teksti ja kuvat
Ella Räty

Papaver

Puutarhan
väriläiskät
Harva perenna loistaa yhtä punaisena kuin
idänunikko. Kestosuosikkeihin kuuluvat myös
keväisin kylvettävät silkki- ja oopiumiunikot.
Paahteesta ja lämmöstä nauttivat unikot viihtyvät
yllättävän hyvin maamme ilmastossa.

S

’Olympia’-idänunikko
(P. orientale) kuuluu
Suomen puutarhojen
vanhoihin perennaaarteisiin. Lajikkeen
tunnistaa nuokkuvista nupuista ja ohuista
yläosastaan lehdettömistä varsista, jotka kaatuilevat kerrannaiskukan painon
alla ja kehittyvät
mutkaisiksi
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uomen luonnossa ei kasva yhtäkään
Papaver-suvun unikkoa, joka kuuluisi
alkuperäiseen lajistoomme. Suurin
osa unikoista on kuitenkin kotoisin pohjoiselta pallonpuoliskolta, erityisesti Euroopasta ja Aasiasta. Unikkojen sukuun sisältyy
noin 70 yksi- tai monivuotista ruohovartista
lajia. Kivikkoisten ja kuivien alankojen unikot ovat yleensä yksivuotisia, kun taas monivuotiset lajit ovat usein vuoristokasveja ja
osa vieläpä metsärajan yläpuolella tavattavia alpiinisia lajeja. Tämän vuoksi unikkojen kasvualustan tulee läpäistä hyvin vettä
puutarhassakin.
Keväällä unikoista näkyvät vain heleänvihreät, liuskaiset lehtimättäät. Pitkät kukkavarret nousevat kuitenkin pian lehtien
lomasta. Varren päässä nuokkuvaa kukkanuppua suojaavat verholehdet putoavat
pois kukinnan alkaessa ja ryppyinen silkkimäinen teriö avautuu kuin perhonen kotelostaan. Terälehtiä on pääsääntöisesti neljä.
Yksi unikkojen tuntomerkeistä on kotahedelmä, jonka koko, muoto ja karvaisuus
vaihtelevat lajin mukaan. Myös kodan kärjessä oleva kansimaisen luottilevy tummine
luottisäteineen helpottaa kasvien tunnistusta. Kun kodan reiät avautuvat, kypsät siemenet varisevat tuulen ravistellessa kotaa.

Unikkojen versoista erittyy naarmutettaessa maitiaisnestettä.
Monimuotoinen idänunikko

Puutarhojemme komeimpiin perennoihin
kuuluvat ”idänunikot” ovat tarkemmin määriteltyinä jopa kolmea eri lajia tai näiden risteymiä. Varsinainen idänunikko (P. orientale) on lähes hävinnyt tarhaidänunikkojen
ja jättiunikon tieltä. Aitoa kerrannaiskukkaista ’Olympia’-idänunikkoa sentään näkee
vielä jopa myynnissä. ’Olympia’ kukkii EteläSuomessa usein jo kesäkuun alussa. Idänunikko on matalampi ja hennompi kuin jättija tarhaidänunikot. Sen karvainen kukkavarsi on vain puoliväliin lehtevä, ja oranssi
kukka puhkeaa nuokkuvasta munamaisesta
nupusta. Avoimena 7–10 senttiä leveä kukka
koostuu neljästä tai kuudesta, yleensä täplättömästä terälehdestä. Kota on muodoltaan kuin kärjellään seisova kartio.
Isoidänunikko eli jättiunikko (P. pseudoorientale) on selvästi suurempi ja vankempi
kuin aito idänunikko. Jopa reilun metrin
korkuisen kasvin kukkavarret ovat ylös asti
lehtevät. Pystyn ja soikean kukkanupun alla
kasvaa usein yksi tukilehti. Teriö on avautuneena yli kymmenen sentin kokoinen, oranssinpunainen ja tyvestä tummalaikkuinen.
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Kasviasiantuntija
Ella Räty avaa
portin kasvitieteen
maailmaan.

