla?t valt op ~oor de schit.t~rende bloemkleur en het gezonde, donkergroene blad. Voor
Botrytls IS deze pwen ~au~eliJks gevoelig. Voor de tuin is het een zeer waardevol product.
In 1991 werd deze moOie piOen bekroond met een Getuigschrift van Verdienste (zie Dendmflora Nr 28, 1991). De plant is genoemd naar Maria Antoinette Stolwijk-Vermeulen.

*

***

'Mme Claude Tain' (Doriat, Frankrijk, 1927)
Bloemen zuiverwit met crèmekleurig centrum, gevuld, licht aangenaam geurend, laat;
bladeren matglanzend intensief groen tot grijsgroen, bovenzijde stelen roodbruin; hoogte 80
cm; bloemstengels goed tot zeer stevig; vertakking goed.
Een cultuurvariëteit, die alle kwaliteiten heeft van een goede pioen, namelijk stevige stengels,
een·goede vertakking en de plant is vrij van Botrytis. ' Mme Claude Tain' wordt door kenners
ook gezien als een waardevolle snijpioen.

**

'Mme Edouard Doriat' (Doriat, Frankrijk, 1924)
Bloemen wit tot roomwit, gevuld, matig sterk geurend, middelvroeg; meeldraden tussen de
centrale tepalen goudgeel, in het midden soms met enkele rode vlekjes; hoogte 90 cm;
bloemstengels zeer stevig; vertakking zeer goed.
Deze Franse cultivar behoort zeker tot de betere in het sortiment. Vooral de habitus, maar ook
de bloemen zijn van uitstekende kwaliteit. Een aardige bijkomstigheid is, dat bij het opengaan
van de bloem de goudgele meeldraden in het centrum een crèmekleurig effect veroorzaken.
Door de verscheidene secundaire bloemknoppen bloeit deze pioen rijk, maar de plant is iets
gevoelig voor Botrytis.

'Marie Crousse' (Crousse, Frankrijk, 1892)
Bloemen roze tot zalrnr?ze, zeer gr?ot, gevuld, nauwelijks geurend, middelvroeg; hoogte 80
cm; bloemstengels stevig; vertakking goed.
Hoewel de bloemstengels v~ deze pioen stevig zijn, zijn ze niet altijd berekend op de zeer
grote, zware bloemen. Vanmt het vak wordt deze oude Franse cultivar toch nog steeds
gewaardeerd, hetgeen ook door de keuringscommissie wordt bevestigd.

**

'Marie Lemoine' (Calot, Frankrijk, 1869)

*

'Mme Emile Débatène' (Doriat, Frankrijk, 1927)
Bloemen intensief roze, gevuld, laat; bladeren donkergroen; hoogte 80 cm; bloemstengels
stevig; vertakking goed.
.. .
..
.
Een cultivar, die tot één van de goede smJpiOenen behoort. Deze lijkt qua habitus en vorm op
'Souvenir de Louis Bigot', maar de bloemkleur is sprekender. De houdbaarheid op water is
eveneens goed te noemen en door de goede vertakking is deze bovendien goed te ver-

Bloemen crèmewit, overgaand naar licht citroengeel in het uiterste centrum (rand van
sommige ..tepa~en met enkele rode sporen), gevuld, aangenaam geurend, laat; bladeren
betr~kkeliJk fiJn, donkergroen; hoogte 60-70 cm; bloemstengels zeer stevig; vertakking
matig.
Volgens vaklieden komt in deze hoog gewaardeerde cultivar nagenoeg geen Botrytis voor.

meerderen.

*

'Mesman's Glory' (Mesman, Nederland, 1980)
Bloemen lichtroze (RHS CC 49C, Red Group), met crèmekleurige gloed vanuit het centrum
later roomwit tot wit, gevuld, sterk aangenaam geurend, laat; hoogte 90 cm; bloem- e~
bladstengels zeer stevig; vertakking goed.
De~e cultivar werd al omstreeks 1910 (vrijwel zeker door Kersbergen te Boskoop) gewonnen
en m catalo~i als "W. Mesman" aangeboden, maar pas vele jaren later op grotere schaal
gekweekt en m 1980 door W. Mesman J z te Boskoop benaamd en ter keuring aangeboden. De
p~~nt werd b~kroond .met. een \Jetuigschrift van Verdienste (zie Dendraflora Nr 17, 1980).
TIJd~ns ~e VIer keurmgsJaren IS deze pioen steeds positief gewaardeerd, vooral door de
stevighei~ v~ de plant, de mooie regelmatige bloemvorm en de geur. Slechts eenmaal werd
deze cultivar Iets aangetast door Botrytis.

*

*

*

'Miss Eckhart' (Van der Meer, Nederland, 1928)

'Mme Calot' (syn. 'Roem van Boskoop'; 'Leonie') (Miellez, Frankrijk, 1856)
Bloemen licht ou~oze (RHS CC 65D, Red-Purple Group), in het hart crèmekleurig, dicht
gev~ld (alleen bmtenste tepalen volgroeid), sterk geurend, middelvroeg; bladeren opvallend
puntig, matglanzend groen; hoogte 80 cm; bloemstengels matig stevig; vertakking is matig tot
goed.
Dez~ oude Franse cultivar ~alt op door de c~mpacte (volle) bloem, de aangename geur en het
mo01e b~ad. Daarentegen IS deze cultivar Iets gevoelig voor Botrytis, maar een positieve
beoordeling IS toch gerechtvaardigd.
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'Monsieur Jules Elie' (Crousse, Frankrijk, 1888)
Bloemen roze, aan de buitenzijde lichter verkleurend, gevuld, vroeg; bladeren middelgroot,
regelmatig gevormd, lichtgroen; hoogte 90 cm; bloemstengels goed tot matig stevig (door.
gaans iets te dun); vert~ng. matig tot goed. ..
Deze nu 100 jaaroude cultivar Is vooral voorde smJ waardevol. In 1996 namdeze pioen op de
Aalsmeerse veiling de zevende plaats in, ondanks de matig stevige bloemstengels. Ook blijkt
deze cultivar enigszins gevoelig te zijn voor Botrytis, waarbij dient te worden opgemerkt, dat
dit op zwaardere grondsoorten minder vaak voorkomt. Ook kan de plant worden aangetast
door wortelknobbelaaltjes. Als tuinplant is deze pioen niet bepaald aan te bevelen.

Bloemen helderroze, gevuld, middelvroeg tot laat; bladeren matig groot, licht grijsgroen;
hoogte 90 cm; bloemstengels stevig; vertakking goed.
Vooral door pioenenkwekers wordt deze cultivar gewaardeerd. Door de vele secundaire
bloemkrwppen .bloeit de pl~~ rijk e~ de goede vertakking is gunstig voor de vermeerdering.
De vaak gebezigde schriJfWIJZe 'Miss Eckhardt' is naar alle waarschijnlijkheid onjuist.

*

'Mme Gaudichau' (Millet, Frankrijk, 1902)
Bloemen donker karmozijnrood tot paarsrood, gevuld; bladeren matglanzend donkergroen tot
grijsgroen, stelen en deels de nervatuur paarsrood; hoogte 80 cm; bloemstengels goed tot zeer
stevig; vertakking matig.
Deze pioen is minder geschikt voor de s~~, omdat er zich te wei~~g steng~ls ontwikkelen.
Voor de tuin is het daarentegen een nauweliJks met andere te vergeliJken cultivar. Vooral ook
het uitlopen van de diep paarsrode bladeren in het voorjaar is fascinerend. Helaas is deze pioen
iets gevoelig voor Botrytis.

***

'Mr G.F. Hemerik' (Van Leeuwen, Nederland, 1930)- Japanse
Bloemen zuiverroze, enkel; petaloïden geel, talrijk; bladeren middelmatig groot, groen tot
donkergroen, rand enigszins gefranst, nervatuur opvallend; hoogte 75 cm; bloemstengels
goed tot zeer stevig; vertakking zeer g?ed.
.
.
.
Deze cultivar mag zeker wel tot de beste m het sortiment worden gerekend. De stevigheid van
de plant, de opvallende, aantrekkelijke bloem en de resistentie tegen Botrytis en andere
ziekten rechtvaardigen dat.
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*

**

'Myrtle Gentry' (Brand, U.S.A., 1925)
Bloemen lichtroze, gevuld, sterk aangenaam geurend, laat; bladeren matig groot, dof lichtgroen; hoogte 90 cm; bloemstengels dun, stevig; vertakking goed.
Deze nauwelijks voor Botrytis-gevoelige cultivar valt op door de goede habitus, de kleur en de
g~ur van de bloemen. Voor de snij is deze pioen minder geschikt, daarentegen is het voor de
tum een goede, aan te bevelen cultivar.

