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JAK POUŽÍVAT TUTO METODIKU
Tato metodika byla vytvořena v rámci mezinárodního programu Evropské unie
Erasmus +. Je výsledkem spolupráce mezi evropskými botanickými zahradami.
Těmi jsou:
Průhonická botanická zahrada (Botanický ústav Akademie věd České republiky),
Botanická zahradá Vratislavské university – Polsko,
Botanická zahradá Vilniuské university – Litva,
Gartenkulturzentrum Niedersachsen Park der Gärten – Německo.
Jejím účelem je stát se vzdělávací a informativní příručkou pro odbornou i laickou
veřejnost a školicím materiálem pro mladé zaměstnance nebo studenty.
Zaměřuje se na inovativní porovnání zahrad při hledání podobností, inspirace a
vzájemného porozumění historickým, kulturním, sociálním, vzdělávacím,
ekonomickým a zahradnickým charakteristikám i praktikám botanických zahrad
v různých evropských zemích.
I když mají botanické zahrady v Evropě podobné historické, kulturní a sociální
kořeny, mají také specifické podmínky dané svým původem, posláním a
rozvojem. Botanické zahrady v různých zemích mají v závislosti na zemi a konkrétní
lokalitě různé podnebí, a také mají různou půdu, zdroje, údržbu, škůdce a
choroby. Mohou se v nich však rozhodně pěstovat stejné rostliny. Práce v
botanické zahradě má mnoho úrovní a může nabídnout mnoho příležitostí k
neformálnímu studiu. Každá botanická zahrada je jedinečným místem pro
vzdělávání studentů, mladých lidí a veřejnosti.
Tato metodika věnovaná pivoňkám spadá do souboru čtyř brožur vytvořených v
rámci projektu. Na ni navazují dvě publikace o dalších významných rodech
kosatců a denivek. Jedna z brožur je navíc věnována botanickým zahradám jako
součásti evropského kulturního dědictví.
Brožura je rozdělena do 4 kapitol, které čtenáři umožní pochopit problematiku
botanických zahrad a sbírek pivoněk z hlediska vědeckého a historického
významu. První část je věnována botanickému představení rodu Paeonia
(pivoňka), historii a tradicím pěstování pivoněk. Druhá část brožury pojednává o
partnerských zahradách a jejich činnosti. Zabývá se historií, vědou, kulturou,
uměním a vzděláváním v kontextu botanických zahrad. Třetí část nabízí seznam
doporučených odrůd pivoněk jako výslednou informaci ze všech partnerských
zahrad z různých zemí. Publikace také upozorňuje na příklady osvědčených
postupů základní péče o pivoňky v zahradě, které jsou pro čtenáře důležité i
užitečné. Mohou sloužit jako inspirace nebo vzdělávací materiál. Poslední část
metodiky nabízí seznam zdrojů a odkazy na webové stránky nebo publikace v
angličtině i v národních jazycích zemí našich partnerů.
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Madona v růžovém keři, podle Martina Schongauera (1430-1491)
https://www.gardnermuseum.org/
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I. PŘEDSTAVENÍ RODU PAEONIA
Botanický popis
Pivoňky jsou vytrvalé byliny, polokeře či keře se silnými kořeny. Mají poměrně
velké složené střídavé, zpeřené nebo hluboce dělené listy, bez palistů. U
dřevitých druhů nový růst vychází ze šupinatých pupenů na loňské větvi nebo z
báze rostliny. Květy jsou oboupohlavní, jsou opylovány hmyzem. Pod každým
květem je řada listenů s možnými přechody mezi listeny a kališními lístky. Kalich je
volný, vytrvávající a zelený. Korunní lístky bývají obvykle velké a výrazně barevné,
vzácněji jsou tuhé a kožovité. Tyčinek je velký počet. Disk, ze kterého tyčinky
vyrůstají, může být výrazný s laločnatými okraji. Tyčinky některých kulturních forem
mohou být přeměněny na nepravé korunní lístky - patyčinky nebo petaloidy.
Gyneceum je apokarpní, tvořené 2-15 volnými plodolisty, které mají tlusté stěny
a velký počet vajíček. Blizny bývají přisedlé nebo na velmi krátké čnělce.
Nektárium roste na polštářkovitém kruhovitém disku . Plodem je dřevitý měchýřek.
Semena jsou až 1 cm velká, lesklá, obvykle tmavá. Neoplodněná vajíčka mohou
přetrvávat jako jasně červená, hluchá semena, velmi nápadná při otevírání
měchýřků.
Pivoňky patří do samostatné čeledi pivoňkovitých (Paeoniaceae Rudolphi) ve
vývojové větvi Saxifragales. Ve starších botanických systémech jsou přiřazovány
do podčeledi Paeonioideae z čeledi Ranunculaceae.
V přírodě je asi 35-40 druhů pivoněk. Pocházejí hlavně z horských oblastí jižní Evropy,
Malé Asie, Kavkazu a východní Asie. Pouze dva druhy se vyskytují na západním
pobřeží Severní Ameriky. Lze rozlišit dvě hlavní skupiny pivoněk: bylinné pivoňky a
dřevité pivoňky. V každé skupině jsou mezidruhové hybridy. Meziskupinové (Itoh)
hybridy jsou botanickou novinkou.
V Evropě jsou nejčastěji pěstovanými pivoňkami pivoňka lékařská, Paeonia
officinalis a pivoňka čínská, P. lactiflora, a jejich zahradní kultivary a hybridy. Vnitřní
systematické dělení pivoněk je poměrně složité. Názory na postavení některých
druhů a jejich nižších taxonomických jednotek se u mnoha autorů značně liší.
Pivoňky mají velká semena, takže jejich přirozené šíření na delší vzdálenosti je
problematické. V oblastech s výraznými geografickými překážkami (hřebeny
vysokých hor, pouště) jsou jednotlivé populace izolovány a procházejí nezávislým
vývojem a vytvářejí nové taxony. To je zvláště patrné pro kavkazské pivoňky, které
pocházejí z jednoho rodičovského druhu. Rozdíly mezi populacemi jsou zřejmé,
ale ve srovnání s jinými skupinami zatím nevýrazné.
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Pivoňky jsou staré kulturní rostliny pěstované jako léčivé, okrasné nebo ikonické
rostliny. Místa, většinou kláštery, ve kterých se pěstovaly, byla často tisíce kilometrů
od původní oblasti druhu. Zároveň se na některých lokalitách rozšířily a vytvořily
populace, které je dnes obtížné odlišit od původního stanoviště.

Rozšíření planých pivoněk, upraveno podle M. Page: The Gardener's Guide to Growing Peonies

Na druhou stranu se pivoňky navzájem snadno kříží. Některé hybridy zůstávají
plodné a zachovávají si své vlastnosti po další generace a mohou vést ke vzniku
uniformních hybridních populací i nových druhů.
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Sekce
Moutan

Podsekce
dřevité

Druhy

Delavayanae

P. delavay s.l. (P. lutea,
P. potaninii), P. ludlowii

Vaginatae
Delavayanae
Vaginatae
Lemoine group ×
meziskupinové P. lactiﬂora
Paeonia

bylinné

Albiflorae

P. ×suffruticosa, P. rockii, P. ostii
×
P. ×lemoinei
meziskupinové, Itoh hybr.

P. lactiﬂora, P. emodii, P. anomala

Foliolatae
P. obovata, P. broterii,
P. dahurica s.l. (P. macrophylla,
P. wittmanniana, P. caucasica,
P. mlokosewitschii),
P. mascula s.l., P. corsica,
P. kesrouanensis, P. coriacea
Paeonia

P. intermedia, P. tenuifolia,
P. peregrina, P. ofﬁcinalis,
P. saueri, P. arietina
P. lactiﬂora × tenuifolia

botanické hybridní

P. lactiﬂora × ofﬁcinalis (peregrina)
P. lactiﬂora × kavkazská žlutá pivoňka

jiné
Onaepia

P. brownii, P. californica

Tab. 1 Taxonomie rodu Paeonia

Pokud jde o požadavky na životní prostředí, jsou pivoňky konzervativní. Pomalu se
množí a rostou, proto jen těžko obsadí nová stanoviště. Mnoha druhům v přírodě
hrozí vyhynutí.
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Druhy

IUCN

Bernská
konvence

NATURA
2000

Průhonice

Vilnius

Wrocław

Paeonia cambessedesii
Paeonia clusii subsp.
rhodia
Paeonia ofﬁcinalis s.l.

LC

Paeonia parnassica

EN

Paeonia tenuifolia
Tab. 2 Chráněné evropské druhy a jejich zastoupení ve sbírkách botanických zahrad

Paeonia cambessedesii, kriticky ohrožený druh, Mallorca, Baleárské ostrovy
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Paeonia peregrina var. romanica, Babadag, Rumunsko
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Historie a tradice pěstování pivoněk
Podle legendy byl Paion (Paihon) učedníkem slavného doktora Asklépia. Paion
znal léčivé rostliny a brzy se stal zručným v jejich používání, dokonce překonal
svého učitele. Ale učitel žárlil na úspěchy svého žáka a zosnoval jeho vraždu. Ale
Hades, který byl vděčný Paionovi za to, že ho vyléčil, když byl zraněn jedním z
Herkulových šípů, ho proměnil v rostlinu, která dodnes nese jeho jméno.