Näin
onnistut !

͊͊ Suosi koko päivän aurinkoista kasvupaikkaa, kun etsit istutusaluetta etenkin pienille unikoille. Isommat lajit pitävät
myös puolivarjosta.
͊͊ Voit istuttaa unikoita monenlaiseen maahan, kunhan se
on läpäisevää eikä kovin hapanta. Ihanne-pH on 6–8.
͊͊ Varo liiallista lannoitusta,
sillä ravinteikkaassa maassa
unikoiden lehdistö kasvaa kukinnan kustannuksella ja kukkavarsista kehittyy niin rennot,
että ne kaatuvat.
͊͊ Lisää pari senttiä multaa
kasvualustan pintaan keväisin.
Se edistää maan pieneliöstön
toimintaa.
͊͊ Tue isoimpien lajien ja etenkin kerrannaisten lajikkeiden
kukkavarret jo ennen kuin kukat avautuvat.
͊͊ Leikkaa kukkavarret kukinnan jälkeen, jos haluat estää
siementen muodostumisen.
Leikkaus pitää myös lehtimättään kauemmin vihreänä.
͊͊ Sijoita unikot kasviryhmässä
keskelle tai taustalle, sillä niiden kasvusto kellastuu kukinnan jälkeen.
͊͊ Lisää unikoita siemenistä,
jos jälkeläisten ei tarvitse olla
täsmälleen emokasvin näköisiä. Unikoita voi myös jakaa
loppukesällä, mutta jakaminen
saattaa olla vaikeaa paksun
pääjuuren vuoksi.
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Monivuotiset unikot
1 Isoidänunikko eli jättiunikko (P. pseudo-orientale) tunnetaan yleensä nimellä
idänunikko. Se on lähes syrjäyttänyt aidon idänunikon, joka on tuotu maahamme aiemmin. Isoidänunikon nuppu on
pysty, kukkavarsi roteva ja lehtevä ylös
saakka.
2 Kaukasianunikolle (P. bracteatum) ja
sen jälkeläisille tyypillinen piirre on välittömästi kukan alla sijaitseva lehtikranssi.
Perennasta tulee muhkean kokoinen.

3 Tarhaidänunikko ’Princess Victoria Louise’ (P. Orientale-Ryhmä) on puhtaan
vaaleanpunateriöinen viljelymuoto. Siitä
kasvaa 70–90 senttiä korkea.
4 Tarhaidänunikko ’Mrs. Perry’ ihastuttaa
vaalean lohenpunaisella, lämpimällä
sävyllään. Korkeus 80–100 senttiä.
5 Tarhaidänunikoissa on myös monia
valkokukkaisia perennoja. Kun kasvien
annetaan risteytyä vapaasti, syntyy aina
uusia muotoja.

Erilaiset idänunikot kukkivat runsaimmin avoimilla paikoilla.
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Silkkiunikot viihtyvät keskiravinteisessa kesäkukkapenkissä.
Laihoilla mailla,
kuten kukkakedolla ne jäävät
pieniksi.

Pienet yksi–kaksivuotiset unikot
1 Siperianunikko (P. croceum) on pienikokoinen,
jatkuvasti kesäkuusta elokuuhun kukkiva perenna
tai kaksivuotinen kasvi. Kukat ovat keltaiset,
oranssit tai punaiset, harvemmin valkoiset. Laji
pitää kuumista ja kuivista kasvupaikoista.
2 Silkkiunikko (P. rhoeas) kuuluu suosituimpiin
kylvettäviin kesäkukkiin. Hento, mutta suhteellisen isokukkainen laji kukkii heinä–elokuussa, kun
se kylvetään suoraan avomaalle toukokuussa.
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3 Turkinunikko (P. commutatum) on yleensä lajiketta ’Ladybird’, joka tunnetaan kohtalaisen suurista kukistaan. Muutoin laji on pienikokoinen.
Selkeästi erottuvat mustat läikät ovat lajin kukalle
tyypilliset.
4 Ruisunikko (P. dubium) on vanha ruispeltojen
rikkakasvi, jota kasvatetaan enää puutarhoissa.
Laji on silkkiunikkoa pienempi ja muutoinkin ulkonäöltään vaatimattomampi.