(P. ' Laura Magnuson' x ' Archangel')
Bloemen ivoorwit met geel midden (RHS CC 4D, Yellow Group), enkel; bladeren grof,
matglanzend groen; hoogte 75 cm.
.
.
. .
In de groep enkelbloemige witte cultivars zijn er betere. Toch vmdt de keurmgscoffiffilSSie, dat
een plaats in het sortiment behouden dient te blijven.

'Nick Shaylor' (Allison, U.S.A., 1931)

' President Taft' - zie 'Reine Hortense'

Bloemen glanzend lichtroze, gevuld; bladeren tamelijk groot, matglanzend, groen tot donker?r~en, stelen ~~ht roodbruin; hoogte 80 cm_; bloe~stengels stevig; vertakking goed.
Nick Shayler IS van nature een gezonde cultivar, die opvalt door bloemvorm en -kleur. Het is
een prachtige tuinpioen. Botrytis is tijdens de vierjarige keuringsperiade niet waargenomen.

**

s 'Prairie Moon' (Fay, U.S.A., 1959)

*

'Professor Woycicki' (Polen, circa 1986)
Bloemen rood tot purpurrood, gevuld, vroeg; bladeren groot, gaaf; hoogte 75 cm; bloem- en
,
..
.
bladstengels stevig; vertakking uitstekend.
Vaklieden spreken terecht over een goede, op 'Adolphe Rousseau geliJkende cultivar. De
plant heeft gezond blad en is nauwelijks gevoelig voor Botrytis.

'Paula Fay' (Fay, U.S.A., 1968)
(P. lactiflora x P. officinalis)

**

'Raspberry Sundae' (Klehm, U.S.A., 1968) - zie kleurenfoto blz. 54
(P. lactiflora x P. officinalis)

Bloemen helderroze, halfgevuld (vijf rijen tepalen) vroeg; bladeren donkergroen, gaaf;
hoogte 90 cm; bloe~stengels zeer stevig; vertakking redelijk tot goed.
Voor bchtere grond IS deze F2-hybride minder geschikt, voor zware grond des te meer! Voor
Botrytis is deze mooie cultivar vrijwel ongevoelig.

**

'Peachy Rose' (Smirnow, U.S.A., vóór 1975) - zie kleurenfoto blz. 54
Bloemen zuiver karmijnrood, gevuld; bladeren tamelijk fors, dof grijsgroen, gaaf; hoogte 75
cm; bloemstengels stevig; vertakking redelijk tot goed.
Deze cultivar va.l t op door de "warme" bloemkleur, het mooie gezonde blad en de stevige
stengels, de ~ereisten voor een goede, aantrekkelijke tuinpioen. De plant is enigszins gevoelig
voor Botrytls.

*

**

'Red Charm' (Glasscock, U.S.A., 1944) - zie kleurenfoto blz. 54
(P. lactiflora x P. officinalis)
Bloemen donkerrood, zeer groot, gevuld, centrum gevuld met vele dieprode pe~~loï~en,
omgeven door twee rijen grote tepalen; blade:~n vr~j groot, u;atgroe~, bovenZIJde Iets
onregelmatig; hoogte 100 cm; bloemstengels vnJ stevig; ve~takking matig.
Deze Amerikaanse cultuurvariëteit valt op door de prachtige kleur en de enorm grote
bloemen, die steun nodig hebben om overeind te blijven, ondanks dat de plant stevige stengels
heeft. Door de matige vertakking en de ontwi~~ling van zogenaamde n~kk~~ a~ de wortel~
vergt de vermeerdering en daardoor de verspreidmg op grotere sc~aal emge t~Jd: Red Charm
schijnt iets gevoelig te zijn voor Botrytis, hetgeen ook de keunngscomm_ISSie moest vaststellen. Het is een goede pioen voor de tuin, ondanks enkele negatieve eigenschappen.

*

'Reine Hortense' (syn. 'President Taft') (Calot, Frankrijk, 1857)

Bloemen b~eekroze met rode gloed, gevuld, middelvroeg; bladeren matig groot, matglanzend
groen tot .lichtgroen; hoogte 80 cm; bloemstengels goed stevig; vertakking matig.
Deze cultivar heeft voldoende goede kwaliteiten om in het sortiment te houden.

Bloemen roze, tepalen sterk gefranst, randen zilverachtig, gevuld, geur sterk onaangenaa~,
middelvroeg; bladeren fors, groen, gaaf; hoogte 80 cm; bloem- en bladstengels stevig;
vertakking matig tot goed.
.
. .
..
Een al zeer oude cultivar, die nog steeds in het sortiment aanwezig IS. De bloemen ZIJn heel
aantrekkelijk, maar de plant is enigszins gevoelig voor Botrytis.

'Pink Cameo' - zie 'Cameo'

' Roem van Boskoop' - zie 'Mme Calot'

'Pillow Talk' (Klehm, U.S.A., 1974)

'Pink Giant' (Vurens, Nederland, 1966)
Bloemen karmijnroze, groot (13-15 cm), gevuld, laat tot zeer laat; bladeren glanzend licht- tot
donkergroen, vrij groot; hoogte 100 cm; bloemstengels goed tot redelijk stevig; vertakking
matig.
Deze mooie Nederlandse cultivar valt op door de late bloei, zelfs tot in de tweede helft van
juni, hetgeen zeer aantrekkelijk kan zijn. Vooral ook door de late opkomst van het gewas heeft
deze pioen vrijwel geen hinder van nachtvorst.
'Pink Giant' werd in 1966 benaamd en bekroond met een Getuigschrift van Verdienste (zie
Dendroflora Nr 3, 1966).
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**

'Peter Brand' (A. Brand, Nederland, vóór 1937)
B.loemen dieprood, gevuld, middelvroeg tot laat; bladeren vrij klein (door de enigszins naar
bmnen gevouwen rand), matgroen, in de herfst roodachtig; hoogte 90 cm; bloem- en
bladstengels stevig; vertakking matig tot goed.
De ruim 60 jaar oude Nederlandse cultivar (in de handel gebracht door Abram Brand te
Bosk~op) wordt no.~ steeds op redelijke schaal gekweekt. Naast tuinplant is deze pioen ook
geschikt voor de SlllJ. In 1996 was op de bloemenveiling in Aalsmeer de aanvoer circa 15.000
stuks. Het zijn vooral de bloemkleur en -vorm waardoor 'Peter Brand' aantrekkelijk is.

*

Bloemen lichtroze, overlopend naar wit, crème en geel in het centrum, halfge~ld tot gev~ld;
bladeren fors, gaaf, licht grijsgroen, dof; hoogte 90 cm; bloemstengels zeer stevig; vertakking
matig tot goed.
.
' Raspberry Sundae' is iets donkerder dan ' Angel ~heeks: en. behoort ook tot de. b~tere lil h~t
sortiment. De plant is gezond. Slechts eenmaal lil de vier Jaren van observatie IS Botrytls
geconstateerd, hetgeen ook kan zijn veroorzaakt door nachtvorst.
/

**

'Rubinschale' (Von Stein-Zeppelin, Duitsland, 1978) - zie kleurenfoto blz. 72
Bloemen rood tot karmijnrood, enkel; meeldraden talrijk, goudgeel; bladeren vrij groot,
matglanzend groen tot donkergroen, iets bruinrood getint; hoogte 80 cm; bloem- en blad.
.
stengels stevig; vertakking goed.
' Rubinschale' is een gezonde, goed groeiende en goed vertakte cultivar met stevige stengels.
Bloemkleur en -vorm zijn opvallend, vooral door de enigszins hoekige vorm van de tepalen.
Deze pioen behoorde in 1997 tot de betere uit een collectie van circ~ 250 in .B os~oop geke.urde
cultivars. De plant is iets gevoelig voor Botrytis. Tijdens de keunngspen ode IS deze zwkte
slechts éénmaal waargenomen.
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middelvr~eg; bladeren ga~f; hoogte 80 c~; bloem:lte~~e~~e~~; ;:::~ft ~ijte~~~eurt
~:~!~~:~;,p~~~~~~~~~;ud:arg~~~::~~~~~:ri:o~:ze ~ioen aa~ te bevelen voor de tuin.

*** 'Sarah Bernhardt' (Lemoine, Frankrijk, 1906)
Bloemen roze, gevuld, rand tepalen lichtroze tot zilverachtig wit (totale kleurindruk nauwelijks beïnvloedend), kleine rode vlekjes op enkele tepalen in het centrum (nauwelijk opvallend); bladeren middelgroot, matgroen met een bruinrode zweem, bovenzijde stelen zwak
bruinrood; hoogte 95 cm; bloem- en bladstengels stevig; vertakking zeer goed.
Deze in Frankrijk ontwikkelde cultivar is door de goede eigenschappen over de gehele wereld
verspreid en alom bekend. De plant is door de stevigheid van de stengels zowel voor de tuin
als voor de snij uitermate geschikt, hetgeen blijkt uit de volgende cijfers: In 1995 werden op
de bloemenveiling in Aalsmeer 3.122.083 bloemen aangeleverd en ook in 1996 iets meer dan
3.000.000.
Ondanks dat deze cultivar iets Botrytis-gevoelig is, hebben de positieve eigenschappen zoals
stevigheid, bloemkleur, bladkwaliteit en goede vertakking toch de overhand.
Als bijzonderheid moet worden vermeld, dat rond 1900 nog andere cultivars onder dezelfde
naam in omloop zijn gebracht, te weten van Calot en Dessert. Deze hebben nooit opgang
gemaakt.