Sušené květy pivoněk určené k přípravě čaje, trh v Luoyangu, Čína

Zahradní, okrasné a léčivé pivoňky
Pokud hovoříme o růži, že je královnou květin, pak pivoňka musí být jejich
císařovnou. Pivoňka je po staletí zdrojem obdivu a zájmu. Je to národní květina
Čínské lidové republiky a byla oblíbenou květinou Joséphine - Napoleonovy
manželky, inspirací pro básníky, malíře a hudebníky, známý dekorativní motiv,
zejména na čínském porcelánu a hedvábí, symbol ženské krásy, lásky a bohatství.
Často se jí také říká „růže bez trní“ a růže benediktinská.
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Pivoňky se v Číně pěstují již více než tisíc let. Zpočátku byly sázeny a používány
mnichy v jejich tradiční medicíně a teprve po dlouhé době začaly být oceňovány
a pěstovány kvůli jejich krásnému květu a vůni.
Vzhledem ke svým velkým, pestrobarevným květům a také pro léčebné účely se
pěstují již několik tisíc let a jsou stále důležitými okrasnými a užitkovými rostlinami.
Šlechtily se ve dvou zahradnických centrech: v Číně to je dřevitá pivoňka Paeonia
×suffruticosa a pivoňka čínská, P. lactiflora, ve Středomoří pak pivoňka lékařská,
P. ofﬁcinalis, a pivoňka balkánská, P. peregrina. Dnes jsou do šlechtění zařazeny i
jiné druhy.
Pro léčivé účinky se sbírají kořeny (Radix Paeoniae), semena (Semen Paeoniae) a
květy (Flos Paeoniae). Díky svým léčivým vlastnostem mají pivoňky mnoho
zastánců přírodní medicíny založených na rostlinných přípravcích: používají se
především ve formě léčivých nálevů, tinktur a odvarů.
Pivoňka byla známa a vysoce ceněna jako léčivá rostlina ve starověkém Řecku,
byla používána po celý středověk. Její použití zmiňuje významný římský
přírodovědec Plinius starší, Dioskorides a Galenus. Nachází se v řadě středověkých
herbářů, včetně známého Matthioliho herbáře. Květ Paeonia officinalis (flos
paeoniae) se ve farmacii používá dodnes.
Paeoniae suffruticosae radicis cortex (Mu Dan Pi) je sušená kůra kořene
pěstovaných dřevitých pivoněk, která se v čínské medicíně používá již dlouhou
dobu. Obsahuje fenolický derivát paenol a jeho glykosid paeonosid, v menším
množství také paeoniflorin, oxypaeoniflorin, benzoilpaeoniflorin atd. Používá se k
léčbě různých krvácivých stavů, hemoroidů a na základě svých antiseptických
účinků také při střevních infekcích. Působí proti horečce, křečím a předchází
tvorbě krevních sraženin.
Historie dřevitých pivoněk
První záznamy o pěstování pivoněk jako léčivých rostlin pocházejí z období
východní dynastie Han (250 n. l.). Xie Lingyun (dynastie Song - 420 - 479 n. l.)
popisuje popularitu květů pivoňky mezi lidmi. První záznamy o pěstování pivoněk
jako okrasných rostlin existují z konce 4. století. V době dynastie Tchang (618 - 907)
se pivoňky již běžně pěstovaly v zahradách a kolem roku 800 již existovalo několik
okrasných kultivarů. V 8. a 9. století se pivoňky rychle rozšířily po celé zemi a staly
se předmětem finančních spekulací. Z doby vlády císaře Muzonga (821 - 824 n. l.)
existují záznamy o výsadbě v jeho paláci plnokvětých pivoněk. Z roku 1045 je znám
popis 42 kultivarů pivoněk a později v 16. století existovalo již 274 kultivarů.
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Vyobrazení pivoňky v Dlouhém koridoru Letního palace, Peking, Čína

Obchod s obrazy pivoněk, Luoyang, Čína
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Pivoňky na čínském
obraze

Říká se, že do Japonska dovezl pivoňky v roce 734 n. l. prominentní buddhistický
mnich Fa Hai. Nejprve byly pěstovány v klášterech, ale rychle se staly populárními
mezi lidmi. V průběhu 17. - 19. století vznikla řada nových kultivarů japonského
původu. Japonské kultivary pivoněk se oproti jejich čínským rodičům liší tvarem a
konstrukcí květů.
První záznam o dřevitých pivoňkách v západním světě je z roku 1656 od
podnikatele holandské Východoindické společnosti v Pekingu. Později v roce
1787 poslal Alexander Duncan první pivoňky do botanické zahrady v Kew v Anglii
a další zásilka pivoněk byla přivezena do Anglie v roce 1794. První hybridy s
tmavou skvrnou na spodní části korunních lístků (‘Rock's Cultivar‘) byly dovezeny
v roce 1802. V letech 1860 - 1890 se dřevité pivoňky staly módní rostlinou a
pěstovaly se ve specializovaných školkách po celé Evropě (Kelways - Anglie,
Heage & Schmidt - Německo, Krelage - Nizozemsko, Verdier - Francie). Spolu s
pěstováním také prováděli šlechtění a představili první hybridy evropského
původu. V roce 1890 školka Paillet poblíž Paříže ve svém katalogu nabízela již 337
kultivarů dřevité pivoňky.

Katalog školky Rivière z roku 1849

Na začátku 20. století provedli francouzští šlechtitelé Viktor a Emile Lemoine spolu
s profesorem Louisem Henrym první hybridizaci mezi plně kvetoucí dřevitou
pivoňkou a žlutou nebo Delavayovou pivoňkou (P. ×lemoinei). Hybridizací této
skupiny se později zabývali také A. P. Saunders a W. Gratwick a N. Daphnis.
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Pivoines Rivière je jednou z nejstarších školek v Evropě zabývajících se pivoňkami

Historie bylinných pivoněk

Pivoňky vyobrazené v Basilii Besleri Philiatri: Hortus Eystettensis, 1613
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Pivoňka lékařská Paeonia ofﬁcinalis byla ve středověku pěstována jako okrasná
a léčivá rostlina. Písemné údaje většinou chybí, ale důkazem její kultivace může
být její zobrazení na gotických deskových malbách. Příkladem může být Rajská
zahrada (Paradiesgärtlein) namalovaná Hornorýnským Mistrem kolem roku 1410
nebo obrazy Martina Schongauera (např. Madona v růžovém keři, 1473). Je velmi
pravděpodobné, že na obou obrazech je kvetoucí pivoňka.
Matthioli ve svém slavném herbáři (kolem roku 1554) napsal, že plně kvetoucí
tmavě červená pivoňka byla do Německa dovezena ze Španělska. Zmínil také
bílou plnokvětou pivoňku, což je vzácná bílá pivoňka, a P. peregrina, která byla
dovezena z Konstantinopole.
Plnokvětá tmavě červená pivoňka je známa z renesanční a barokní botanické a
zahradnické literatury (Basilius Besler: Plantarum horti Eystaettensis, 1612; Mathias
de Lobel: Plantarum seu stirpium historia, 1576; Iohn Parkinson: Paradisi in Sole,
1629).

Mathias de Lobel: Plantarum seu stirpium historia, 1576

17

Do 19. století, před dovozem plnokvětých pivoněk z Číny, byla v Evropě získána
řada zahradních kultivarů. Například pařížská školka Charlese Verdiera nabídla v
roce 1850 více než 50 kultivarů.
Pivoňka čínská Paeonia lactiﬂora měla ve východní Asii podobný osud jako
dřevitá pivoňka, ale vždy byla poněkud v pozadí. Byla známa jako zahradní
rostlina již v roce 536 našeho letopočtu. Ke konci 16. století nabízely čínské školky
přes 30 kultivarů. V Japonsku bylo v období Edo (17. - 19. století) známo asi 100
kultivarů.
Zatímco v Číně a Japonsku byla a dosud je pivoňka jednou z nejoblíbenějších
rostlin, v Evropě byla léčivou rostlinou jen na krátkou dobu, např. ve Francii v 16.17. století.
Evropané se poprvé seznámili s čínskými hybridy pivoňky v Číně ve druhé polovině
17. století. Do Evropy byly dovezeny pravděpodobně v roce 1784. Dovoz kultivarů
‘Fragrans‘ (červeno-růžové květy), ‘Witleyi‘ (jednoduché bílé květy) a ‘Humei‘
(plné, melounově červené), které se výrazně lišily od starých evropských kultivarů,
se stal pobídkou pro šlechtitele. Na začátku 19. století začalo mnoho školek ve
Francii, Belgii, Nizozemsku a Anglii šlechtit pivoňku čínskou a jejich pěstování zažívá
renezanci. Nicolas Lemon byl první, kdo šlechtil bylinné pivoňky ve Francii ve
školce Porte St. Denis poblíž Paříže. Byl prvním Evropanem, který vypěstoval
pivoňku čínskou ze semen a prodával její kultivary jako ‘Edulis Superba‘, který je
dodnes rozšířený. Kolem roku 1840 byly poprvé provedeny pokusy o křížení
kultivarů pivoňky čínské s jinými druhy. První úspěšné pokusy byly s Paeonia
tenuifolia. Její kultivar 'Smouthi' vyšlechtěný společností Smouth a Malines se
pěstuje dodnes. Victor Lemoine (1823-1911) a jeho syn Emile (1862-1942) jako první
použili ke křížení kavkazské druhy, jako je P. witmanniana. Mnoho z jejich kultivarů,
zejména s jednoduchými květy, se pěstuje dodnes.
Další důležitou francouzskou školkou byla Pivoines Michela Rivièra, založená v roce
1849 (stále vlastněná a provozovaná rodinou). V Anglii se křížení pivoněk věnovala
hlavně rodina Kelwayových. V roce 1904 nabízeli 294 nových kultivarů.
Meziskupinové (Itoh) hybridy
Japonskému šlechtiteli Toichi Itohu se v roce 1948 podařilo zkřížit žlutokvětý kultivar
P. ×lemoinei ‘Alice Harding‘ s bílou bylinnou pivoňkou ‘Kakoden‘. Rostliny poprvé
rozkvetly v roce 1963, bohužel dr. Itoh zemřel dříve, aniž je uviděl kvést. Itohův
asistent Shigao Oshida v šlechtění pokračoval. Americký šlechtitel pivoněk Louis
Smirnow dostal od rodiny povolení k reprodukci kultivaru a nechal si ho patentovat
společně s R. Andersonem, který pracoval v Callies Beautiful Gardens ve
Wisconsinu, a pokračoval ve šlechtění této skupiny pivoněk.
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Paeonia ×lemoinei ‘Chromatella’ (Lemoine, 1928)

Paeonia ‘Smouthi’ (Smout / van Houtte,
1843) první mezidruhový hybrid v Evropě

Paeonia ×lemoinei ‘Gauguin’ (Daphnis,1986)

Paeonia ‘Yellow Emperor’ (Itoh / Smirnow,
1974) Itoh (meziskupinový) hybrid
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Mezinárodní pivoňkové společnosti, registrace a hodnocení
American Peony Society (Americká pivoňková společnost – APS)
Jedná
se
o
mezinárodní
neziskovou organizaci
a registrační autoritu. Věnuje se podpoře kultury,
vzdělávání, vědy a potěšení z rodu Paeonia. Na světě se
objevují tisíce nových odrůd pivoňky. U American Peony
Society (APS) je registrováno asi 6 819 kultivarů pivoněk.
Jedná se však o přibližný počet, protože každý rok je
registrováno
mnoho
dalších
nových
kultivarů.
https://americanpeonysociety.org/
American Peony Society byla založena v roce 1903 s cílem propagovat pěstování
pivoněk a podporovat vývoj, který má zlepšit jejich vlastnosti jako zahradních
rostlin. Zakladatelé brzy uznali potřebu standardizace jmen pivoněk a tato
iniciativa je i nadále hlavní součástí činnosti APS. V době pivoňkové renezance
získává na popularitě řada aktivit týkajících se členů Společnosti. Jednou z
nejpopulárnějších akcí je Kongres APS, největší událost týkající se pivoněk v Severní
Americe, která přitahuje i mezinárodní nadšence. Je také přístupná veřejnosti.
Tato bezplatná show nabízí příležitost vidět oslnivou škálu pivoněk, včetně
řezaných květin, uměleckých květinových vzorů a vzdělávacích exponátů.
Prohlídky zahrady během akce poskytují členům možnost potěšit se pivoňkami a
dozvědět se mnohé o nich i o jejich pěstitelích. Součástí každoročního kongresu
jsou také zábavné a informační semináře pro začátečníky až po odborníky.
APS vede na své webové stránce Registr kultivarů pivoněk, který obsahuje název
kultivaru, šlechtitele, název skupiny, datum zavedení, popis a obrázek. Je
prohledávatelný podle prvních čtyř položek a je přístupný veřejnosti.
American Peony Society uděluje řadu ocenění souvisejících s pivoňkami, které
byly za posledních 100 let vyšlechtěny a rozšířeny. Tato ocenění slouží k uznání
nejen vynikajících květů a rostlin pivoňky, ale také lidí, kteří byli pro tuto rostlinu
důležití:
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Zlatá medaile se každoročně uděluje pivoňkám vykazujícím znamenité
květinové kvality a byly v posledních letech rovněž označeny jako „Pivoňka
roku“. Tyto pivoňky jsou výborné pro zahradníky, kteří chtějí mít rostliny
produkující vynikající květy pro použití jako řezané květiny, k aranžování
nebo jednoduše potěšení pro oko.



