Vad är det för skillnad på olika pioner?
Buskpioner har vedartade grenar som blir kvar på vintern. Sluthöjd upp till 6m (2-2,5m i Sverige)
Itoh-hybrid, korsning mellan örtartade och buskpioner. Kan ibland behålla veden. Ca 1m
Resterande sorter vissnar ner och återkommer år efter år. höjder 0,4-1,5m
Hybrider är korsningar mellan olika vildarter.
Luktpioner är i och för sig också hybrider eller korsningar gjorda med ursprung mer koncentrerat till vildarten P. lactiflora
lactiflora betyder inte lukt utan lactos (mjölk). felöversättning?
Idag har doft mindre med luktpioner att göra, det finns doft även på andra arter och luktpioner utan doft.
Bland pioner finns en mängd olika korsningar minst 8000 st. Tyvärr är inte alla lämpade här.
Vi väljer ut och försöker odla några, så vi ser att dom håller i vårt klimat.

Det kommer upp en helt annan pion vid min buskpion! Skall det vara så?
I vissa

fall kan det komma upp vildskott, eftersom det är vanligt att buskpioner är ympade på örtartade pioner.
Vildskottet skall tas bort, eller dela försiktigt på hösten så har ni 2 pioner

Var kan man plantera pioner?
Nästan var som helst på en väldränerad plats, gärna med lite skugga under dagen.
Pioner växer vilt ända nerifrån norra Afrika och upp till Kolahalvön.
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Vad skall pioner ha för gödning?
På våren kan man försiktigt ge lite fullgödsel (NPK 11-5-18 ) OBS! Ta med måtta var rädd om naturen.
Efter blomningen ger man kogödsel. Senhösten kalk.
All gödning skall läggas en bit ifrån skotten
mylla ner görningen och gärna vid regn

Tar det lång tid innan pioner blommar efter omplantering?
Vildarter och hybrider blommar ofta första året efter omplantering.
Luktpioner bör ha blommat inom 2 – 3 år
Buskpioner varierar. Lutea-hybrider (gula buskpioner) kan blomma på årsskotten,
för andra sorter kan det dröja mellan 3 – 5 år

Gör myrorna någon skada?
Nej, de tar bara socker som pressas ut ur knopparna.
Var rädd om myrorna dom är den del av naturen!

Skrumpnande pionknoppar
Näringsbrist föregående år, frostskada, för tidigt drivna. Klipp bort.

Några av stjälkarna ruttnar!
Kan vara för blött, gödning för nära skotten.
Skär bort de ruttna stjälkarna, strö tunt med träaska vid plantan.
Täck gärna marken runt plantan.

Varför blommar inte min pion?
Kan vara för ung, för gammal (250 år eller äldre)
Behöver gödning eller blivit för djupt planterad.

När skall man plantera pioner?
Hösten är bästa tiden. Med krukning förlängs säsongen betydligt
OBS! Vänd och titta gärna på rötterna.
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