*

'Tamatebako' (Japan, vóór 1913) - Japanse

BLoemendz~iverrozeamne~:~=d~~drg;:l~~~~~~~~~~~~~~~~~s~e~;~l~~~~i:a~e~:a:~~gze:~;
overgaan m roze, a
'
. . alle reden deze mooie cultivar positief te beoordelen.
~~t;~s ~~;d~ijd~~:~g~~~=:~t~auwelijks of niet waargenomen en ook de stevigheid van

goed.

*

'Top Brass' (Klehm, U.S.A., 1968)

,
.
ak geurend centrum cremekleung tot geelBlhotet.mge~~~J?~r;{:d~r~nr=d~~;~:t~;~~z~~; satijnachtig groen; hoogte 100 cm; bloemt
d
ac
,
,
.
.
stengels zeer stevig; ve~takking m~tt~ tot g?\ .. d ondanks de tamelijk lange stengels. De
ld

~:~~ ~!j~~;~e~~n~~ ~~~r;:l~j~u;:;~~~~ sv~~~gB~tt,;tis en is daarom een goede tuinpioen.
'Ursyn Niemcewicz' - zie 'Walter Mains'

** 'Victoire de la Marne' (Dessert, Frankrijk, 1915) - zie kleurenfoto blz. 71

purp~~dkleureigt 1rt.oczhet~~~~~f~~~~dp;·' b~~~~~:n83la;~~~~o~~~n:~h~t~d~~~~;~~a:~~~l:

Bloedmebn
aan e ovenztJ e m

ste.vig~~~rtakkinJ ~~~~~ar is ondanks de lichte gevoeligheid voor Botrytis toch nog
~::~sr~~~ veef~~k~~e~e pioen. De plant bloeit ri)k door eenhaan~;ldb~oe~oppen op de

goed

*** 'Sebastiaan Maas' (Maas & Van Stein, Nederland, 1984) - zie kleurenfoto blz. 71
Bloemen paarsrood, gevuld, laat; bladeren matglanzend grijsgroen met bruinrode ondertoon,
bovenzijde stelen roodbruin; hoogte 110 cm; bloem- en bladstengels zeer stevig; vertakking
goed tot matig.
Een cultivar, die opvalt door de lange bloeiperiode, veroorzaakt door de vele secundaire
bloemknoppen, die aanvankelijk iets minder zijn ontwikkeld. De plant is in het algemeen
gezond; slechts éénmaal is tijdens de keuringsperiade Botrytis geconstateerd. Deze cultivar
wordt door pioenenkwekers graag gekweekt.
De plant is genoemd naar wijlen Sebastiaan (Bas) Maas te Hillegom.

*

vertakte hoofdstengel. De houdbaarheid op water ts goed en et

**

'Souvenir de Louis Bigot' (Dessert, Frankrijk, 1913)
Bloemen levendig bengaalsroze, zilverachtig tot zalmkleurig verbloeiend, gevuld, geurend,
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t

evuld middelvroeg· bladeren
stevig;

'

~::;~;:!~,c;~';;;,;~~:,:,"!:~~{,e::;::~~:!~~n~~·~:;:, ~~~~~j';;'!~~;:~
bloemen. Het is een prima tmnp10en.

*

'Walter Mains' (syn. 'Ursyn Niemcewicz') (Mains, U.S.A., 1956) -Japanse
d (RHS CC 61A Red-Purple Group, later 67 A), halfgevuld; meeldraden
~r~~~~~J~~~~r~~elachtig, talrijk; bladeren matglanzend donkergr~en, stelen aan de boven. h
t 80 cm· bloem- en bladstengels matlg stevtg.
l. .
vallend door de bloemvorm en -kleur.
zijde roodbrum; oog ~ . . '
Een bijna enkelbl?effilg hjk~nde cuBttvar,. zeer. o~e groei enigszins zwak. Toch meende de
Helaas is de plant tets gevoehg voor .~trytzs en ts
keuringscommissie deze cultivar posthef te moeten beoordelen.

**

949) Japanse - zie kleurenfoto blz. 72
'White Wings' (Hoogendoorn, Neder1and , 1
·
d ·dd 1 eg· meeldraden een kussentje vormend,
groen, gaaf; hoogte 80 cm;

(P. 'Festiva Maxima' x 'Mme Edouard Doriat')

*

'Vogue' (Hoogendoorn, Nederland, 1949)
matlg groot, groen, ga ' s ee te s

*** 'Shirley Temple' (Srnirnow, USA, vóór 1948)
Bloemen zachtroze, wit verbloeiend, diameter circa 20 cm, gevuld, vroeg (een week vroeger
dan 'Festiva Maxima'); bladeren fors, glanzend satijnachtig groen; hoogte 80 cm; bloemstengels dik en dun (variabel); vertakking goed.
Deze cultivar is uniek in kleur en daardoor zeer gewild. De plant is naast een goede tuinpioen
ook een veel gevraagde cultivar voor de snij. Op de veiling behoort 'Shirley Temple' tot de top
5, ondanks dat de bloemen in knop minder aantrekkelijk zijn. De houdbaarheid op water is
voortreffelijk, namelijk 10-17 dagen. De plant bleek enigszins gevoelig te zijn voor Botrytis,
hetgeen overeenkomt met ervaringen van kwekers.

a ts mom.

Blo~men zilverachtig wafit mtet t~~ z~~~f~~~2·u~~~t;r~3 ~~; blo~mstengels go~d

'Shawnee Chief' (Bigger, U.S.A., 1940)
Bloemen karmozijnrood met paarse gloed, aangenaam geurend, gevuld; bladeren groen,
stelen en deels de hoofdnerf bruinrood; hoogte 90 cm; bloemstengels matig tot goed stevig;
vertakking matig tot goed.
Deze op 'Félix Crousse' gelijkende cultivar valt op door de vrij grote bloemen en goede geur.

.

de plant is goed.
ak , ..
· · t'
De schrijfwijzen 'Tamatbako'' 'Tamate-boku' en 'Tomab o ZtJn onJUlS .

*** 'Scarlett O'Hara' (Glasscock-Falk, U.S.A., 1956) - zie kleurenfoto blz. 71
Bloemen donker bloedrood tot vlammend rood (RHS CC 60B, Red-Purple Group), enkel;
meeldraden talrijk, goudgeel; bladeren vrij groot, donkergroen, blaadjes vaak iets ingesneden;
hoogte 110 cm; bloemstengels stevig, vertakking matig.
Deze cultivar munt uit in bloemkleur en blad en is bovendien nauwelijks gevoelig voor
Botrytis. De zeer lange bloemstengels hebben in het algemeen slechts één bloem. Vooral in
knoptoestand gesneden is dit een prachtige pioen. De studiegroep "Snijpioenentelers" van de
NTS (Nederlandse Tuinbouw Studiegroepen) beoordeelt deze cultivar als zeer goed, ondanks
de matige vertakking, waardoor de vermeerdering beperkt is.