Osobní ceny jsou udělovány členům American Peony Society, kteří se sami
věnují pěstování pivoněk.



Ocenění za zásluhy o krajinu je uznání pro pivoňky, vhodné pro krajinářské
úpravy. Pivoňky s tímto oceněním jsou hvězdnými umělci a vynikajícími
zahradními rostlinami.



Ocenění Nejlepší na výstavě se uděluje květinám, které jsou předváděny na
každoroční květinové přehlídce Flower Show American Peony Society, která
se koná souběžně s kongresem. Na této akci se uděluje řada cen, ale
nejžádanější je Grand Champion, představující ocenění pro nejlepší květiny
na výstavě.

Další mezinárodní organizace pěstitelů pivoněk:
● Canadian Peony Society

https://peony.ca/

● Dansk Paeon Selskab

http://www.danskpaeonselskab.dk/

● German Peony Group

http://www.paeonia.de/

● Heartland Peony Society

http://www.peonies.org/index.shtml

● Mid-Atlantic Peony Society

http://midatlanticpeony.org/about.html

● Minnesota Peony Society

https://mnpeony.org/

● New Zealand Paeony Society

http://www.nzpaeonies.co.nz/

● Paciﬁc Northwest Peony Society

ttps://www.pnwpeony.org/

● Prairie Peony Society

https://www.icangarden.com/clubs/Regina%20PS/

● Suomen Pionistit (Swedish)

https://www.suomenpionistit.ﬁ/

● Wisconsin Peony Society, Ltd

http://www.wipeonysociety.org/

Důležitým webem zabývajícím se pivoňkami je webový
projekt
Paeonia
od
Carstena
Burkhardta
(http://www.paeon.de/). Jedná se o databázi druhů a
kultivarů. Důležitý je přehled literatury od nejstarší po
současnost. Některá starší díla a ilustrace mají internetové
odkazy nebo je lze přímo stáhnout. K dispozici je také
seznam šlechtitelů.

Rovněž je možné se podívat do databáze kultivarů Paeonia,
Rosa a Clematis pomocí databáze Help Me Find: (https:
//www.helpmefind.com/peonies/). Je zde katalogizováno
přes 9 000 pivoněk a více než 1 650 fotografií spolu se
zahradními školkami pivoněk, veřejnými a soukromými
zahradami, pivoňkovými společnostmi, autory, šlechtiteli,
hybridizátory a publikacemi z celého světa.
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Popis a hodnocení pivoněk
Na přípravě seznamu klasifikátorů spolupracovala v roce 2016 Průhonická
botanická zahrada s katedrou zahradnictví České zemědělské univerzity v Praze
v rámci práce nazvané Klasifikátor pro odrůdy zahradních pivoněk (Paeonia).
Tento příspěvek byl použit jako základ pro konečnou verzi návrhu klasifikátoru. V
roce 2018 pokračovalo podle něj hodnocení s popisem některých botanických
druhů a semenáčů z průhonické sbírky. Bylo ale zapotřebí více. Další bakalářská
práce, České šlechtění pivoněk a jejich popis dle klasifikátoru, byla obhájena v
roce 2019.
Klasifikátory pro kultivary zahradních pivoněk jsou k dispozici
zde:
http://www.ibotky.cz/clanky/historicke-dokumenty/316klasiﬁkatory-pro-kosatce-pivonky-a-denivky.html

Klasifikátor publikovaný v roce 2019 používá celkem 74 znaků. Morfologické znaky
lze rozdělit do dvou skupin. Klasické druhy nejsou obvykle zahradnicky ani
esteticky důležité, ale umožňují rozlišit kultivary do taxonomických skupin a
poukazují na rodičovské druhy hybridů. Například tvar kořenů je důležitým znakem
pro identifikaci bylinných pivoněk. Hlízovité, zesílené kořeny mají rostliny ze skupiny
pivoňky lékařské, pivoňky balkánské a pivoňky úzkolisté. Tato vlastnost se dědí
hybridy, ale lze ji vyhodnotit pouze po přesazení.
Struktura seznamu klasifikátoru je následující. Prvním skupina dělí kultivary do
zahradnických skupin podle APS. Poté následuje popis celkového habitu rostliny.
Celkem 10 hodnocených znaků se týká stonku, jeho výšky a napojení listů. 14 je
pro listy. Květ popisuje 35 znaků, jedná se zejména o barvu jednotlivých částí a
stupeň přeměny tyčinek a pestíků. Měchýřky a semena jsou hodnocena čtyřmi
znaky. Důležitým znakem je doba rašení, hlavně proto, že rané klíčení taxonů a
kultivarů může být poškozeno mrazem; z hlediska zahradnictví je také důležitá
doba květu. Při hodnocení rovněž věnujeme pozornost napadení houbovými
chorobami. Botrytis může ohrozit život rostlin, zatímco ostatní nemoci představují
hlavně estetické problémy.
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Katalog českých genetických zdrojů - GRIN Czech

V Litvě se používá místní seznam klasifikátorů pro pivoňky od Stasė Dapkūnienė.
Seznam klasifikátorů byl vydán Ministerstvem životního prostředí v roce 2013.
Litevský klasifikátor je zaměřen především na hodnocení této skupiny, postrádá
znaky ostatních skupin. Vyhodnocuje se celkem 19 morfologických charakteristik.
Ze zahradnicky zajímavých znaků existuje popis hojnosti květů, poměr stonků s
květem ke všem stonkům. Podle našich zkušeností však tato vlastnost významně
závisí na kondici rostliny. Tvar květu charakterizuje 15 klasifikátorů, kromě číselné
řady existují i písmena. To je nestandardní při hodnocení a pro záznam do tabulek
a může to představovat problém při přenosu do elektronických databází.

23

Kultivar z průhonického šlechtění s názvem ‘Chlupáček‘ (Sekerka, 2020) je zajímavá díky
hustě chlupatému povrchu listů. Je to pravděpodobně hybrid P. ofﬁcinalis a P. arietina

II. PIVOŇKY V BOTANICKÝCH ZAHRADÁCH
Průhonická botanická zahrada, Česká republika
Historie a tradice pěstování pivoněk v České republice
Pivoňky se v českých zemích pěstovaly nejméně od konce středověku jako
okrasné a léčivé rostliny v klášterech, šlechtických sídlech a později i ve
venkovských zahradách. V Čechách se běžně pěstovaly druhy a kultivary
evropského původu. Jednalo se hlavně o Paeonia officinalis a později také o
plnokvětou Paeonia ‘Rubra Plena‘.
Index Plantarum Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze z roku 1844 uvádí 28
kultivovaných druhů. Bez revize rostlinného materiálu však není možné určit přesný
počet, protože některá jména jsou podle dnešních názorů synonyma. Jsou
zastoupeny druhy z celé Eurasie.
Botanická literatura 19. a počátku 20. století se také zmiňuje v botanických klíčích
o druzích Paeonia peregrina, P. tenuifolia a P. ×suffruticosa, což svědčí o jejich
vysazování a kultivaci. V roce 1925 doporučuje Josef Vaněk, přední český
zahradní architekt a zahradník, pěstování 33 kultivarů P. lactiﬂora, tří kultivarů
hybridních bylinných pivoněk, čtyř dřevitých pivoněk a několika botanických
druhů.
Podle historických záznamů bylo v Průhonickém parku na přelomu 19. a 20. století
600 trsů bylinných pivoněk. V roce 1927 nabízí katalog průhonických Spolkových
zahrad celkem 42 kultivarů bylinných pivoněk, z nichž většina pochází z P.
lactiflora.
Během prvorepublikové éry byly pivoňky pěstovány několika zahradnickými
školkami. Většinou šlo o setí semen získaných ze zahraničních školek, přičemž
rostliny byly prodávány jako nepojmenované sazenice. Podobná situace byla i
po válce. Stále můžeme vidět staré exempláře dřevitých pivoněk v parcích (např.
v zahradách Pražského hradu) a soukromých zahradách, které mají zajímavé
květy, ale neodpovídají běžně pěstovaným evropským kultivarům.
Pivoňky byly pěstovány a vyhledávány jako okrasné rostliny, ale jejich šlechtění se
v naší zemi cílevědomě nevěnovala žádná zahradnická společnost. Dokonce ani
v 70. a 80. letech, kdy se mnoho amatérů věnovalo šlechtění rostlin - kosatců, růží,
lilií, denivek, mečíků, jiřin, narcisů, se nikdo na šlechtění pivoněk nespecializoval.
V 70. a 80. letech i později řada českých sběratelů dovážela pivoňky z přírody na
Balkáně, na Kavkaze nebo na Sibiři. Ty se nabízely na burzách klubů skalničkářů a
poměrně rychle se šířily mezi pěstiteli. Největší zájem byl o žlutě kvetoucí P.
mlokosewitschii. Rostliny byly bohužel dále rozmnožovány výsevem. Vzhledem k
tomu, že se pivoňky snadno kříží, je mnoho rostlin následujících generací již
hybridních s růžovými květy.
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Společnost Školky Litomyšl, s.r.o. je jednou z největších českých producentů pivoněk

Pivoňkové projekty a organizace v České republice
V České republice neexistuje organizace, která by samostatně podporovala
pěstitele pivoněk. Výstavy sortimentu však pořádají některé organizace Českého
zahrádkářského svazu (např. Iris Hlučín). Výstavy připravovaly také Ovocné a
okrasné školky Litomyšl, Česká zemědělská univerzita a příležitostně botanické
zahrady.
V České republice se pěstováním dřevitých pivoněk zabývají školky Okrasné
dřeviny Řež a Horákovy školky Bystřice pod Hostýnem. Bylinné pivoňky rozmnožují
Ovocné a okrasné školky Litomyšl. V některých školkách zabývajících se trvalkami
se pěstuje v menších množstvích několik tradičních kultivarů pivoněk. Přesto
většina sortimentu nabízených zahradními školkami a zahradními centry je cizího
původu.
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V roce 2015 Rada genetických zdrojů rostlin souhlasila se zařazením rodu Paeonia
(pivoňka) do sbírek genetických zdrojů Národního programu. Kromě výběru rostlin
vhodných pro Národní program jsme pro něj začali připravovat klasifikátor.
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a
mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NP) zahrnuje od roku 2015
výběr kultivarů pivoněk. Skládá se ze sbírky zaměřené zejména na zdroje
genofondu českého původu. V databázi Grin Czech jsou k dispozici záznamy o
42 druzích a kultivarech, které jsou uchovávány podle pravidel konzervace NP.
Další podrobnosti o genetických zdrojích zahrnutých do vyhledávání v databázi
GRIN Czech najdete na: https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx

Sbírky pivoněk v českých botanických zahradách
Průhonice
Při výsadbě Průhonického parku na přelomu 19. a 20. století byly použity pivoňky,
jak dřevité, tak bylinné. Podle seznamů sortimentu z přelomu století v parku vyrostlo
600 trsů bylinných pivoněk. Dnes je vidět jen malý vzorek historické výsadby
pivoněk v parku. Mnoho botanických druhů je vysazeno také v Alpinu
Průhonického parku.
Větší sortiment pivoněk byl také pěstován v zahradě Dendrologické společnosti.
V roce 1927 nabídl katalog průhonických Spolkových zahrad celkem 42 kultivarů
bylinných pivoněk, z nichž většina pocházela z Paeonia lactiflora. V roce 1936 to
bylo již 61 kultivarů P. lactiflora, 3 kultivary P. ofﬁcinalis a dva další botanické druhy.
V letech 1956 - 1975 byl pod vedením Ing. Milady Opatrné z Výzkumného ústavu
okrasného zahradnictví v Průhonicích vyhodnocen dostupný sortiment.
Hodnoceny byly rostliny, které přežily válku na pozemcích Dendrologické
společnosti nebo Průhonického parku, a nově zakoupené druhy a kultivary.
Celkem se jednalo o 170 kultivarů. Po dokončení průzkumu byla sbírka částečně
převedena do vybraných zahradnických společností, částečně ji převzala
Průhonická botanická zahrada a byly vyřazeny neperspektivní kultivary.
Sbírku pivonek v Botanické zahradě ČSAV (dnes Průhonická botanická zahrada,
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.) založil v letech 1968 až 1969 doc. J. Hofman, v té
době vedoucí zahrady. V 80. letech byla sbírka revidována a Ing. Uljana Blažková
ji doplnila hlavně mezidruhovými hybridy bylinných pivoněk.
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Expozice pivonek v Průhonické botanické zahradě v roce 2009

Sbírka vycházela z rostlin sousedního Výzkumného ústavu pro okrasné
zahradnictví, nákupů z místních školek, které se v té době věnovaly šíření pivoněk
v bývalém Československu (Školní farma AF VŠZ Lednice - Olomučany, školka v
Žehušicích, školka Vejtasa v Jaroměřicích), a nákupů ze zahraničí (Gilbert H. Wild
and son, USA; Gräfin von Zeppelin, Německo; Stauden Feldweber, Rakousko;
Staudengärtnerei Klose, Německo). V 70. letech se uvádělo, že se sbírka skládá ze
180 taxonů a kultonů. Při revizi v roce 1982 měla sbírka 217 kultivarů a 10 planých
taxonů.
Po roce 2000 byly sbírky postupně aktualizovány díky spolupráci s Botanickou
zahradou hl. m. Prahy, Pekingskou botanickou zahradou Botanického ústavu
Čínské akademie věd (Čína), Botanickou zahradou Vilniuské univerzity (Litva),
Botanickou zahradou Vratislavské univerzity (Polsko) a Botanickou zahradou
Moskevské státní univerzity M. V. Lomonosova (Rusko). Širší spolupráce probíhala
také s nizozemskou společností Green Works. Kromě toho byla sbírka rozšířena o
nákupy, zejména z Pivoines Rivière (Francie) a ze školky Rare Bulb Nursery (Jānis
Rukšāns & Liga Popova - Lotyšsko).
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Botanická zahrada hl. m. Prahy
Sbírku pivoněk v zahradě založil kolem roku 1997 Pavel Sekerka. Rostliny byly
primárně použity k vytvoření expozice zvané Pivoňková louka a také jako doplněk
Japonské zahrady.
Základ sbírky tvořily kultivary ze školek v Litomyšli a v Průhonicích, a velká její část
byla postupně získávána nákupy ze světoznámých školek (Callie's Beaux Jardin,
USA; Caprice Farm Nursery, USA; Kelways Ltd., Anglie; Klehm Nursery (dnes Klehm's
Song Sparrow), USA; Kotobuki-bussan, Japonsko; Pivoines Rivière, Francie). Jedná
se o první instituci v České republice, která dovezla hybridy dřevitých a bylinných
pivoněk - meziskupinové (Itoh) hybridy. Dřevité pivoňky do zahrady byly
zakoupeny u společnosti Heze East Flower Co. (Čína) a Kotobuki-bussan
(Japonsko) a získány výměnou z Pekingské botanické zahrady.
Botanická zahrada pravidelně organizovala sběratelské expedice do Středomoří,
Turecka a Číny. Mezi přírůstky byla řada planých pivoněk, které jsou součástí
zahradních expozic.
Více informací je k dispozici na: https://www.botanicka.cz

Pivoňky jsou v Botanické zahradě hl. m. Prahy prezentovány v expozici Pivoňková louka
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Sbírky pivoněk v dalších českých botanických zahradách
●

Zahrada léčivých rostlin, Hradec Králové
(https://www.faf.cuni.cz/Zahrada-lecivych-rostlin/)

●

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity Brno
(http://arboretum.mendelu.cz/cz)

●

Výstaviště Flora Olomouc
(https://www.ﬂora-ol.cz/botanicka-zahrada-a-zahrada-smyslu)

●

Dendrologická zahrada Průhonice (https://dendrologickazahrada.cz/)

Veřejné nebo jiné akce týkající se pivoněk
Bylinné pivoňky jsou díky svým velkým a nápadným květům často součástí
květinových výstav, které jsou buď zaměřeny samostatně na pivoňky, nebo v
kombinaci s jinými pozdními jarními květinami. Výstavy pořádají převážně místní
organizace Českého zahrádkářského svazu. Pravidelně je například pořádá Iris
Hlučín - „Výstava kosatců a pivoněk“. V letech 2014 a 2016 proběhly na České
zemědělské univerzitě rozsáhlé výstavy exemplářů ze sbírek doc. Zdeňka Havlíčka.
Z. Havlíček měl velkou sbírku, která obsahovala asi 600 položek. Sortiment pivoněk
byl také pravidelně na výstavách připravených jedním z největších českých
sortimentních zahradnictví v Litomyšli. V Průhonické botanické zahradě jsme v
roce 2017 připravili výstavu sortimentu a fotografií pivoněk v Galerii Natura na
průhonickém zámku.
První červnový víkend se v Průhonické botanické zahradě pravidelně koná
Japonský den. Součástí je také výstava ikebany, aranžování květin v japonském
stylu spojené obvykle s aranžérskou dílnou. Pivoňky jsou často součástí dekorací.
V zahradě se také pravidelně koná dětská soutěž v malování.
V Botanické zahradě hl. m. Prahy a v Průhonické botanické zahradě se obvykle v
době květu sbírek organizují komentované prohlídky. Vedou je kurátoři sbírek.
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Aranžování pivoněk na výstavě v
průhonickém zámku

V Průhonické botanické zahradě se každoročně
koná dětská soutěž „Malování v zahradě“

Výstava zahradnického sortimentu,
Litomyšl, 2016

Výstava sortimentu pivoněk, Galerie
Natura, Průhonický zámek, 2017
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Představení průhonického zahradního sortimentu
K prosinci 2019 sbírku pivoněk
tvořilo:
42 vybraných taxonů pivoněk
460 kultivarů Paeonia lactiﬂora
6 kultivarů P. ofﬁcinalis
85 hybridů bylinných pivoněk
24 hybridů Itoh
116 kultivarů P. ×suffruticosa
59 z nich je bylinných pivoněk
20 sazenic a kultivarů dřevitých
pivoněk
24 pojmenovaných sazenic českého původu
Cílem sbírky Průhonické botanické zahrady je ukázat celou šíři rodu. Zároveň slouží
k ochraně planých druhů, nejstarších kultivarů a českých vyšlechtěných odrůd.
Současný stav je takový, že máme po třech jedincích ve sbírce planých druhů a
také kultivary zařazené do Národního program pěstujeme po třech. Zbývající
kultivary pěstujeme ve dvou jedincích a dřevité pivoňky po jednom jedinci.
Většina planých druhů pěstovaných v
zahradě má známý původ v přírodě. Ke
kultivarům vyšlechtěným v Evropě (Velká
Británie, Francie, Nizozemsko, Německo,
Polsko, Litva, Rusko) se druží také americké,
čínské a japonské kultivary, včetně
dřevitých pivoněk.

První pivoňka, která kvete v naší sbírce v
Průhonicích, je Paeonia kesrouanensis;
31. 3. 2020
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Sbírka obsahuje kultivary s různými typy květů
Cílem sbírky je, aby byly zastoupeny všechny tvary a barvy květů. Mezi návštěvníky
jsou nejoblíbenější japonské pivoňky s odlišně zbarvenými petaloidy a korunou.
●

Jednoduché pivoňky – plané druhy spolu s kultivary jako ‘Barrington
Belle’ (Klehm, Carl G., 1972), ‘Gedenken’ (Zeppelin, 1990), ‘Moonrise’
(Saunders, 1949). Z českých kultivarů ‘Early Caucasian’, ‘French Poppy’,
‘Czech Poppy’, ‘Silesian Poppy’, ‘Anna Falcká’, ‘Noble Carmen’.

●

Japonské pivoňky nebo sasankovité pivoňky: ‘Chocolate Soldier’
(Auten, 1939), ‘Lilac Times’, ‘Neon’ (Nicholls, 1941), ‘Nippon Beauty’
(Auten, 1927), český kultivar ‘Cassiopeia’.

●

Poloplné – ‘Coral Sunset’ (Wissing, 1965), český kultivar ‘Moonlight
Sonata’.

●

Plné – ‘Félix Crousse’ (Crousse, 1881) ‘Festiva Maxima’ (Miellez, Francja,
1851).

●

Typu bomb - ‘Red Charm’ (Glasscock, 1944), ‘Solfatare’ (Calot, 1861),
průhonické sazenice CH 21, CH 24.

●

Chryzantémové nebo monstrózní: ‘Spider Green’ (Krekler/Klehm, 2003),
‘Twitterpated’ (Klehm, 1995) nebo průhonické sazenice CH 51 – CH 56.

Některé hybridy, zejména s
Paeonia peregrina, mění
barvu, např. ‘Coral Sunset’
(Wissing, 1965)

Dvoubarevný prastarý
japonský kultivar Paeonia
×suffruticosa ‘Shima Nishi’ je
rostlinná chiméra

Jednou z mála zeleně
kvetoucích pivoněk je
prastarý čínský kultivar
Paeonia ×suffruticosa ‘Dou
Lu’
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Atypické monstrózní květy kultivarů Paeonia lactiﬂora

Paeonia lactiﬂora ‘Daisy Coronet’ (Klehm, R.G., 1995)

Paeonia lactiﬂora ‘Spider
Green’ (Krekler / Klehm,
R.G., 2003)

Paeonia lactiﬂora ‘Pink
Spritzer’ (Klehm, R.G., 1999)

Kompletní seznam Paeonia v Průhonické botanické zahradě najdete na:

http://www.florius.cz/botanickyustav/l.dll?h%7E=&DD=1&H1=Paeonia&V1=z&P1=2&H2=&V2=z&P2=5&H3=&V3=z&P3=255&H4=&V4=z&P4=258&H5=&V5=z&P5=126

Rozvoj českého národního šlechtitelství
České kultivary pivoněk jsou relativně mladé, ale některé z nich jsou již na českém
trhu.
V letech 1939-42 vybral A. Horák ze školky v Bystřici pod Hostýnem sazenici s
poloplným květem v růžové barvě s nádechem oranžové a výrazně žlutými
tyčinkami. Tato pivoňka, pojmenovaná jako ‘Líba‘ se také pěstuje pod názvem
‘Madame Horák‘. Je to první český kultivar pivoňky.

