Paeonia ’Skinner’s Gift’ (Gansu Groep)
nomenclaturale standaard (type): bloeiend herbarium specimen, NHN Leiden (L), Wim
Snoeijer, 13 mei 2012, plant ex Rinus Zwijnenburg.
plant; houtig, tot 2 m hoog en 2 m breed, winterhard.
internodiën; tot 10 cm lang, 0,7-0,9 cm doorsnede, rond, groen met rood-purperen tint,
onbehaard, bij 2-3 jaar oude takken grijzig-bruin (±197B-N199BC), met een paar schilfers,
oudere takken dik en donker bruin (±200A) houtig met houtige schilfers,
knopschubben; 3-4 stuks, houtachtig donker bruin (±200A) maar de binnenste met een
groene basis, aan beide zijden onbehaard,
blad; dubbelgeveerd met (5-)25-27 blaadjes, eivorming, 30 x 30 cm groot,
blaadjes; eivormig tot lancetvormig, gaafrandig of soms met een lob of diep ingesneden tot
drietallig, tot 10 cm lang en 10 cm breed of veel kleiner, bovenzijde groen (±146A) met roodpurperen tint, onderzijde lichter groen (±138C), top spits, basis wigvormig maar soms
afgerond of bijna hartvormig indien diep ingesneden, bovenzijde onbehaard, onderzijde
onbehaard maar met een paar zilverachtige haren, vooral op de hoofdnerven,
bladsteeltjes en rachis; met een paar zilverkleurige haren vooral op de knopen, met
klierachtige aanhangsels, bovenzijde groen met purperen tint en iets gootvormig, onderzijde
groen,
bladsteel; tot 15 cm lang, 0,4 cm doorsnede maar bij de basis tot 0,8 cm doorsnede, rond,
bovenzijde groen met purperen tint en gootvormig, onderzijde groen, onbehaard,
bloem; alleenstaand, eindstandig op de jonge scheut, tot 20 cm in doorsnede, heerlijk geurend
(maar niet ruimte vullend), de bloemen gaan ‘s avonds dicht (door temperatuur of door
daglichtlengte???), de bloemen worden door zweefvliegen bezocht voor het stuifmeel,
bloemstengel; onbehaard, 0,6 cm doorsnede, rond, groen met aan de bovenzijde roodpurperen tint,
kelkblaadjes;
- twee die bladachtig zijn, omgekeerd lancetvormig, tot 5 cm lang en tot 2 cm breed, top spits,
gaafrandig, groen met dun purperen randje, aan beide zijden onbehaard, sterk omgebogen;
- vier grotere kelkbladeren, tot 4 cm lang en tot 6 cm breed, gaafrand maar bij de top iets
golvend, top kort toegespitst, groen tot licht groen van kleur, aan de binnenzijde een paar
donker paarse streepjes, aan beide zijden onbehaard; de kelkblaadjes zijn aanwezig gedurende
de bloei,
kroonblaadjes; 10, omgekeerd eivormig tot zeer breed omgekeerd eivormig, tot 10 cm lang
en 5-12 cm breed, rand onregelmatig ingesneden tot gekarteld en zonder duidelijke top, aan
beide zijden onbehaard, aan de binnenzijde wit, met grote, glimmend paarse (±N79A) vlek, de
vlek waaiert uit tot 1 cm de nerven volgend, maar dan iets lichter van kleur (±N79BC), de
vlek is vrij van de basis, langwerpig van vorm, tot 4,5 cm lang en 2 cm breed, aan de
buitenzijde heel licht rood-purper (±69D-76D) met een rood-purperen vlek (±N79A-N79B),
de vlek is vrij van de basis, de kleur waaiert uit met de nerven,
vruchtblad; 5 stuks, licht groen, zilverachtig behaard, stempel club-vormig met een midden
nerf die iets getand is, wit en alleen langs de rand fertile, het vruchtblad is omgeven door een
schede, wit, aan de rand scherp getand, later op verschillende plekken open scheurend, aan de
buitenzijde onbehaard, geribd,
stuifmeeldraden; ±250 stuks, helmdraad lijnvormig, 2-3 cm lang, de binnenste tot 0,15 cm
breed, de buitenste tot 0,1 cm breed, onbehaard, de binnenste glimmend paars in het midden
met witte basis en wit nabij de helmhokjes, de buitenste wit, helmhokje 0,6-0,9 cm lang,
crème kleurig met rood-paarse basis, lijnvormig, gaat aan één kant open, na openen
gewoonlijk met een kromming, stuifmeel geel (14B), connective wit met een golvende
middennerf, onbehaard.,
bloeitijd: mei.