.

~~~~~:~;w:~PT~~o~~~~~~~~~~~l g;;~~~ bl~ere~ v~~tij~achtig

bloems.~engel~ zeer stevtg; v~t~ngl go~~~ cultivar behoort tot de betere in het sortiment.
e~teg~~g~'
Deze r~~k?loet~n~Whie
Als smJplOen ts
hoogte en de stevige habitus.

~:Je~ngeschikt·

'

als tuinpioen des te meer door de ideale

'Whitleyi Major' _ zie Paeonia lactiflora 'Whitleyi Major'
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*

Bloemen roze (RHS CC 73A, Red-Purple Group, later 69A), gevuld, met vier rijen tepalen
(buitenste rij het donkerst, de binnenste licht tot bijna wit), aan de basis het donkerst;
meeldraden goudgeel, talrijk; bladeren matglanzend donkergroen met grijze nuance; hoogte
80 cm; bloemstengels stevig; vertakking goed tot zeer goed.
Deze cultivar is aan te bevelen door de uitstekende habitus, de stevige stengels en onvergelijkbare levendige kleur. De bloemen lijken door de verschillende afmetingen van de
tepalen ietwat slordig. Zowel in Boskoop als in Leiderdorp werd in de collecties een lichte
Botrytis-aantasting waargenomen, zodat hiermee rekening dient te worden gehouden.

*

'William F. Turner' (Shaylor, U.S.A., 1916)
Bloemen donkerrood, gevuld; meeldraden zichtbaar (hier en daar tussen de tepalen), geel;
bladeren donkergroen, stelen aan de bovenzijde lilabruin; hoogte 80 cm; bloemstengels
stevig; vertakking goed.
Door de onregelmatige, maar toch goede habitus en de opvallend donkere bloemkleur is deze
cultivar zeer geschikt voor de tuin. De plant is weliswaar licht gevoelig voor Botrytis, maar de
goede eigenschappen rechtvaardigen een positieve waardering.

***

, e halfgevuld· bladeren min of meer als die van
.
Bloemen geel, naar de rand over1opend m crem '
'
een boompioen;. ho?gte 40 cm.
b d 1 t De bloemen zijn ietwat beter te zien dan die
In het algemeen ts dtt een gezonde en re e p an:
van 'Yellow Crown'. De groei is weliswaar mmder.

'Wiesbaden' (Goos & Koenemann, Duitsland, 1911)

Paeonia lactiflora:

*

'Whitleyi Major' ('The Bride') (1776 I Whitley, 1808)
.
,
.
. 1
tot laat; meeldraden oranJegeel; bladeren dof
.
Bloemen wlt tot cremewtt, enkel, illldde vroeg f t t oed stevig· vertakking matig tot goed.
donkergroen; hoogte 85 cm; bloemstf~gels m~~~ cfat deze iet~ Botrytis-gevoelig is. Een
Een goede witte,, :nkelbloeffilkged cu t~var, ~;positieve eigenschappen - gerechtvaardigd.
waardering met een ster lee - oor e ve
Paeonia mascula:

s 'Northern Glory' (Barr, 1890)
Bloemen rozelila, enkel, maart-april; hoog~~
Deze cultivar valt op door de zeer vroege oeL

6? ~~\ is misschien wel de vroegste van alle

'Wladyslawa' (Polen, circa 1986) -Japanse - zie kleurenfoto blz. 71
Bloemen zuiverroze, naar binnen lichter tot bijna wit, enkel; petaloïden wit tot meestal
crèmekleurig; bladeren donkergroen, roodbruin getint; hoogte 70 cm; bloem- en bladstengels
stevig; vertakking zeer goed.
Deze lage, uit Polen afkomstige - voor Nederlandse kwekers nieuwe en gezonde - rijkbloeiende cultivar, blijkt een prima aanwinst voor het bestaande sortiment. De plant is
resistent tegen de meeste kwalen en is door de stevige bloem- en bladstelen heel aantrekkelijk
als tuinplant.
Paeonia (ltoh Groep):

l subsp arietina. Voor liefhebbers is dit iets heel
pioenen.
.
. . p
.
'Northern Glory' ts eenselecttemt . mascu a . .
bijzonders. Helaas is de plant enigszins gevoehg voor Botrytrs.
I

Paeonia officinalis:

*

'Yellow Crown' (Itoh-Smirnow, U.S.A., 1974)
(P. suffruticosa 'Alice Harding' x 'Kakoden')
Bloemen lichtgeel (RHS CC lNB, Green-Yellow Group), halfgevuld, middelvroeg; centrum
met enkele rode vlekjes; bladeren fijn ingesneden, licht grijsgroen, hoofdnerf en bladrand iets
bruinrood; hoogte 50 cm; bloemstengels zeer rijk vertakt.
Deze uiterst gezonde cultuurvariëteit valt op door de rijke bladontwikkeling, waarin helaas de
bloemen schuil gaan. Naast de onopvallende, gele bloemen is deze aanwinst zelfs als
bladplant waardevol.

'Alba Plena' (vóór 1907)
.
Bloemen wit, soms iets roze ofkarmi~n gestr~ept, gevuld, vroeg tot zeer vroeg; hoogte 50 cm,
bloemstengels matig stevi~; vert~ng matlg. e sten els zï n, zo zou men kunnen zeggen,
Dit is een al zeer oude, umek~ cult~var.. De slappl.
g Bo/rytis maar de plant is toch niet
soortgebonden. , Alba Pl.ena' ts em.gszms gevoe tg voor
'
weg te denken uit het pwenensortlment.

Dit zijn hybriden van een boompioen (P. suffruticosa) met een vasteplant-pioen uit de
Lactiflora Groep. Enkele cultivars zijn:

*

s 'J.C. Weguelin' (syn. 'James Crawford Weguelin') (vóór 1900)
..
RHS CC 53A Red Group) groot, enkel, vroeg; hoogte 80 cm.
Bloemen ~elder karffil:Jnroodal( bl
Toch is het een a~dige liefhebbersplant
auw ·
Deze culttvar verbloett nog

**

s 'Yellow Emperor' (ltoh-Smirnow, U.S.A., 1974)
(P. suffruticosa 'Alice Harding' x 'Kakoden')
Bloemen geel, in het centrum met enkele rode vlekjes, bolvormig, halfgevuld, middelvroeg;
bladeren min of meer als die van een boompioen; hoogte 50 cm; bloemstengels stevig;
vertakking goed.
Deze cultivar heeft de eigenschap dat de bloemen wel zichtbaar zijn, in tegenstelling tot
'Yellow Crown', terwijl beide uit hetzelfde nest afkomstig zijn. Jammer, dat de groeikracht
van deze cultivar weer aanmerkelijk minder is. 'Yellow Crown' buiten beschouwing gelaten
mag deze cultivar wel tot de best bloeiende worden gerekend van het thans bekende sortiment.
s 'Yellow Gem' (vóór 1970)
(P. lactijlora x P. suffruticosa)
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**

'Rosea Plena' (vóór 1907)
.
.
. d
ld vroeg· bladeren vrij groot, lichtgroen,
Bloe~en intens~ef roze, h~hter verbloete\io~~~te~ els m~tig stevig; vertakking zeer goed.
blaadJeS zelden mgesneden, hoogte 5? cm,. . de rï ~an p officinalis-cultivars de beste. De
Deze g~zo~de, zogenaamde boer~n6::~:~ ~~ steniets is r~delijk. Misschien zijn ~e bloemen
vertakking ts zeer g~ed en de ~e~lg
t
ls Het is toch een prima tuinpioen, dte het ffilnst
iets te zwaar ten opztcht~ van e ?~~s e~;~e· andere P. officinalis-cultivars.
gevoelig is voor Botrytrs ten opztc e v
'Rubra Plena' (vóór 1907)
. .
.
. t . f donkerrood gevuld· bladeren lichtgroen, blaadjes soms tets mgesneden,
Bloemen m enste
' . ' . .
takking redelijk tot goed.
hoogte 50 cm; bloemstengels. rnalig stevtg, .v e\,
de sni· is deze cultivar minder geschikt.
' Rubra Plena' is typisch een pwen voor ?e tm~. f o~e kleu} Helaas is ook deze boerenpioen
De plant bloeit rijk en .heeft een mome mtenste ro
.
ietwat Botrytis-gevoehg.
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Paeonia peregrina:

*

'Fire King' (Prichard, Engeland, 1899) - zie kleurenfoto blz. 54
Bloemen scharlakenrood (RHS CC 53B, Red Group), klein, enkel; meeldraden goudgeel;
bladeren samengesteld, uiteinden licht ingesneden, groen; hoogte 60 cm; bloemstengels goed
stevig; vertakking matig tot goed.
Deze cultivar valt op door de warmrode kleur en de frisgroene bladeren. Vooral de pas
geopende bloemen zijn zeer aantrekkelijk. Ondanks dat deze cultivar iets gevoelig is voor