”Siperianunikko on
levinnyt
puutarhoista
kedoille ja
tienvarsiin.”

Kota on munanmuotoinen ja karvaton.
Suurikokoinen kaukasianunikko (P. bracteatum,
P. orinentale var. bracteatum) muistuttaa paljon isoidänunikkoa, mutta heti kukan alla kasvaa useita pieniä lehtiä. Sen ja jättiunikon piirteet näkyvät selvästi
tarhaidänunikoissa.
Tarhaidänunikot (P. Orientale-Ryhmä) ovat syntyneet idän-, kaukasian- ja/tai jättiunikon risteytyessä.
Nämä suurikukkaiset, lukuisissa punaisen sävyissä
loistavat lajikkeet ovat nykyään maailman puutarhojen yleisimpiä monivuotisia unikoita. Teriö on hyvin
suuri, tyypillisesti kuppimainen, tyvestä mustaläikkäinen ja väriltään valkoinen, violetti, oranssi, punainen tai vaaleanpunainen. Joidenkin lajikkeiden kukat
ovat kerrannaiset tai kärjistä liuskoittuneet.

Kivikkoperennoja

Pieni kaksi- tai monivuotinen siperianunikko (P. croceum) on levinnyt puutarhoista kedoille ja tienvarsiin. Se siementää ja talvehtii hyvin, kun kasvualusta
läpäisee tehokkaasti vettä. Lajia suositaan miltei koko
kesän jatkuvan kukinnan ja laajan värikirjon ansiosta. Vain 30–40 sentin korkuisten ohuiden, lehdettömien varsien päihin puhkeavat kukat ovat keltaiset,
oranssit, punaiset tai valkoiset. Noin viisisenttinen
teriö koostuu neljästä terälehdestä. Jonkin sekaannuksen vuoksi lajista käytetään virheellisesti myös
tieteellistä nimeä P. nudicaule.
Meillä ei juurikaan myydä muita luonnostaan
kylmässä ilmastossa kasvavia unikoita. Tällaisia
ovat esimerkiksi Norjassa tavattavat lapinunikko eli
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Oopiumiunikko
hurmaa
1 Oopiumiunikon (P. somniferum) kukkien väri ja kerrannaisuus vaihtelee paljon.
Vaaleansinertävät lehdet
tuntuvat sileiltä ja meheviltä. Isossa kodassa kehittyviä
pyöreitä siemeniä hyödynnetään leivonnassa.
2 Pioniunikko on oopiumiunikon kerrannaiskukkainen muoto. Lajikkeiden
värikirjoon mahtuvat valkoinen, tummanvioletti, liila,
roosa ja kirkkaan punainen.
3 Mustanpunavioletti pioniunikko 'Irish Velvet' on
yksi tunnetuimmista pioniunikoista.
4 Sulkaunikko on myös
oopiumiunikko, mutta terälehtien kärjet ovat liuskoittuneet. Teriö voi olla kerrannainen tai yksinkertainen.
5 Puna-valkoinen sulkaunikko 'Dannebrog' on nimetty Tanskan lipun mukaan.

kuolanunikko (P. lapponicum) ja tunturiunikko (P.
radicatum). Nämä keltateriöiset, pienet lajit sopivat erinomaisesti aurinkoisen kivikon perennoiksi.