34

Šlechtění pivoněk v Průhonické botanické zahradě
Průhonické sbírky, které představují průřez současným sortimentem, včetně
mezidruhových hybridů, jsou také dobrým základem pro experimentální křížení. V
80. a 90. letech Ing. Uljana Blažková zasila semena získaná samoopylením,
zejména z hybridních pivoněk a kultivarů Paeonia lactiﬂora s japonským tvarem
květu. Některé ze získaných exemplářů vykazovaly vysokou kvalitu. Výběr prvního
stupně zahrnoval asi 50 rostlin a ve druhém stupni (2011) bylo vybráno a dále
rozmnožováno a hodnoceno 31 jedinců pivoněk.
Ve spolupráci se školkou v Litomyšli (2017, 2018) byly vybrány tři semenáče
Paeonia lactiﬂora a pojmenovány po manželkách císaře Karla IV.:


‘Blanka z Valois’ (CH20) – plný květ, tmavě červený



‘Anna Svidnická’ (CH26, sazenice z kultivaru ‘Watteau’) – jednoduchý světle
růžový květ



‘Anna Falcká’ (CH09 - sazenice z ‘L’Étincelante’) – jednoduchý,

růžový květ
Další zajímavé sazenice P. lactiﬂora byly pojmenovány takto:


‘Andromeda’ (CH10, sazenice z ‘O Sho-kun’), velký, jednotlivě kvetoucí,
květ japonského typu se žlutými petaloidy



‘Moonlight Sonata’ (CH11 – sazenice ‘La Financée’), nižší, časná, poloplný
květ, bílý, s korunními lístky promíchanými s tyčinkami



‘Salamandr’ (CH15), rostliny s fialově zbarvenými stonky, zatímco květy a
listy vyrůstají fialově zbarvené a zůstávají dlouho tmavé, květ je neustálený
poloplný až plný



‘Noble Carmen’ (CH18) – robustní rostlina s velkými jednoduchými až
poloplnými tmavě červenými květy s menším žlutým středem

Dalšími důležitými pivoňkami jsou:
‘French Poppy’ (CH01)
‘Czech Poppy’ (CH04, semenáč ‘Gedenken’)
‘Silesian Poppy’ (CH05)
V současné době se ve spolupráci s nizozemskou společností Green Works provádí
v Nizozemsku hodnocení výše zmíněných rostlin s možností jejich registrace jako
nových kultivarů. Nejsme si však jisti, zda společnost jména přijme.
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Mezidruhové hybridy vyvinuté v Průhonické botanické zahradě jsou:


Paeonia obovata × P. tenuifolia ‘Erotikon’, gracilní rostlina s jasně růžovými
květy a výraznou tváří.



P. anomala × P. tenuifolia dala vzniknout energičtěji rostoucím pivoňkám s
jemnými listy a jednoduchými červenými květy, přibližně polovina sazenic
má červené stonky.



Další zajímavou skupinou jsou velmi brzy kvetoucí hybrid P. rossii × ‘Early
Caucasian’.

Paeonia lactiﬂora ‘Noble
Carmen’

Paeonia lactiﬂora ‘Alžběta
Pomořanská’

Paeonia lactiﬂora
‘Blanka z Valois’

Paeonia lactiﬂora ‘Moonlight Sonata’

Paeonia lactiﬂora ‘Andromeda’
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Paeonia lactiﬂora ‘Anna Falcká’

Paeonia hybr. ‘Silesian Poppy’ je pivoňka vyšlechtěná v Průhonicích
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Šlechtění pivoněk v Botanické zahradě hl. m. Prahy
Do Národního programu pro genetické zdroje jsme v roce 2015 zahrnuli také
rostliny vyšlechtěné v Botanické zahradě hl. m. Prahy. Trojské šlechtění je výběr
semenáčů ze směsi semen získaných samoopylením z odrůd zakoupených od
čínské firmy He Ze East Flowers v Botanické zahradě hl. m. Prahy. Výsev proběhl
kolem roku 2000 a rostliny vykvetly kolem roku 2005. Výsevy a selekci provedl Pavel
Sekerka. Sortiment přemnožili a nabízí Martin Lemon a Petr Beran - česká školka
Okrasné dřeviny Řež.

Mateřské rostliny dřevitých pivoněk v Botanické zahradě hl. m. Prahy
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Představení českých kultivarů pivoněk
Paeonia mlokosewitschii-hybr.
‘Early Caucasian’
Semenáč P. mlokosewitschii z Botanické
zahrady hl. m. Prahy. Životná rostlina, v době
květu vysoká 60 cm. Listy jsou v době květu
slabě purpurové. Jeden květ na stonku. Běžný
průměr květu je 14 cm. Květ je jednoduchý,
obrácený vzhůru, velmi brzký. Primární barva
korunních lístků je šedavě žlutá (RHS 160D) se
světle fialovými problesky (71C).

Paeonia hybr. ‘French Poppy’ (CH01)
Životná, mohutná rostlina. V době květu
vysoká 80 cm. Jeden květ na stonku. Průměr
květu je 19 cm. Květ je jednoduchý, obrácený
vzhůru, kvete brzy. Primární barva korunních
lístků je červená (RHS 46B).

Paeonia hybr. ‘Czech Poppy’ (CH04)
Životný semrnáč odrůdy ‘Gedenden‘,
mohutná rostlina, v době květu vysoká 75 cm.
Jeden květ na stonku. Průměr květu je 16 cm.
Květ je jednoduchý, obrácený vzhůru, kvete
brzy. Primární barva korunních lístků je
červenofialová (RHS 57B).
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Paeonia hybr. ‘Silesian Poppy’ (CH05)
Životná, mohutná rostlina, v době květu
vysoká 85 cm. Jeden květ na stonku. Průměr
květu je 23 cm. Květ je jednoduchý, obrácený
vzhůru, kvete brzy. Primární barva korunních
lístků je červenofialová (RHS 63C), mění se na
červenou (56C).

Paeonia obovata × P. tenuifolia ‘Erotikon’
Zajímavá, neobvyklá pivoňka s jemnými listy, v
době květu vysoká 45 cm. Jeden květ na
stonku. Průměr květu je 9 cm. Květ je
jednoduchý, obrácený vzhůru, kvete velmi
brzy. Primární barva korunních lístků je
červenofialová (RHS 67A).

Paeonia lactiﬂora ‘Salamandr’ (CH15)
Zajímavá pivoňka, protože tmavě fialová
barva listů zůstává dlouho až do doby květu. V
době květu vysoká 90 cm. Průměr květu je 9
cm. Květ je jednoduchý až poloplný,
obrácený vzhůru, období květu je středně
rané. Primární barva korunních lístků je
červenofialová (RHS 64A).
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Péče o sbírky pivoněk v Průhonické botanické zahradě
Klimatické podmínky
●

Podnebí: vlhké kontinentální (Köppenova klasifikace klimatu Dfb)

●

Průměrná roční teplota: 8,5 °C

●

Zóna odolnosti USDA: 6b

●

Průměrný roční úhrn srážek: kolem 570 mm

●

Nadmořská výška: 305 m nad mořem

●

Půdní typy: modální hnědozem, glejová hnědozem

Na záhonech se pěstují rostliny převážně jednoho rodu bez kombinace s jinými
rody. Tento způsob kultivace je v tomto případě snazší pro mechanickou a
chemickou údržbu.
Záhony jsou na otevřeném prostranství. Před výsadbou se půda zryje a obohatí
kompostem. Povrch se lehce pokryje kůrou nebo dřevní štěpkou, ale větší vrstva
mulče podporuje šíření botrytidy. Rostliny se přesazují podle potřeby, i když
nejstarší výsadby jsou na místě již 15 let a stále rostou bez problémů.
Plané druhy ze skupin Mascula a Dahurica, Paeonia obovata, P. kesrouanensis a
P. mairei se pěstují v polostínu v půdě obohacené humusovými složkami. Tato
výsadba je kombinována s jinými druhy rostlin, zejména s Adonis amurensis,
Clematis, Helleborus a cibulovinami (Arum, Cyclamen, Galanthus, Leucojum,
Lilium). Paeonia tenuifolia, P. officinalis subsp. huthii, P. parnassica se pěstují na
plném slunci poblíž kosatcové skalky v lehčí půdě s pískem.
Pivoňky jsou pěstovány ve světlém stínu stromů jak na záhonu, tak solitérně na
trávníku. Rostliny jsou zasazeny hluboko, aby si naroubované větve vytvořily vlastní
kořeny. Pokud je to možné, přikryjí se v zimě kompostem a před začátkem
vegetačního období se přihnojí plným hnojivem. Rostliny v zahradě jsou ještě
mladé, nevyžadují prořezávání.
●

Období pro přesazování - pivoňky nevyžadují pravidelné přesazování.

●

Hnojení - kultura nevyžaduje časté kultivační zásahy. V zimě (únor) hnojíme
plným hnojivem NPK (Cererit).

●

Zavlažování - automatické zavlažování není k dispozici. V místních
klimatických podmínkách nevyžadují dospělé rostliny pivoněk další
zavlažování. U nových výsadeb se používají přenosná vodovodní potrubí.
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●

Otrhávání odkvetlých květů – neprovádí se; poté, co všechny rostliny
odkvetou jsou odstraněny mladé plody dříve než dozrají. Semenáče z
otevřeného opylení by mohly znehodnotit vysoké standardy genofondových
sbírek a zdiskreditovat pravost druhů a kultivarů.

●

Podzimní úklid - V říjnu - listopadu v době zežloutnutí listů odřízneme stonky u
země.

●

Hubení plevelů - v zimě (únor) ošetříme pozemek celkovým glyfosátovým
herbicidem (Roundup) a herbicidem, který brání klíčení, např. s účinnou látkou
pendimethalin (Stomp).

●

Nemoci - nejzávažnějším onemocněním je Botrytis paeoniae. Pivoňky jsou
často postiženy nemocí, zejména při delším deštivém období. Postižené stonky
likvidujeme. Ohrožené skupiny druhů nebo kultivarů (skupina Paeonia mascula
a P. dahurica, hybridy a mladé dřevité pivoňky) preventivně ošetřujeme
fungicidy - Mythos® 30SC (pyrimethanil) nebo Signum® (boscalid +
pyraklostrobin). Na listech meziskupinových hybridů a některých jiných hybridů
pivoněk se v Botanické zahradě hl. m. Prahy objevuje padlí (Sphaerotheca
nebo Erysiphe). V Průhonicích se nevyskytuje. Další choroby (Graphiopsis
chlorocephala (syn.: Cladosporium paeoniae) a Cronartium fiaccidum) se
objevují po odkvětu a jsou spíše estetickou záležitostí.