Botrytis, is een positieve waardering door de vele goede eigenschappen gerechtvaardigd.

*

'Otto Fröbel' ('Otto Froebel') (syn. 'Sunshine') (Barr, 1898)
Bloemen lichtend oranjerood tot zalmkleurig rood (RHS CC 53B, Red Group), klein, enkel;
meeldraden geel, talrijk; hoogte 50 cm.
Deze sterk opP. peregrina 'Fire King' gelijkende cultivar is door de schitterende bloemkleur
niet uit het sortiment weg te denken. De plant is wel iets gevoelig voor Botrytis. De
meerderheid van de keuringscommissie vond desondanks een beoordeling met één waardester gerechtvaardigd.
Deze pioen is veel gebruikt om te kruisen met cultivars uit de Lactiflora Groep.
'Sunshine' - zie 'Otto Fröbel

Paeonia tenuifolia:
s 'Plena' (syn. 'Flore Pleno') (vóór 1907)
Bloemen scharlakenrood, gevuld, vroeg; bladeren zeer fijn ingesneden, fris groen; hoogte 50
cm.
In gezonde toestand is deze cultivar opmerkelijk mooi van bloemkleur en blad. Helaas is de
plant gevoelig voor Botrytis. Bepaalde grondsoorten zijn voor deze cultivar niet erg geschikt.

*

'Rosea' (vóór 1913)
Bloemen zalmkleurig roze, enkel, middelvroeg; bladeren zeer fijn ingesneden, frisgroen;
hoogte 50 cm; bloemstengels stevig; vertakking goed tot zeer goed.
Deze opmerkelijk mooie pioen is niet alleen waardevol tijdens de bloei, maar ook als
bladplant sterk aan te bevelen, vooral voor de tuin. Voor de snij is deze minder geschikt.

OVERZICHT POSITIEF GEWAARDEERDE PIOENEN
Het onderstaande overzicht is een opsomming van de 115 positief gewaardeerde pioenen, ingedeeld
naar kleur en vorm van de bloemen. (Jap. =Japanse).
ROOD/RED/ROT - bloemen
** 'America'
* 'Eva' (Jap.)
* 'Flame'
* 'Institut. Doriat' (Jap.)
*** 'Jappensha-ikhu' (Jap.)
* 'Kame-no-kerogomo ' (Jap.)
* 'King of England' (Jap.)
** 'Maria Antoinette'
* 'Professor Woicicki'
** 'Rubinschale'
*** 'Scarlett O'Hara'
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enkel/flowers single/Blüten einfach
bright red
helderrood
rozerood
rosy-red
vuurrood
fiery red
karmijnrood
carmine-red
deep red
dieprood
helderrood
bright red
robijnrood
ruby-red
helderrood
bright red
rood/purperrood
red/purple-red
rood/karmijnrood
red/carmine-red
donker bloedrood
deep blood-red

helirot
rosarot
feuerrot
karminrot
tiefrot
helirot
robinrot
helirot
rot/purpurrot
rot/karminrot
tief blutrot

..
alb fühlt
OD!RED/ROT. - bloemen halfgevuld/flowers semi-double/Blute~ h ge
RO
urperrood
purple-re
** 'Barbara'
,
~ie (bruin)rood
deep(brown)red
*** 'Buckeye, Belle
.p d
deep red
d1eproo
* 'Convoy
d
purple-red
* 'Walter Mains' (Jap.)
purperroo
/RED/ROT - bloemen
ROOD
** ,Adolphe Rousseau'
Hill ,
* 'Bunker
.
,
** 'Fehx Supreme
* 'F. Koppius'
* ' Général MacMahon'
** 'Inspecteur Lavergne'
** 'Kansas'
ld'
* ' Karl Rosenfi1e
** 'Louis Van Houtte'
* 'Mme Gaudichau'
* 'Peter Brand'
** 'Red Charm'
.
M ,
*** 'Sebastman aas
* 'Shawnee Chief'
** 'Victoire de la Marne'
* 'William F. Turner'

gevuld/flowers double/Blüten gefühlt
d
purple-red
purperroo
rosy-red
rozerood
carmine-red
karrruJnroo d
oon/
er
carmine/purple
karrruJ purp
red
rood
d dark crimson-red
donker karmozlJillOO
purple-red
paarsrood
dark carmine-red
donker karrruJnrood
purple-red
paarsrood
d
dark purple-red
donker paarsroe
d
deep re
d
dieproo d
dark red
donkerroe
d
paarsrood
purple-re
purple-red
paarsrood
purplish rosy-red
purperkl. rozerood
dark red
donkerrood
00

00

00

purpurrot
tief(braun)rot
tiefrot
purpurrot
purpurrot
rosarot
karminrot
karmin/purpur
rot
dunkei karmesinrot
purpurrot
dunkei karminrot
purpurrot
dunkei purpurrot
tiefrot
dunkeirot
purpurrot
purpurrot
purpurhaft rosarot
dunkeirot

I
ROZE/PINK/ROSA - bloemen enkel/flowers single/Blüten ei:ch
karrrunrosa
k mijnroze
carrrune-pl
ros a
** ' Antwerpen' <,Jap.)
ar
pink
roze
rosalila
s ' Avant Garde
rosy-lilac
rozelila
heliros a
*** 'Bowl of Beauty • (J ap.)
light pink
)
lichtroze
rosa!rahmgelb
** 'Doreen' (Jap.
roze/crèmegeel
pink/creamy-yellow
tief karmimosa
* 'Golden Fleece'
deep carmine-pink
, (J )
diep karmijnroze
rosalrosarot
* 'Henri Potin ap.
pink/rosy-red
roze/rozerood
* 'L'Etincelante'
clear pink
reinrosa
*** 'Mr G.F. Hemerik' (Jap.) zuiverroze
clear pink
reinrosa
*** 'Wladyslawa' (Jap.)
zuiverroze
..
mi double/Blüten halbgefuhlt
ROZE/PINKIROSA - bloemen halfgevuld/flowers s~rig~t pink
hellrosa
** 'Paula Fay'
helderroze
clear pink
reinrosa
* 'Tamatebako' (Jap.)
zuiverroze

ROZE/PINK/ROSA - bloemen gevuld/flowers doublde/Bl~~~!~füp·~~t
· ·
diep zalmroze
eep
*** 'Alexander Fle~ng
pink
** ' Angel Cheeks
roze
dark rosy-red
donker rozerood
* •Auguste Dessert'
pink
rore
nk
,
* 'Cameo
licht (zalm)roze
light (salmon-)pi
*** 'Catharina FontlJn
satin-rose
.,
satijnroze
* 'Claire Dubo1s •
light pink
lichtroze
* ' Cornelia Shay1or
lilac-pink
lilaroze
* 'Dinner Plate '
bright silvery-pink
helder zilverig roze
* 'Edulis Superba' ,
pink/deep pink
roze/donkerroze
* 'Edulis Supreme •
light pink
lichtroze
** 'Fairy' s Pettycoat
rosy-redllilac
rozerood/lila
* 'Gayborder June' '
bright carmine-pink
helder karmijnroze
* ' Gilbert Barthelot
deep pink
donkerroze
* ' Globe of Light, (Jap. )
deep pink
*** 'Jacorma'
dieproze
'nk/ hit
lichtroze/wit
light Pl w e
** 'James Kelway'
11· h ·nk/white
lichtroze/wit
g t pl
** 'Lady Alexandra Duff'
light pink
* 'Lady Leonora Bramwell' lichtroze
00

'

tief lachsrosa
ros a
dunkei rosarot
ros a
hell (lachs)ros a
satinrosa
hellrosa
rosalila
hell silbrig rosa
rosaltiefrosa
hellrosa
rosarotllila
hell karmimosa
tiefrosa
tiefrosa
hellrosalweiB
hellrosalweiB
hellrosa
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....
* 'Margaret Truman'
* 'Marie Crousse'
* 'Miss Eckhart'
* 'Mme Calot'
* 'Mme Emile Débatène'
* 'Monsieur Jules Elie'
* 'Myrtle Gentry'
** ' Nick Shaylor'
** 'Peachy Rose'
* 'Pillow Talk'
** 'Pink Giant'
** 'Raspberry Sundae'
* 'Reine Hortense'
*** 'Sarah Bernhardt'
* 'Souv. de Louis Bigot'
* 'Wiesbaden'

levendig roze
roze/zalmroze
helderroze
licht oudroze
intensief roze
roze
lichtroze
lichtroze
zuiver karmijnroze
bleekroze/rode gloed
karmijnroze
lichroze
roze
(zilverig) roze
levendig paarsroze
roze

vivid pink
pink/salmon-pink
bright pink
tiny old-rose
bright pink
pink
light pink
light pink
clear carmine-pink
pale pink/red glow
carmine-pink
light pink
pink
(silvery-)pink
vivid purplish-pink
pink

WIT/WHITEIWEIB - bloemen enkel/flowers single/Blüten einfach
* 'Hakodate' (Jap.)
zuiverwit
clear white
* 'Isarni-jishi' (Jap.)
wit
white
*** 'Jan van Leeuwen' (Jap.) wit/roomwit
wit/creamy-white
s 'Prairie Moon'
ivoorwit/geel
ivory-wit/yellow
** 'White Wings' (Jap.)
wit
white

*

lebhaft rosa
rosa/lachsrosa
hellrosa
zartrosa
hellrosa
ros a
hellrosa
hellrosa
rein karminrosa
blaBrosa/rotem Glut
karmijnros a
hellrosa
rosa
silbrig rosa
lebhaft purpurrosa
rosa

'Coral Charm'
s 'Coral 'n Gold'
s 'Coral Sunset'
* 'Yellow Crown'
s 'Yellow Emperor'
s 'Yellow Gem'

lactifl. 'Whitleyi Major'
s mascula 'Northern Glory'
* officinalis 'Alba Plena'
s offic. 'J.C. Weguelin'
** offic. 'Rosea Plena'
** offic. 'Rubra Plena'
* peregrina 'Fire King'
