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A8161
Silkepeon 'Duchesse de Nemours'
Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours'
Peon, hagepeon, silkepeon.
Kinapeon. Kilde: Knut Langeland ‘Stauder i norske hager’.
Pryd: Rabatter, solitærplante i plen, hekk, til snitt (tas som knopp når
den viser litt farge).
Insektsplante: Sommerfugl.
Silkepeoner er opprinnelig fra Kina, Mongolia og Sibir. Har vært dyrket
i over 1500 år. Kom til Europa tidlig på 1800 tallet.
Kultivaren 'Duchesse de Nemours’ er en hybrid utviklet i Frankrike
(Carlot 1856). Norske planteskoler har solgt den i over hundre år –
fortsatt svært populær.
En svært hardfør, riktblomstrende staude (klumpplante), høyde ca.
80-90 cm. Kan bli veldig gammel.
Rødlige spirer kommer tidlig om våren. De litt læraktige og blanke
bladene er rødlige i starten og blir etter hvert mørkegrønne.
Undersiden er blekgrønn. De er 20-40 cm lange, dobbelt tredelte,
ulike finnet og har ru kant (bondepeonen har glatt).
Den rødgrønne stengelen er litt svak og trenger støtte ettersom den
kommer med to eller flere blomster.
Rotklumpen har tykke, knollformede jordstengler som ligger grunt.
Peoner må ikke plantes for dypt. Knollen skal ligge 2-3 cm (max. 5 cm)
dypt, ellers risikeres redusert blomstring. Man må heller ikke klippe
for mange blomsterstengler (til bukett) fra en og samme plante, det
reduserer neste års blomstring.
Peonen trives i sol/lett skygge i dyp, næringsrik, porøs, moldrik og
fuktig, men veldrenert jord. Liker kalk og kompost tidlig på vårparten.
Viktig at dette legges rundt planten (ikke over spirene – det ville
hemme blomstringen). Benmel etter blomstring stimulerer neste års
blomstring.
Peoner generelt liker best å stå uforstyrret, men tåler godt å bli delt
om høsten (september). Blomstring uteblir i 2-3 år på den fradelte
planten. Modne frø (sorte/glinsende) kan sås i kaldbenk om høsten –
spirer andre sesong.
Peon er giftig, inneholder irriterende plantesaft.
Store, fylte, hvite blomster (ca. 15 cm i diameter). Ytre kronblad er
skålformet. Indre kronblad er smale, opprettstående og med et svakt
gulskjær inn mot blomsterbunnen. Sterk, god duft. Blomstrer i ca. en
uke.
Slutten av juni.
Trolig fra Tillas tid.
TG 1991-92 Registrert som hagepeon.
Litt kalk og et tynt lag kompost blandes forsiktig i jorda rundt spede
vårskudd, ikke inntil. Fjern ugress. Sett opp støttebøyler når
bladverket har kommet godt opp. Klipp av visne blomsterhoder ned til
første eller andre bladpar. Gi en neve benmel etter blomstring. Utpå
høsten kuttes hele planten ned til ca. 5 cm.
God
Nedre ulvebed (nest nederst).
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