●

Škůdci - významní škůdci se nevyskytují. Květy navštěvují mravenci a brouci.
Insekticidy proti nim nepoužíváme.

Doporučení: proč pivoňky nekvetou – zasychání květních pupenů (bud-blast)
Cokoli, co rostlinu stresuje, způsobuje stav, kdy se nerozevřou poupata květů
pivoněk.
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neúrodná půda



příliš hluboce zasazené bylinné pivoňky



nedospělé rostliny



přílišný stín, sucho



pozdní jarní mrazy



plíseň botrytis v deštivém počasí

Mráz způsobí, že stonek zvadne. Je to však obvykle
bez následků, Průhonice 25. 4. 2016

Poškození dřevitých pivoněk
glyfosátovým herbicidem

Poškození pivoněk vysokou
koncentrací herbicidu
s pendimethalinem

Poškození mrazem způsobuje na
dřevitých pivoňkách usychání okrajů
listů, Průhonice 31. 3. 2020
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Botanická zahrada Vratislavské university, - Arboretum Wojsławice

Botanická zahrada Vratislavské univerzity, Polsko
Historie a tradice pěstování pivoněk v Polsku
V Polsku se pivoňky pěstují od středověku, zejména v klášterních zahradách, jako
léčivé a okrasné rostliny. V pozdějších epochách byly pivoňky používány jako
dekorativní rostliny v zahradách u sídel a ve dvorcích. Často se také pěstovaly ve
venkovských zahradách vedle slézů, lilií, straček a měsíčků. Korunní lístky pivoňky
byly používány při tradičních obřadech házení květů během procesí Božího těla.
Tento zvyk přežil až do současnosti. Četné prameny zmiňují, že pivoňky byly
používány v zahradách a krajinných parcích, které byly v Polsku běžně zakládány
v 19. století. Edmund Jankowski (1849-1938) - polský biolog, zahradník, odborník na
vědu o sadech, ve své publikaci „Květiny našich zahrad“ z roku 1877 doporučuje
pěstování pivoňky čínské, pivoňky dřevité, pivoňky lékařské a pivoňky úzkolisté.
Uvádí 14 kultivarů pivoňky čínské doporučené francouzskou společností AndrieuxVilmorin: 'Abel Carrière' (Verdier, 1831), 'Beauté de Villecante' (Gombault, 1865),
'Boule de Neige' (Calot, 1867), 'Chrysanthemiflora' (Guérin, 1842), 'Dr. Caillot'
(Verdier, 1856), 'Faust' (Miellez, 1855), 'Festiva Maxima' (Miellez, 1851), 'Madame
Calot' (Miellez, 1856), 'Madame Furtado' (Guérin, 1856), 'Madame Lemoine'
(Sénéclauze, 1889), 'Modeste Guérin' (Guérin, 1845), 'Prince Troubetzkoy' (Guérin,
1853), 'Rubra Triumphans' (Delâche, 1854), 'Sulphurea' (Lémon, 1830). V
poválečném období je jednou ze školek, které v Polsku nabízejí různé kultivary
bylinných pivoněk, Gospodarstwo Ogrodnicze Elżbieta a Zbigniew Bilscy.
Společnost produkuje dekorativní trvalky od roku 1975. Pivoňky se pěstují na prodej
v kontejnerech a jako řezané květiny.

V publikaci Kwiaty Naszych Ogrodów (Květy našich zahrad) popisuje
Edmund Jankowski také druhy pivoněk
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Historie sbírky pivoněk v Botanické zahradě Vratislavské univerzity
Botanická zahrada Vratislavské univerzity má dvě sbírky pivoněk - sbírku
botanických druhů rodu Peonia a sbírku bylinných kultivarů pivoněk, která je
součástí Národní sbírky pivoněk. Národní sbírka je nejbohatší a systematická sbírka
rostlin, řádně zdokumentovaná, standardně označená a udržovaná odborníky.
Myšlenka na vytvoření tohoto typu sbírky se zrodila ve Velké Británii v roce 1981. V
roce 2002 vytvořila skupina polských vědců - Jerzy Tumiłowicz, Tomasz Nowak,
Wiesław Podyma a Hanna Werblan-Jakubiec - definici a kritéria pro uznání sbírky
jako národní. Národní sbírka, jinak známá jako modelová kolekce, je rostlinná
sbírka složená z různých systematických jednotek. Národní sbírky schvaluje a
potvrzuje výbor, původně jmenovaný Polskou společností pro botanické zahrady
a nyní Polskou dendrologickou společností. Počátky sbírky pivoněk v botanické
zahradě, druhů i kultivarů, sahají do konce 80. let. Mnoho taxonů pochází ze
Zahrady léčivých rostlin Lékařské akademie. Sbírku založila Jolanta KozłowskaKalisz - tehdejší kurátorka oddělení okrasných trvalek.

Národní sbírka bylinných kultivarů pivoněk ve Vratislavi
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První rostliny byly dovezeny v roce 1989 z Experimentální stanice pro hodnocení
kultivarů ve Śrem Wójtostwo. Sbírka kultivarů okrasných rostlin, registrovaná na
stanici, byla likvidována. Některé rostliny byly přemístěny do zahrady ve Vratislavi.
V roce 1991 po zahájení spolupráce s Botanickou zahradou Akademie věd v
Kyjevě byla kolekce rozšířena. Později v roce 2007 bylo přivezeno z Kyjeva více
kultivarů pivoňky ze skupiny hybridů Paeonia officinalis × P. lactiflora a kultivarů P.
lactiflora. V roce 2001 byla sbírka Botanické zahrady Vratislavské university
doplněna o kultivary z Katedry okrasných rostlin Zemědělské akademie v Poznani.
Oddělení likvidovalo svou sbírku pivoněk. V roce 2015 byly ze zahradnické farmy
Elżbieta a Zbigniew Bilski zakoupeny nové kultivary P. lactiflora.

Sbírka pivoněk v Arboretu Wojsławice
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Sbírka bylinných kultivarů pivoňky v Botanické zahradě Vratislavské univerzity,
která v té době činila 160 taxonů, byla v září 2011 ověřena a posouzena a byla
uznána jako Národní sbírka kultivarů bylinných pivoněk. Kulturní sbírka v Arboretu
Wojsławice byla působivě rozšířena. V důsledku toho byla zaslána žádost s cílem
změnit status Národní sbírky Botanické zahrady Vratislavské univerzity a zahrnout
do ní také exempláře rostoucí v arboretu Wojsławice, kterými jsou (kromě
bylinných taxonů) druhy a kultivary dřevitých pivoněk a hybridy Itoh a Sonoma.

Historie a tradice pěstování pivoněk v Arboretu Wojsławice
Pěstování pivoněk Paeonia v Botanické zahradě Vratislavské univerzity - Arboretu
Wojsławice má dlouhou tradici. Tyto rostliny byly jednou z mnoha vášní Fritze von
Oheimba. Je známo, že v roce 1921 měl více než 500 kultivarů pivoněk, od tří do
sedmi rostlin od každého kultivaru. Není však známo, jaké bylo přesné složení jeho
sbírky a kolik botanických druhů zahrnovalo. Podle Oheimba byly
nejreprezentativnější a nejpůsobivější pivoňky ve věku 8–12 let, vysazené jeden
metr od uličky, se zeleným trávníkem v pozadí. Věřil, že jen asi 30 kultivarů jeho
obrovské sbírky je cenných.
Mezi mnoho velmi dobrých kultivarů zařadil následující
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Vynikající: ‘Jeanne d’Arc’, ‘La Tendresse’, ‘La Tulipe’, ‘Fraicheur’, ‘Mme
Costé’, ‘Mme de Galhau’, ‘Enfant de Nancy’, ‘Duchesse de Nemours’,
‘Straßburg’, ‘Mme Forel’, ‘Mme Jules Dessert’, ‘M. Krelage’.



Považoval si kultivary druhu Paeonia vittmanniana Hartwiss ex Lindl. (v
současnosti P. daurica subsp. wittmanniana), P. tenuifolia, P. officinalis: ‘Mlle
Rousseau’, ‘Belle Mauve’, kvetoucí v květnu, nejcennější velmi rané pivoňky.



Mezi pozdně kvetoucími pivoňkami doporučil pěstovat následující:
‘Wiesbaden’, ‘Mireille’, ‘Marguerite Gérard’, ‘Marie’, ‘Mme Geissler’,
‘Whitleyi Major’, ‘Edulis Superba’.



Oheimb si cenil zejména nízkých kultivarů s krátkými výhonky, odolné vůči
větru nebo dešti: ‘Mme Geissler’, ‘Gretchen’, ‘Wiesbaden’.



Rovněž však podporoval pěstování nádherných vysokých kultivarů: ‘Belle
Mauve’, ‘Festiva Maxima’, ‘Jeanne d’Arc’, ‘Mme Jules Elie’, ‘Mme de
Galhau’, ‘Mme Costé’, ‘Mireille’.



Také se mu líbily jednoduché japonské pivoňky, které v té době již nebyly v
módě, a ty, které měly silnou vůni čajové růže nebo bílé lilie.

Přes svou velkou lásku k pivoňkám si stěžoval na obrovské množství práce spojené
s jejich údržbou a na to, jak obtížné bylo správně je označit v tak velké sbírce, i
když používal štítky vyražené z plechu, připevněné na dřevěných kolících nebo
tyčích.

