Paeonia 'Coral Sunset'
piwonia 'Coral Sunset'
Synonim pol.: peonia 'Coral Sunset'
Grupa Herbacious Hybrid

Odmiana mieszańcowa piwonii o dużych kwiatach zmieniających intensywność barwy w trakcie kwitnienia, uzyskana w 1965 r.
przez Samuela Wissinga w wyniku skrzyżowania P. lactiflora ‘Minnie Shaylor’ z P. peregrina ‘Otto Fröbel. Tworzy bujne kępy
dorastające do 90-120 cm wysokości. Liście złożone, ciemnozielone, listki w zarysie wąskoeliptyczne lub lancetowate. Kwiaty
ukazują się w czerwcu, są duże, w pąku intensywnie różowe, po rozwinięciu półpełne, koralowe, niejednolicie wybarwione. Płatki
korony szerokie, na zewnątrz łososiowe, od wewnątrz kremowo-różowe, jaśniejsze u nasady, otaczają środek wypełniony licznymi
żółtymi prątniczkami oraz zielonymi, grubymi słupkami o koralowych znamionach. Po kwitnieniu roślina pozostaje ozdobna z liści
aż do końca sezonu wegetacyjnego. Bylina nietrudna w uprawie. Najlepiej rośnie na glebach piaszczysto-gliniastych, umiarkowanie
wilgotnych, przepuszczalnych, na stanowiskach słonecznych, osłoniętych od wiatru. Sadzona w lekkim półcieniu kwitnie dłużej.
Roślina odporna na mróz, długowieczna, nie lubi częstego przesadzania. Odmiana polecana do sadzenia na rabatach bylinowych w
ogrodach przydomowych, doskonale nadaje się do tworzenia kompozycji w stylu angielskim lub rustykalnym. Kwiaty można ścinać
i wstawiać do wazonu.
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