* peregrina 'Otto Fröbel'
s tenuifolia 'Plena'
* tenuifolia 'Rosea'

86

wit/crèmewit, enkel
rozelila, enkel
wit, gevuld
karmijnrood, enkel
intens roze, gevuld
donkerrood, gevuld
scharl.rood, enkel
oranjerood, enkel
scharl.rood, gevuld
zalmroze, enkel

creamy-white, single
rosy-lilac, single
white, double
carmine-red, single
bright pink, double
dark red, double
scarlet-red, single
orange-red, single
scarlet-red, double
salmon-pink, single

korallenrosa, halbgef.
lachsorange, halbgef.
lachsrosa, halbgefühlt
hellgelb, halbgefühlt
gelb, halbgefühlt
gelb, halbgefühlt

De volgende 128 cultivars zijn met een "o" beoordeeld, hetgeen wil ze~gen dat deze kunnen k?men
te vervallen. De planten werden uitsluitend onder Nederla.~dse omstan?ïgheden beoor~~eld. Diverse
van deze pioenen kunnen in andere landen, vaak afhankeliJk van het khmaat, wel degeliJk waardevol
zijn.

reinweiB
weiB
weiB/rahmweiB
elfenbeinweiB/gelb
weiB

rahmweiB/weiB
weiB
weiB/rote Flecken
rahmweiB
rahmweiB
(grünlich)weiB
weiB/rote Flecken
weiB/elfenbeinweiB
rahmweiB
rahmweiB
rahmweiB
hellrosa/weiB
reinweiB
weiB/rahmweiB
zartrosa/weiB
elfenbeinweiB/rosa
weiB/zartrosa Glut

OVERIGE PIOENEN/remaining peonies/übrige Peonien

*

coral-pink, s-double
salm.-orange, s-double
salmon-pink, s-double
light yellow, s-double
yellow, semi-double
yellow, semi-double

NIET AANBEVOLEN CULTIVARS

WITIWHITE/WEIB - bloemen halfgevuld/flowers semi-double/Blüten halbgefühlt
** 'Immaculée'
wit/lichtgeel
white/light yellow
weiB/hellgelb
WIT/WHITEIWEIB - bloemen gevuld/flowers double/Blüten gefühlt
* 'Argentine'
roomwit/wit
creamy-white/white
* 'Baroness Schröder'
wit
white
** 'Boule de Neige'
wit/rode vlekjes
white/red spots
* 'Bowl of Cream' (Jap.)
roomwit
creamy-white
* 'Bridal Gown'
crèmewit
creamy-white
** 'Duchesse de Nemours'
(groenig) wit
(greenish-)white
* 'Festiva Maxima'
wit/rode vlekjes
white/red spots
** 'Gardenia'
wit/ivoorwit
white/ivory-white
** 'Honey Gold'
roomwit
creamy-white
* 'Laura Dessert'
roomwit
creamy-white
** 'Marie Lemoine'
crèmewit
creamy-white
* 'Mesman's Glory'
lichtroze/wit
light pink/white
*** 'Mme Claude Tain'
zuiverwit
clear white
** 'Mme Edouard Doriat'
wit/roomwit
white/creamy-white
*** 'Shirley Temple'
zachtroze/wit
soft pink/white
* 'Top Brass'
ivoorwit/roze zweem
ivory-white/pink
** ' Vogue'
wit/zachtroze gloed
white/soft pink glow

koraalroze, halfgev.
zalmoranje, halfgev.
zalmroze, halfgevuld
lichtgeel, halfgevuld
geel, halfgevuld
geel, halfgevuld

rahmweiB, einfach
rosalila, einfach
weiB, gefühlt
karminrot, einfach
hellrosa, gefühlt
dunkelrot, gefühlt
scharlachrot, einfach
orangerot, einfach
scharlachrot, gefühlt
lachsrosa, einfach

..

Soorten en cultivars:

Winner/jaar intr.:

Bloemkleur:

Bloemvorm:

anomala
mascula
mascula subsp. arietina
mollis
obovata
officinalis 'China Rose'
off. 'Crimson Globe'
off. 'Lize van Veen'
off. 'Mutabilis Plena'
off. 'Rosea Superba Plena'
peregrina
smouthii (x)
tenuifolia
veitchii
wittmanniana
'Albert Crousse'
' Alexandre Dumas'
'Alice Harding'
'Ann Cousins'
'Asa Gray'
'Aulabelle'
' Barrington Belle'
'Bayadère'
'Belle Center'
'Better Times'
'Blush Queen'
' Border Gem'
'Bride's Dream'
'Burma Ruby'
'Canari'
'Candidissima'
'Charles White'
'Cherry Hili'
'Claire de Lune'
'Couronne d'Or'
'Delachei'
'Do Teil'
'Edith Cavell'
'Edouard Doriat'
'Empire State'
'Félix Crousse'

cult.
cult.
cult.
cult.
cult.

rood
donkerroze/wit
rood
lilaroze
wit/purperroze
donkerroze
karmijnrood
wit/crèmekleurig
bleekroze/wit
roze
rood
scharlakenrood
dieprood
rood
roomwit
lichtroze
roze
zachtroze/wit
wit
zalrnlila
rozelila
paarsrood/roze
wit
rood
roze
zachtroze/wit
rood
wit
donkerrood
wit/geel hart
wit
wit
diep granaatrood
crème
gelig wit
rood/rand purper
roze/rood
wit/lichtgeel
(zalm)roze
roze
karmijnrood

enkel
enkel
enkel
enkel
enkel
enkel
enkel

1771
1768
1964
1818
1859

vóór 1939
vóór 1907
cult. 1768
Frankrijk, 1845
cult. 1759
cult. 1905
cult. 1846
Crousse, 1893
Guérin, 1862
Lemoine, 1922
Cousins, 1946
Crousse, 1886
Klehm, 1971
Lemoine, 1910
Mains, 1956
Franklin, 1941
Hoogendoorn, 1949
Hoogendoorn, 1949
Krekler, 1965
Glasscock, 1951
Guérin, 1861
Calot, 1856
Klehm, 1951
Thurlow, 1915
Wild & Son, 1954
Calot, 1873
Delache, 1856
Auten, 1946
Kelway, 1916
Doriat, 1929
Crousse, 1881

I'

gevuld
gevuld
enkel
enkel
enkel
enkel
enkel
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
enkel
Japanse
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
enkel
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
enkel
gevuld
gevuld
Japanse
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
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...
'First Lady'
'Flex Flan'
'François Ortégat'
'Fuji-no-mine'
'Gay Paree'
'Georgiana Shaylor'
'Germaine Bigot'
'Grace Loomis'
'Grover C1eveland'
'Illini Belle'
'Jean E. Bockstoce'
'Joseph Plagne'
'Joyce Ellen'
'Kakoden' ('Lacto-Itoh')
'Katherine Havemeyer'
'Kelways Glorious'
'Kelway's Lovely'
'Koningin Wilhelmina'
'Krinkled White'
'Lady Anna'
'La France'
' Laura Shaylor'
'Le Cygne'
'Lemon Queen'
'Le Printemps'
'Lilian Wild'
'Linné'
'Lois Arlene'
' Longfellow'
'Lord Caven'
'Louis Barthelot'
'Lotus Queen'
'Lustrous'
'Madelon'
'Mai Fleuri'
'Marguérite Gérard'
'Martha Bulloch'
'Mary Brand'
'Mikado'
'Miss America'
' Mistral'
'Mme Claude Allard'
' Mme de Vatry'
' Mme Jules Dessert'
' Mons. Charles Lévècque'
'Mons. Krelage'
'Mons. Martin Cahuzac'
'Moon River'
'MrEd'
'Mrs Edward Harding'
'Mrs F.D. Roosevelt'
'Mrs J.V. Edlund'
'Multiflora'
'Octavie Demay'
'Oshokun'
'Pico'
'Pink Delight'
'Pink Parfait'

88

Klehrn
Parmentier, 1850
Japan
Auten, 1933
Shaylor, 1908
Dessert, 1902
Saunders, 1920
Terry, 1904
Glasscock, 1941
Bockstoce, 1933
Doriat, 1928
Moots, 1960
Japan
Thurlow, 1931
Kelway, 1909
Kelway
Krelage, 1912
Brand, 1928
Calot, 1856
Lemoine, 190 I
Lemoine, 1907
vóór 1956
Lemoine, 1905
Wild Bros, 1930
Verdier, 1860
Moots, 1962
Brand, 1907
Kelway
Doriat, 1927
Murawska, 1947
Saunders, 1942
Dessert, 1922
Lemoine, 1905
Crousse, 1892
Brand, 1907
Brand, 1907
Japan, 1893
Mann-van Steen,l936
Dessert, 1905
Guérin, 1853
Dessert, 1909
Calot, 1872
Crousse, 1883
Dessert, 1899
Klehrn
Klehm, 1980
Shaylor, 1918
Franklin, 1932
Edlund, 1929
Pleas
Calot, 1867
Japan, vóór 1956
Freeborn, 1934
Kelway, vóór 1956
Klehrn, 1975

roze
roze
rood
wit
rood met wit
roze
paarsroze
zuiverwit
diep karmijnrood
rood
donkerrood
rood
bloedrood
wit
roze
zachtroze/wit
roze
roze
wit
roze
roze
roze/wit
wit
groenig wit
ivoorwit
crème/roze gloed
roze
rozerood/zalm
karmozijnrood
kersrood
zilverig wit
wit
rood
roze/rode gloed
geelachtig roze
roze
dieproze
rood
diep karmijnrood
wit
karmijnrood
wit
lilawit/opv.hart
licht zalmroze
helderroze
diep paarsrood
diep granaatrood
crèmewit
wit
roomwit
lichtroze
wit
crème/roze tint
roze
rood/geel hart
wit
roze/wit
lilaroze

gevuld
gevuld
Japanse
Japanse
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
halfgevuld
Japanse
halfgevuld
halfgevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
enkel
gevuld
gevuld
gevuld
Japanse
enkel
gevuld
gevuld
halfgevuld
gevuld
enkel
gevuld
Japanse
halfgevuld
gevuld
enkel
gevuld
gevuld
gevuld
Japanse
halfgevuld
enkel
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
Japanse
enkel
Japanse
gevuld

Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont'

'Postilion'
'President Wilson'
' Primevère'
' Prinses Irene'
'Prinses Juliana'
'Rachel' (ex. Terry)
'Raout Dessert'
'Red Sarah Bernhardt'
' Richard Carvel'
' Rigolote'
'Rosabel'
'Rose Shaylor'
'Shi-pen-ku'
' Snow Cloud'
' Solange'
'Soshi'
'Souvenir de A. Millet'
'Starlight'
'Suruga'
'Thérèse'
'Tokio'
'Tony Verboom'
'Torpilleur'
'Victoire Modeste'
' Walter Faxon'
'Wies baden'
'Wine Red'
' Yokohama'
' Zus Braun'

Saunders, 1941
Thurlow, 1918
Lemoine, 1907
Kelway, 1889
Krelage, 1910
Lemoine, 1904
Dessert, 1919
Van der Valk, 1975
Brand, 1913
Doriat, 1931
Sass, 1937
Shaylor, 1920
Millet, vóór 1956
Hoogendoorn, 1949
Lemoine, 1909
Millet, vóór 1939
Millet, 1924
Saunders, 1949
Millet, vóór 1939
Dessert, 1904
vóór 1910
Verboom, A., 1975
Dessert, 1913
Guérin, 1872
Richardson, 1904
Goos & Koenem., 1911
Gilbertson, 1974
Millet, vóór 1939
Van der Meer, 1928

scharlakenrood
lilaroze
roomwit
roze
helderroze
granaatrood
karmijnroze
(donker)rood
dieprood
rood
rozerood
witlz. lichtroze
rood
ivoorwit
crème/knop roze
rood
dieprood
ivoorwit
donkerrood
violetroze
rozerood
donkerrood
diep rozerood
karmijnroze
diep donkerroze
roze
rood
roze/wit
ivoorwit

halfgevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
Japanse
gevuld
gevuld
enkel
gevuld
gevuld
enkel
gevuld
enkel
Japanse
gevuld
Japanse
enkel
Japanse
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
Japanse
gevuld

NIET GEKEURDE CULTIVARS
De volgende 90 pioenen konden niet worden gekeurd. Enerzijds waren de aanwezige planten nog
niet voldoende gegroeid; vaak ook was het aantal exemplaren te klein of zij konden in de loop van de
vier keuringsjaren door te weinig personen worden geobserveerd. Kortom de ervaringen in Nederland zijn nog te summier om er een goed oordeel over te vellen.

90

rnlokosewitschii
officinalis 'Anemoniflora Rosea'
officinalis ' Rosea'
veitchii var. woodwardii
' Aka1u'
' Angelus'
'A valanche' (' Albàtre')
' Baronne de Rothschild'
'Belle'
'Best Man'
'Big Ben'
'Blaze'
'Boris Pasternak'
'Carrara'
'Charm'
'Cheddar Royal'
'Cheddar Supreme'
'Cherry Red'
'Clemenceau'
' Duc de Wellington'

cult. 1897

cult. 1943
Dessert, vóór 1939
Auten, 1933
Crousse, 1886
Kelway, 1898
Glasscock, 1931
Klehm
Auten, 1943
Fay, 1973
Bigger, 1952
Franklin, 1931
Klehm
Klehm
Glasscock, 1939
Dessert, 1920
Calot, 1859

lichtgeel
roze/lila
roze
roze
roze
zachtroze
ivoorwit
zilverig roze
zalmroze
donker rozerood
paarsrood
helderrood
donkerrood
wit
rood
koraalroze
wit/geel
rood
roze
wit

enkel
enkel
enkel
enkel
Japanse
enkel
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
enkel
Japanse
Japanse

gevuld
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'Early Scout'
'Early Windflower'
'Edgar Jessep'
'Edouard André'
' Elisabeth Nourrisson'
' Ernrna Klehrn'
' Enchantresse'
' Faust'
'Fire Bird'
'Frances Willard'
'Go-daigo'
'Gold Standard'
' Ho-gioku'
'Illini Warrior'
'Imperia! Parasol'
'Isoka'
'Karen Gray'
' La Rosière'
'Li1acina Superba'
'Lord Kirchener'
'Louis Joliet'
'Louis Ortega'
'Lucienne Contassof
'Maréchal Vaillant'
'Mariette Vallée'
'Mme Antoine Rivière'
'Mme Bucquet'
'Mme de Verneville'
'Mme Henri Fuchs'
'Mme Jean Bohin'
'Mons. Adam Modzelewski'
'Montezuma'
'My Pal Rudy'
'Nancy Nora'
'Ninon'
'Noémi Demay'
'Norma Voltz'
'Nymphe'
'Okushimo'
'Paladin'
' Paul M. Wild'
' Pêcher Rose'
'Philippe Rivoire'
' Pierre Débatène'
'Prairie Afire'
'Président Feuillet'
' Princess Margaret'
'Prof. Jean M. Duvernay'
'Red Champion'
'Red Cloud'
'Red Glory'
'Red Red Rose'
'Renato'
'Requiem'
'Rivida'
'Rubens'
'Sea Shell'
'Solfatare'
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Auten, 1952
Saunders, 1939
Bockstoce, 1958
Méchin, 1874
Klehrn, 1951
Lemoine, 1903
Miellez, 1855
Auten, 1956
Brand, 1907
Millet, 1926
Rosenfield, 1934
Glasscock, 1951
Marx-Rogers, 1979
Krekler, 1965
Crousse, 1888
Buyck, 1842
Kelway, 1907
Auten, 1929
Doriat, 1932
Calot, 1867
Rivière, 1935
Dessert, 1888
Crousse, 1885
Riviére, 1955
Doriat, 1935
Saunders, 1943
Klehrn, 1952
Bernstein, 1942
Doriat, 1925
Calot, 1867
Voltz, 1962
Dessert, 1913
Japan
Saunders, 1950
Wild & Son, 1964
Calot, 1867
Rivière, 1911
Doriat, 1935
Brand, 1932
Doriat, 1932
Murawska, 1960
USA, vóór 1960
Jones, 1941
Auten, 1937
Saunders, 1942
Murawska, 1949
Saunders, 1941
Harrell, 1985
Delache, 1854
Sass, 1937
Calot, 1861

karmijnrood/geel
wit
rood
karmijnrood
roze
donkerroze
wit/rood
roze
gevuld
wit/roze
lichtroze
wit/geel hart
wit
roodbruin/geel
rozewit, gerand
rozerood
fuchsiarood
wit
lilaroze
kersrood
rood
roze
mauve/rozerood
lichtroze
d.rood/geel hart
diep karmijnrood
wit
karmijnrood
diep granaatrood
donkerrood
rood
roze
zachtroze
vleeskl. roze
roze
wit/rode vlekken
rozelila
wit
karmijnrood
rood
lichtroze
diep purperrood
donkerroze
roze
lichtroze
donkerroze
rood
rood
rood
rood
rood
rood
wit
lavendelkleurig
rood
roze
wit

enkel
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
Japanse
Japanse
Japanse
enkel

' Susie Q'
' Sweet 16'
'Tom Eckhardt'
'Tora-no-maki'
'Tourangelle'
'Ursynow'
'Washington'
'Westerner'
'White Cap'
' White Innocence'
'Wilbur Wright'
'Yellow Heaven'

Klehm
Klehrn, 1972
Krekler, 1965
Japan, vóór 1928
Dessert, 1910

roze
roze/wit
roze
wit
wit/zalmroze

Guérin, 1850
Bigger, 1942
Winchell, 1956
Saunders, 1947
Kelway, 1909
Itoh/Smirnow

roze
roze
roze/wit
wit
kastanjebruin
geel

gevuld
Japanse
Japanse
gevuld
gevuld
Japanse
enkel
enkel

Dit rapport kwam tot stand met medewerking van:
halfgevuld
gevuld
enkel
gevuld
enkel
gevuld
enkel
gevuld
gevuld
enkel
gevuld
enkel/h.g.
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
Japanse
halfgevuld
gevuld
gevuld
gevuld
enkel
Japanse

D. DEGENHARDT (Degenhardt Vaste Planten), die het sortiment heeft verzameld, opgeplant en vier
jaar lang een gedeelte van zijn kwekerij beschikbaar heeft gesteld om deze keuring mogelijk te
maken. Zijn kennis op het gebied van pioenen is zeer groot. Mede daardoor heeft hij vele belangrijke
gegevens voor dit keuringsrapport verschaft.
J. SPIJKER SR, die zijn collectie ter keuring beschikbaar stelde en met zijn grote vakkennis ook vele
aanvullingen in dit rappr • , wist aan te brengen.
/

K. VAN DER V ALK, die zijn rijke collectie beschikbaar heeft gesteld ter keuring en vergelijking met
elders opgeplante pioenen.
D. MAARSE, J. DE JoNG en JAc. H. DE VROOMEN, die met hun ervaring aan dit rapport van de
keuringscommissie talrijke aanvullende gegevens hebben bijgedragen.
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SUMMARY
From the beginning ofthe 16 th century some peonies (Paeonia) were cultivated in Europe. It is probably one of
the oldest omamental garden plants with large red, pink and white flowers, flowering in May and June. To