Výňatek z článku „Von Oheimb / Paeonien“ v německém časopise z roku 1921

V dnešní době po staré sbírce vytrvalých pivoněk nezůstaly žádné stopy. Pouze
jeden exemplář pivoňky dřevité se dožil vysokého věku a v roce 1996 jej označil
John Sales, anglický specialista z The National Trust for Places of Historic Interest or
Natural Beauty, jako Paeonia suffruticosa ‘Joseph Rock’. Bohužel v roce 2019, po
zimě - pivoňka nezačala znovu růst - kořeny byly úplně sežrány hlodavci.
Nová sbírka Botanické zahrady v Arboretu Wojsławice má 410 taxonů. Rok 1993
je považován za její počátek. Tehdy byly vysazeny první kultivary čínské pivoňky
Paeonia lactiflora. Byly získány z domovského stanoviště - Botanické zahrady ve
Vratislavi. V roce 2013 se sbírka významně rozrostla a pokračuje v tom dodnes. V
roce 2012 Tomasz Dymny M.Sc. s podporou odbornice na trvalky Dr. Jolanty
Kozlowské-Kaliszové převzal odpovědnost za jejich pěstování. Každý rok je
vysazeno několik desítek nových kultivarů. Sazenice jsou získávány z polských a
zahraničních botanických zahrad, školek vytrvalých rostlin i ze soukromých sbírek.
V roce 2019 byla navázána spolupráce s Monikou Czupińskou - majitelkou školky
PeonyMAX, která vedla k vytvoření největší sbírky pivoněk skupiny Itoh v Polsku.
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Sbírka kultivarů bylinných pivoněk v Arboretu Wojsławice

Veřejné akce související s pivoňkami
Sbírky pivoněk popularizují botanické zahrady, které pořádají různé tematické
procházky a festivaly. Menší sbírky pivonek najdete v botanické zahradě v Lodži,
v botanické zahradě Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu, v oddělení
arboreta a fyziografie v Bolestraszyce, v botanické zahradě Polské akademie věd
v Powsinu.
V červnu se v Botanické zahradě Vratislavské univerzity konají tematické
procházky věnované pivoňkám a od roku 2016 se začátkem června v Arboretu
Wojsławice koná Pivoňkový den. Během akce, která se pořádá pravidelně,
mohou návštěvníci v budově galerie obdivovat tematickou květinovou výstavu
těchto ušlechtilých květin a hledat rady u odborníků na pěstování, kontrolu
chorob a škůdců.
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Během tohoto dne je možné se zúčastnit celé řady atrakcí, včetně:
kaligrafických workshopů, učení se čínštině, účasti na čajovém obřadu „Gongfu cha“ a výroby pivoňkových mýdel. Tradiční komentovaná prohlídka prezentace sbírky pivoněk, je dalším lákadlem toho dne. Pivoňkový den
doprovází veletrh rostlin, kde je možné zakoupit různé jedinečné rostliny, včetně
nejnovějších kultivarů pivoněk. Od samého začátku byla akce organizována
společně s Agnieszkou a Patrickem Bramou ze zahradnické farmy HORTIPOL. V
roce 2018 se ke skupině organizátorů připojil Konfuciův institut Vratislavské
univerzity a v roce 2020 společnost PeonyMax. V roce 2019 byla v mateřské
jednotce ve Vratislavi, kde je pro každou zahradnickou sezónu vybírána
Rostlina roku, uspořádána výstava „Rok čínských rostlin“. Pivoňka měla na
výstavě zvláštní místo. Slavnostní zahájení Roku čínských rostlin, který se mohl
uskutečnit jako výsledek spolupráce s Konfuciovým institutem Vratislavské
university, proběhlo 26. května. V ten den bylo možné se zúčastnit přednášek
vedených vědci z Polska i Číny a workshopů čínské kaligrafie, výroby čínských
vějířů, malování vzorů na čínský porcelán a zkoušení tradičních čínských
kostýmů. Konaly se také ukázky čínského umění, například čínský tanec,
flétnový koncert, Guzheng, opera Huangmei, Guqin a taichi. Kromě toho byla
možnost vidět čajový obřad s ochutnávkou čaje. Hosté v zahradě měli také
možnost si koupit pivoňky a jiné rostliny na veletrhu rostlin.

Sbírky pivoněk v jiných polských botanických zahradách


Łódzki Ogród Botaniczny
(https://www.botaniczny.lodz.pl)



Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
(https://www.umcs.pl/pl/ogrod-botaniczny.htm)



Arboretum i Zakład Fizjograﬁi w Bolestraszycach
(https://bolestraszyce.com.pl/kontakt)



Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej
(https://www.ogrod-powsin.pl)
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Výstava Pivoňkový den v Arboretu
Wojsławice

Prezentace sbírky pivoněk během
Pivoňkového dne v Arboretu Wojsławice

Výstava Pivoňkový den v Arboretu
Wojsławice

Gong-fu cha - čajový obřad během
Pivoňkového dne v Arboretu
Wojsławice

Čajový obřad během slavnostního
zahájení Roku čínských rostlin ve Vratislavi

Výroba čínských vějířů během slavnostního
zahájení Roku čínských rostlin ve Vratislavi
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Pivoňkové projekty a organizace v Polsku
Doposud nebyla zřízena žádná oficiální národní sdružení nebo projekty zabývající
se tématem pivoňky. Na sociálních sítích však existují skupiny nadšenců tohoto
druhu rostlin. Jako příklad lze uvést facebookové skupiny „Peony dizziness“ nebo
„Peonies in Poland peonophiles“. Skupiny zakládají vlastníci školek, profesionální
zahradníci a amatérští zahrádkáři. Ve skupinách je možné najít tipy a rady, jak
pěstovat pivoňky, získávat informace o nových kultivarech, sdílet pozorování,
diskutovat a vyměňovat si zkušenosti.

Postupné zahradnické kroky při pěstování pivoněk ve školce - Zahradní farma
Elżbieta a Zbigniew Bilscy

Řezané květy pivoněk připravené k přepravě - Zahradní farma Elżbieta a Zbigniew
Bilscy
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Představení sortimentu pivoněk Botanické zahrady Vratislavské
univerzity
Sbírka obsahuje 215 taxonů
a skládá se ze dvou částí:

Botanické druhy pivoněk:
22 taxonů
Kultivary: 193 položek

Sbírka botanických pivoněk se nachází v Oddělení taxonomie rostlin a je zahrnuta
do plánu výsadby na základě klasifikačního systému Adolfa Englera. Záhon s
pivoňkami je opatřen tabulí popisující čeleď Paeoniaceae. Ve sbírce rostou jak
bylinné (vytrvalé) pivoňky, například: Paeonia anomala subsp. veitchii, P.
peregrina, P. tenuifolia, tak dřevité pivoňky: P. delavayi, P. ludlowii, P. ostii.

Paeonia anomala subsp. veitchii
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Paeonia mascula subsp. arietina

Paeonia peregrina

Paeonia delavayi var. angustiloba f. trollioides
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Paeonia ludlowii

Paeonia potaninii
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Paeonia ostii

Okrasné pivoňky jsou zasazeny do tří květinových záhonů v blízkosti sbírek
kartáčkatých kosatců, denivek a dosen, patřících do Oddělení přízemních
okrasných rostlin. Sbírka ve Vratislavi obsahuje jak kultivary Paeonia lactiflora, P.
officinalis, tak hybridy. Důležitou součástí sbírky jsou polské kultivary pivoněk, jako
například: ‘Barbara’, ‘Ewelina’, ‘Hania’, ‘Krystyna’, ‘Jadwiga’, ‘Prof. Wóycicki’,
‘Ursyn Niemcewicz’, ‘Ursynów’ a ‘Władysława’.

Paeonia lactiﬂora ‘Jadwiga’ (Karpow-Lipski, 1977)

Sbírka obsahuje kultivary vyšlechtěné v následujících zemích:
●

Polsko: ‘Barbara’, ‘Ewelina’, ‘Jadwiga’ (Mikołaj Karpow-Lipski, 1977),
‘Ursynów’ (Stanisław Wóycicki, SGGW, 1977)

●

Ukrajina: ‘Vesilna’, ‘Chervoni Vitryla’ (Gorobets, 1994), ‘Zhemchuzhnaya
Rossyp’ (Gorobets-Tyran, 1989)

●

Francie: ‘Amabilis’ (Calot, 1856), ‘Albert Crousse’ (Crousse, 1893), ‘Alice
Harding’ (Lemoine, 1922), ‘Mai Fleuri’ (Lemoine, 1905)

●

Anglie: ‘Baron James de Rothschild’, ‘Baroness Schröder’, ‘Lady Alexandra
Duff’ a ‘Una Howard’ (Kelway)
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●

Nizozemsko: ‘Alexander Fleming’ (Blonk, před 1950), ‘Bowl of Beauty’ (Aart
Hoogendoorn, 1949), ‘Miss Eckhart’ (Roelof-Arendsveen van der Meer,
1928)

●

Německo: ‘Holbein’, ‘Murillo’, ‘Schwindt’ (Goos & Koenemann, 1910),

●

Rusko (SSSR) - ‘Moskvitch’, ‘Pamjati Gagarina’ (Krasnowa, 1957), ‘Yubileynij’
(Krasnowa, 1959)

●

USA: ‘Buckeye Belle’ (Mains, 1965), ‘Coral Sunset’ (Samuel E. Wissing,
Lombard, 1965), ‘Diana Parks’ (Bockstoce, 1942), ‘Legion of Honor’
(Saunders, 1941)

●

Japonsko: ‘Higuchi-hybrid’ (Yugen Higuchi, 1956), ‘Kame-no-kegoromo’
(neznámý šlechtitel, před 1913), ‘Kinsui’ i ‘O-sho-kun’ (neznámý šlechtitel)

Sbírka obsahuje kultivary různých typů květu:
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●

Jednoduchý typ – jednoduchá nebo dvojitá řada širokých korunních lístků,
fertilní tyčinky; pestíky jsou viditelné: ‘Early Scout’ (Auten, 1952), ‘O-sho-kun’
(Japan), ‘Schwindt’ (Goos & Koenemann, 1910)

●

Japonský typ – jednoduchá nebo dvojitá řada širokých korunních lístků,
střed obklopen ztloustlými patyčinkami, ve vnějším kruhu mohou být tyčinky
s pylem; pestíky jsou viditelné: ‘Akron’ (Krekler1962), ‘Ewelina’ (Karpow-Lipski,
1977), ‘Gold Standard’ (Rosenﬁeld, 1934), ‘Hit Parade’ (Nicholls, 1965)

●

Sasankovitý typ – jednoduchá nebo dvojitá řada širokých korunních lístků,
střed obklopen ztloustlými patyčinkami podobnými korunním lístkům; žádné
fertilní tyčinky, pestíky jsou viditelné: ‘Barbara’ (Karpow-Lipski, 1977), ‘Nippon
Parade’ (Auten, 1935), ‘Noémie Demay’ (Calot, 1867)

●

Poloplný typ – jednoduchá nebo dvojitá řada širokých korunních lístků, střed
obklopen patyčinkami stejné šířky, uspořádanými střídavě s fertilními
tyčinkami: ‘Ann Zahller’ (Mains, 1965), ‘Chervonnyj Oksamit’ (Gorobets,
1952)

●

Plný typ – květ se skládá pouze z mnoha širokých korunních lístků, včetně těch,
které jsou pravděpodobně přeměněnými tyčinkami: ‘Félix Crousse’ (Crousse,
1881), ‘Festiva Maxima’ (Miellez, 1851), ‘Guidon’ (Nicholls, 1941)

●

Bomb typ - jednoduchá řada širokých korunních lístků, střed obklopen hustou
bambulí kratších užších korunních lístků: ‘Red Charm’ (Glasscock, 1944), ‘Red
Grace’ (Glasscock / Klehm, 1980), ‘Solfatare’ (Calot, 1861)

Paeonia lactiﬂora ‘Holbein’ (Goos &
Koenemann, 1910) – typ květu:
jednoduchý

Paeonia lactiﬂora ‘Akron’ (Krekler, 1962)
– typ květu: japonský

Paeonia lactiﬂora ‘Many Happy Returns’
(Hollingsworth, 1986) – typ květu:
sasankovitý

Paeonia ‘Ann Zahller’ (Mains, 1956) – typ
květu: poloplný

Paeonia lactiﬂora ‘Dresden Pink’ (Wild &
Son, 1957) – typ květu: plný

Paeonia lactiﬂora ‘Madame de Vernéville’
(Crousse, 1885) – typ květu: bomb
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Doba květu jednotlivých bylinných pivoněk je relativně krátká a trvá 7 až 10 dní.
Existují však kultivary s různými obdobími květu, proto pokud vezmeme dobu od
nejraněji po nejpozdněji kvetoucí kultivary, může celková doba květu trvat asi 6
týdnů.
Sbírka obsahuje kultivary s různými obdobími květu:
●

