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Porslinshyacint (Puschkinia scilliodes)
Denna vackra lökväxt har fått sitt namn efter en rysk greve, kemist och växtsamlare med namnet
Apollos Apollosovic Mussin-Puschkin. På latin heter denna växt Puschkinia scilliodes och på
svenska porslinshyacint. Greve Mussin-Puschkin levde mellan åren 1760-1805 och på en resa till
Kaukasus 1802 hittade han denna lökväxt. Artepiteten scilliodes kommer från att den ser ut som
blåstjärnorna i släktet Scilla. Framförallt påminner porslinshyacinten mycket om persisk
blåstjärna,S. mischtschenkoana, men porslinshyacintens ståndare är sammanvuxna och den har
betydligt fler blommor per stjälk.
Porslinshyacinten tillhör familjen Asparagaceae,
sparrisväxter. Det finns endast en art inom
Porslinshyacintsläktet och det ärP. scilliodes. Den har haft
flera synonym namn på latin, Adamsia scilloides, P.
hyacinthoides och P. libanotica. Den tidigare underarten
var. libanotica, som skiljer sig från den rena arten med
något större blommor, inkluderas idag i den rena arten.
Det finns även en helt vit form P. scilloides ’Alba’.
Porslinshyacinten härstammar från Turkiet, Kaukasus,
Libanon och norra Irak där den växer på höglänta
ängsmarker.
Porslinshyacinten blir 10-15 cm hög, med 3-5 linjära, ljusgröna blad som blir upp till 15 cm långa.
Blommorna är ljust blå nästa vita med en mörkblå mittnerv. De är ca 2 cm breda och blommar i maj
med 5-20 blommor i en samlad klase. Porslinshyacinten är härdig i stora delar av landet och är
utmärkt som snittblomma.
Porslinshyacinten introducerades i Europa i början av 1800-talet och kom till Sverige 1810-talet. Från
Bergianska Trädgården kunde man 1897 köpa både Puschkinia scilloides och P. s. var. libanotica.
Tor Nitzelius skriver följande om denna växt i sin bok Trädgårdens vackraste blommor,
1952; ”Porslinshyacinten likväl som Scilla och Chionodoxa låter sig också väl användas som
klippträdgårdsväxt …/..gärna tillsammans med mattbildande växter, som ej ofta delas, omplanteras
eller rubbas på något sätt. Lökarna hos samtliga arter planteras i september-oktober på ett djup av
omkring 7 cm.”
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