Unikkolajeja (Papaver)

Pienet yksivuotiset

Monivuotisia unikkoja

Korkeus

Kukka

Kukinta–aika

Muuta

Idänunikko, P. orientale

40–85 cm

oranssi, 7–10 cm

kesäkuu

kukkavarsi puoliväliin lehtevä

Isoidänunikko (jättiunikko),
P. pseudo-orientale

50–110 cm

oranssinpunainen, tummalaikkuinen, 8–12 cm

kesä–heinäkuu

kukkavarsi lehtevä

Siperianunikko, P. croceum

30–40 cm

keltainen, oranssi, punainen, valkea, 5–6 cm

touko–elokuu

toisinaan 2-vuotinen

Lapinunikko, P. lapponicum

15–20 cm

keltainen, 2–4 cm

kesä–elokuu

harvoin myynnissä

Tunturiunikko, P. radicatum

10–20 cm

keltainen (valkoinen,
punertava), 3–4 cm

kesä–elokuu

harvoin myynnissä

Oopiumiunikko, P. somniferum

60–100 cm

punainen, violetti, valkea,
8–10 cm

heinä–elokuu

vaaleansinertävät lehdet, kukinto
1–3-kukkainen

Ruisunikko, P. dubium

30–60 cm

oranssinpunainen,
3–7 cm

kesä–heinäkuu

Silkkiunikko, P. rhoeas

40–80 cm

punainen, 7–8 cm

kesä–elokuu

lajikkeet valko–tummanpunakukkaisia

Turkinunikko, P. commutatum

20–40 cm

punainen, mustatäpläinen, 6–8 cm

heinäkuu

yleensä 'Ladybird'

Yksivuotisia unikkoja
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melko harvinainen

Silkkiunikko (P. rhoeas) on tyypillinen keväällä kylvettävä kesäkukkaklassikko: se itää helposti ja isohkoja kirkkaanvärisiä kukkia avautuu keskikesästä syksyyn. Varsiltaan hentoinen, 30–60-senttinen kasvi
sopii kivikkoon, kasvimaan ja perennapenkin reunaan ja miksei parvekelaatikkoon. Sitä voi poimia
nuppuisena myös kukkamaljakkoon. Isohko nelilehtinen teriö on punainen, mutta saatavana on lukuisia lajikkeita, joiden väri vaihtelee valkoisesta vaalean- ja tummanpunaiseen.
Ruisunikko (P. dubium) kasvaa luonnossa silkkiunikon tavoin viljapelloilla ja tienvarsilla. Lajit erottaa toisistaan ainakin kodan perusteella: ruisunikon
kota on nuijamainen ja sen luottilevyssä on 6–9 luottisädettä, kun taas silkkiunikon kota on miltei pallo
ja luottisäteitä on 7–16. Aiemmin sitä tavattiin meillä
viljapelloilla rikkakasvina, nykyään ruisunikko on
melko harvinainen kesäkukka.

”Nykyään
ruisunikko
on melko
harvinainen
kesäkukka.”

Turkinunikon (P. commutatum) siemeniä myydään
suhteellisen yleisesti. Yksivuotisen kasvin kukat ovat
kirkkaanpunaiset ja nelilehtiset. Mustat laikut teriön
tyvessä ovat lajille luonteenomaiset. Turkinunikko
kylvetään toukokuussa, jolloin se kukkii keskikesällä.
Perinteikäs oopiumiunikko

Meillä myytävät oopiumiunikot (P. somniferum) ovat
vain kesäkukkia, eivät huumekasveja, sillä niiden maitiaisnesteellä ei ole narkoottisia vaikutuksia. Siemenet sen sijaan sopivat hyvin leivonnaisten mausteeksi.
Kasvi on yksivuotisista unikoista isoin: lähes karvattomat, lehdekkäät varret kasvavat mehevässä mullassa
noin metrin mittaisiksi. Keskikesällä nupusta paljastuu kymmenisen senttiä leveä, tyypillisesti punainen
tai violetti, mustalaikkuinen kukka. Oopiumiunikon
varteen kehittyy 1–3 kukkaa, ja lehdet ovat vain niukasti liuskoittuneet.
Pioniunikoiksi kutsutut kasvit, joilla on puolipallomaiset kerrannaiskukat, ovat oopiumiunikon Paeoniflorum-Ryhmän lajikkeita. Myös sulkaunikot (Laciniatum-Ryhmä) kuuluvat oopiumiunikoihin, mutta
terälehtien kärjet ovat ripsumaiset.
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