Paeonia belong more than 35 species in many varying forms and colours. They are mostly herbaceous whilst
some are shrubs with woody sterns. These are species and sub-species of P. suffruticosa and P. lutea (the
so-called tree peonies), with their natura! area of distribution in China.
Most of the herbaceous peonies are offspring of Paeonia anomala, P. japonica, P. lactiflora (syn. P. albijlora,
P. sinensis), P. officinalis, P. peregrina (syn. P. lobata) and P. wittmanniana. Through hybridisation of these
species many hundreds of cultivars are known. French nuserymen especially were active in this field. Later,
many cultivars were introduced from the USA and England. Also some Dutchmen contributed to the large
assortiment of peonies.
Almost all peonies cultivated in the Netherlands are winter hardy, for the species from which they originated,
have their natura! distribution area in Eastern-Europe, Siberia, the Caucasus, Himalaya, Tibet and China.
During spring night frosts can cause tremendous damage to the young leaves and flower buds. There appears to
be a conneetion between Botrytis and late night frosts, though this is not scientifically proven.
Peonies mostly grow well on all kinds of soils, although they grow better on those of a somewhat calcareous
nature, such as clay soils or richer sandy soils rather than acid soils.
The most important disease effecting peonies is Botrytis, therefore during the assessment most attention was
paid to this disease.
As a cut flower the peony is also useful. In cooperation with the Netherlands Horticultural Study Clubs of
Cutflowers of Peonies and the Society of Herbaceous Plant Growers much information has been collected. The
cultivation of peonies as a cut flower has been expanding during recent years.
Peonies propagate very slowly, because most are only increased by division.
For the cultivation of one and two year old plants peaty soil is satisfactory, provided that the pH-value is not too
low.
During the judgings much attention was paid to the number of shoots developing from the rhizome. A good
peony develops many buds,nevertheless the propagation and the cultivation are a long process.
The genus Paeonia belongs to the Paeoniaceae (in former times: Ranunculaceae) and it has a particular and
complicated history. In nature peonies can be found in very different locations, therefore they have widely
varying morphological characteristics especially leaves and flowers. Two research workers have contributed
much to peonyclassification, namely:
a. Sir Frederick Claude Stern (1884-1976) published a book in 1946, entitled: "A study ofthe genus Paeonia".
b. Ray Cooper, completed the work of Stern. In the form of a table is given a survey of the classification,
published by Cooper in 1986.
Some species have been hybridized a great deal resulting in many cultivars. In total 115 cultivars have been
assessed positively. These are placed in a table (which see). 128 cultivars were assessed negatively and 90 newer
planted out peonies could not yet be judged.

In den letzten Jahren hat der Anbau von Päonien als Schnittblumen zugeno~en.
. .. .
.
Nur Sorten rnit zàhlreichen Blüten je Pflanze und und einblütigen Stengein smct. als Schmttpaom~n gee1gnet.
Bei der Beurteilung der Sorten wurde eine reiche "Verzweigung" (= An~ah_l anB luten.stengeln, dle Sl~h aus dem
Wurzelstock entwickeln) positiv bewertet. Sorten, die je Stengel dre1 b1s funf Bluten anlegen, smd fur den
Schnitt weniger interessant, sie wurden negativ bewertet.
.
d d h T l
ie Vermehrun von Staudenpäonien verläuft recht langsam. Be~nahe alle S.orten wer e.n ure
e1 ung
~ermehrt. Für ctTe Anzucht von ein- oder zweijährigen Pflanzen smd Moorboden gut gee1gnet, sofern der
pH-Wert nicht zu niedrig ist.
s· h · k l' · t nd
Die Gattung Paeonia gehört zur Familie der Paeoniaceae (früher Ranunculaceae). 1e at eme .omp lZl~·e u
verwicklte Entwicklungsgeschichte. An ihren natürlichen Standorten gedeihen d1e. verschiedenen aa maArten an sehr unterschiedlichen Plätzen, daraus resultieren d1e Abwe1chungen be1 den morpholog1schen
Merkmalen der Blätter und Blüten.
. .
p.. · b häft' t·
Vor allem die beiden folgenden Personen haben sich rnit der Klass1f1Z1erung von aomen esc . l,f ·
SIR FREDERICK CLAUDE STERN (1884-1976) schrieb 1946 das Buch "A stu~y of the. Gen~s Paeom~ · .
RAY CooPER hat das Werk von STERN komplettiert In Form einer Tabelle wrrd eme Ubers1cht der Emle1tung
wiedergegeben, die CaoPER 1986 veröffentlicht hat.
Die Körkomrnission hat 115 Sorten positiv bewertet (siehe Übersicht) und 128 Sorten negativ beurteilt. 90
aufgepflanzte Sorten konnten noch nicht beurteilt werden.

ZUSAMMENFASSUNG
Päonien (Paeonia) sind in Europa rnit einigen Arten seit dem 16. Jahrh. in Kultur. Sie gehören rnit ihren groBen,
roten, rosa oder weiBen Blüten, die sich im Mai und Juni öffnen, zu den ältesten Zierpflanzen.
Zur Gattung Paeonia gehören mehr als 35 Arten rnit zahlreichen Formen und Farben. Die meisten Arten sind
staudige Pflanzen. Zu den wenigen Arten rnit verholzenden Zweigen, den sogenannten Strauchpäonien,
gehören u. a. P. suffruticosa und P. lutea. Beide haben ihre natürliche Verbreitung in China.
Die meisten Staudenpäonien stammen von P. anomala, P.japonica, P. lactijlora (syn. P. albiflora, P. sinensis),
P. officinalis, P. peregrina (syn. P. lobata) und P. wittmanniana ab. Aus Kreuzungen dieser Arten sind viele
hundert Kultursorten entstanden. Mit der Kreuzung von Päonien hat man sich anfangs vor allemin Frankreich
beschäftigt. Später sind auch zahlreiche Sorten aus Amerika und England importiert worden. Auch einige
niederländische Baumschulisten haben zum groBen Sortiment der Päonien beigetragen.
Nahezu alle in den Niederlanden kultivierten Päonien sind frosthart. Ihre Elternarten haben ihre natürliche
Verbreitung in Osteuropa, Sibirien, dem Kaukasus, im Himalaya, in Tibet und China. Allerdings können
Spätfröste im Frühjahr an jungen Blättern und Blütenknospen mehr oder weniger starke Schäden anrichten.
Päonien wachsen auf den meisten Gartenböden gut. Auf kalkrekhen Lehmböden oder närhstoffreichen
Sandböden gedeihen sie besser als auf sauren Böden.
GröBter Schaderreger an Päonien ist Botrytis.
Botrytis paeonia und B. cinerea ~ Botrytis cinerea (Botryotiniafuckeliana) : Schon irn zeitigen Frühjahr kann
ein Befall beobachtet werden: die befallenen halb entwiekelten Blatt- und Blütenstiele welken rasch und fallen
urn. Nicht alle Sorten sind gleich stark gefährdet, einige gelten als nahezu resistent.
Päonien sind auch wundervolle Schnittblumen. In Zusammenarbeit rnit der Niederländischen Stuctiengruppe
von Schnittpäonien-Gärtner und der Vereinigung von Staudengärtner wurde festgestellt:
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a

b

Bladeren van Paeonia suffruticosa (a) en var. spontanea (b) (uit Stern)
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