Rané kultivary - kvetoucí koncem května:
‘Buckeye Belle’ (Mains, 1956), ‘Chervoni Vitryla’, ‘Early Scout’ (Auten, 1952),
‘Hohloma’ (Gorobets, 1986), ‘Ophelia’ (Gorobets, 1998), ‘Professor Wóycicki’.
(Stanisław Wóycicki, 1980)

●

Středně rané kultivary - kvetoucí v první dekádě června:
‘Général Bertrand’ (Guérin, 1846), ‘Ewelina’ (Karpow-Lipski, 1977), ‘Paula Fay’
(Orville W. Fay, 1968), ‘Red Charm’ (Glasscock, 1944), ‘Władysława’.
(Stanisław Wóycicki, 1980)

●

Pozdní kultivary - kvetoucí v druhé dekádě června:
‘Barbara’ (Mikołaj Karpow-Lipski, 1977), ‘Duchesse d’Orléans’ (Guérin, 1846),
‘Florence Nicholls’ (Nicholls, 1938), ‘Jadwiga’ (Mikołaj Karpow-Lipski, 1977),
‘Ursynów’, (Stanisław Wóycicki, 1977)

Představení sortimentu pivoněk v Botanické zahradě Vratislavské
univerzity - Arboretu Wojsławice
Sbírka pivoněk se skládá ze 411 taxonů.
Sbírka pivoněk k 1. březnu 2020
Botanické druhy: 23
Bylinné pivoňky: 327
Dřevité pivoňky: 19
Skupina Itoh: 41
Pivoňky rostoucí v arboretu se nacházejí na mírných jižních svazích Dubových
kopců (nadmořská výška 273,6 - 297,7 m) v rozsáhlých záhonech přístupných
návštěvníkům. Jsou rozděleny do pěti skupin:
1) Bylinné pivoňky (nejstarší sbírka). Rostliny byly vysazeny v abecedním pořadí,
aby se usnadnilo pozorování.
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Například kultivary: ‘Akro’(Krekler, 1962), ‘Better Times’ (Franklin, 1941), ‘Dürer’
(není v registru), ‘Cornelia Shaylor’ (Shaylor, 1917).
2) Pozdně kvetoucí druhy, poddruhy, odrůdy, botanické formy a kultivary:
např. ‘Elsa Sass’ (Sass, H.P., 1930), ‘Pink Giant‘ (není v registru), ‘Glory
Hallelujah‘ (Klehm, Carl G., 1970), ‘Solange‘ (Lemoine, 1907), ‘Princess
Margaret‘ (Murawska, 1960).
3) Ranně kvetoucí druhy a kultivary. Pivoňky obecně kvetou na začátku léta.
Existuje však skupina druhů jako Paeonia peregrina, P. mlokosewitschii, P.
obovata, P. veitchii, P. rockii, P. ×smouthii a jejich kultivary (např. ‘Nova’
(Saunders, 1950) jako hybrid mezi P. mlokosewitschii × P. macrophylla)), které
kvetou již na jaře.


Začátkem května nejdříve kvete pivoňka úzkolistá (P. tenuifolia) a
mezidruhové hybridy získáné s její účastí, např. ‘Earlybird’ (Saunders, 1951),
‘Early Scout’ (Auten, 1952), ‘Nosegay’ (Saunders, 1950).



V polovině května kvete pivoňka lékařská P. officinalis a její kultivary, mezi nimi
plnokvětý fialový kultivar ‘Rubra Plena’ (evropský starobylý kultivar), velmi
oblíbený ve starých venkovských zahradách.

4) Pivoňky ze skupiny Itoh, ‘Julia Rose’, ‘Prairie Charm’ (Hollingsworth, 1992),
‘Sonoma Floozy’ (Tolomeo, 2001).
5) Dřevité pivoňky, mimo jiné: ‘Amazing Beauty’ (Irvine/Sutherland, 2001),
‘Château de Courson‘ (není v registru), ‘Reine Elisabeth‘ (není v registru),
‘Shimanishiki‘ (starobylý japonský kultivar), ‘Yin Hong Qiao Dui‘ (čínský kultivar).

Paeonia ‘Julia Rose’ (Anderson, 1999),
(meziskupinový) kultivar Itoh

Paeonia ‘Prairie Charm’ (Hollingsworth,
1992), (meziskupinový) kultivar Itoh
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V Arboretu Wojsławice jsou pivoňky vyšlechtěné v následujících zemích:


Polsko: ‘Barbara’, ‘Hania’. (Mikołaj Karpow-Lipski, 1977) a ‘Prof. Wóycicki’
(Stanisław Wóycicki, Hanna Ładyżyńska, Halina Owsianik, Bolesław
Chlebowski, 1997)



Francie: ‘Festiva Maxima’ (Miellez, 1851), ‘Mme Emile Galle’ (Crousse, 1881),
‘Mme Gaudichau’ (Millet, 1902), ‘Modeste Guérin’ (Guérin, 1845), ‘Nanette’
(Doriat, 1924), ‘Primevère’ (Lemoine, 1907), ‘Virgo Maria’ (Calot, 1859)



Německo: ‘Dürer’ (Goos & Koenemann, Germany, 1910)



Anglie: ‘Lady Alexandra Duff’ (Kelway, 1902), ‘Whitleyi Major’ (Whitley, 1808),
‘Otto Fröbel’ (Peter Barr, 1898)



Itálie: ‘Reine Elisabeth’ (Casaretto, před rokem 1846)



Belgie: ‘François Ortegat’ (Parmentier, 1850)



Ukrajina: ‘Vesilna’ (Gorobets, 1994)



Nizozemsko: ‘Fokker’ (Ruys, 1928), ‘Miss Eckhart’ (Roelof-Arendsveen van der
Meer, 1928), ‘Vogue’ (Hoogendoorn, 1949)



Rusko: ‘Iceberg’ (A.A. Sosnowiec1961)



USA: ‘Ann Zahller’ (Mains, 1965), ‘Do Tell’ (Auten, 1946), ‘Stellar Charm’ (Don
Hollingsworth, 2005), ‘Sonoma YeDo’ (Irene Tolomeo, 2010)



Čína: ‘Yin Hong Qiao Dui’ (1966)



Japonsko: ‘Yellow Crown’ (Toichi Itoh, 1964), ‘Shimadaijin’ (K. Ikeuchi, 1952)



Nový Zéland: ‘Amazing Beauty’ (Sutherland, 2001)

Paeonia lactiﬂora ‘Kabata’ (Wóycicki,
1997)
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Paeonia lactiﬂora ‘O-sho-kun’ je starobylá japonská
pivoňka

Paeonia lactiﬂora ‘Shirley Temple’ (z
Nizozemska před 1952)

Paeonia lactiﬂora ‘Germaine Bigot’ (Dessert,
1902)

Nejstarším historickým kultivarem v naší kolekci je čínská pivoňka s jednoduchými
bílými květy - Paeonia lactiflora 'Whitleyi Major' (Whitley, Anglie, 1808) a jedním z
nejmladších - holandský kultivar registrovaný v roce 2011 - P. lactiflora 'White Sarah
Bernhardt ™ 'HR 01', s plnými bílými květy.

Úplný seznam pivoněk pěstovaných v Arboretu
Wojsławice naleznete na:
http://arboretumwojslawice.pl/index-plantarum/indexplantarum-byliny/
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Rozvoj polského národního šlechtitelství
V druhé polovině 20. století vybírali polští šlechtitelé nové kultivary pivoněk. Selekci
provedli Mikołaj Karpow-Lipski a tým prof. Stanisława Wóycického z katedry
okrasných rostlin Ústavu zahradnické produkce Varšavské univerzity věd o živé
přírodě.


Mikołaj Karpow-Lipski (1896-1981) - vyšlechtil následující kultivary: ‘Barbara’,
‘Ewelina’, ‘Jadwiga’, ‘Krystyna’ a ‘Hania’, 1977.



TEAM I: Stanisław Wóycicki (1897-1970), Hanna Ładyżyńska, Halina Owsianik, Bolesław Chlebowski (katedra okrasných rostlin Ústavu zahradnické
produkce Varšavské univerzity věd o živé přírodě) - představili v roce 1997
následující kultivary: ‘Ursyn Niemcewicz’, ‘Ursynów’ a ‘Professor Wóycicki’ .



TEAM II: Stanisław Wóycicki, Hanna Ładyżyńska, Halina Owsianik (Varšavská
univerzita věd o živé přírodě) - vyšlechtili následující kultivary: ‘Wladyslawa’,
registrován v roce 1997, a snad ‘Kabata’ (?).

Byly známy tři kultivary, které lze považovat za úspěchy polských šlechtitelů (před
rokem 1939), dnes jsou však bohužel považovány za ztracené. Jedná se o
následující: ‘Hoseriana’ - tmavě amarantový, ‘Matejko’ - tmavě karmínový a
‘Moniuszko’ - karmínově fialový.
V současné době se v Polsku šlechtění pivoněk neprovádí.

Doporučené polské kultivary pivoněk
Paeonia lactiﬂora ‘Ewelina’
Vyšlechtěna v roce 1977.
Šlechtitel: Mikołaj KarpowLipski. Výška 80-120 cm.
Jednotlivé
květy
se
smetanovými lístky a srdcem
květiny se žlutě růžovými
dlouhými tyčinkami. Čerstvě
rozvité květy jsou tělově růžové
barvy, poté bílé. Typ květu:
japonský.
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Paeonia lactiﬂora ‘Krystyna’
Vyšlechtěna v roce 1977. Šlechtitel:
Mikołaj Karpow-Lipski. Výška 80-100 cm.
Kultivar s velkými, voňavými, plnými,
lesklými, třešňově-amarantovými květy.
Korunní lístky silně roztřepené, velmi
hustě vyplňující vnitřek květu.

Paeonia lactiﬂora ‘Ursyn Niemcewicz’
Vyšlechtěna v roce 1977. Šlechtitelé:
Stanisław Wóycicki, Hanna Ładyżyńska,
Halina Owsianik, Bolesław Chlebowski
(Katedra
okrasných
rostlin, Ústav
zahradnické
produkce,
Varšavská
univerzita věd o živé přírodě). Výška asi
100 cm. Jednotlivé amarantově fialové
květy,
nažloutlé
tyčinky,
velké
karmínové prašníky, lehký pyl. Typ květu:
japonský.
Paeonia lactiﬂora ‘Ursynów’
Vyšlechtěna v roce 1977. Šlechtitelé:
Stanisław Wóycicki, Hanna Ładyżyńska,
Halina Owsianik, Bolesław Chlebowski
(Katedra okrasných rostlin Ústavu
zahradnické
produkce
Varšavské
univerzity věd o živé přírodě). Dorůstá asi
90 cm. Silné, mírně rozvětvené výhonky.
Plné, mírně zploštělé květy, světle
růžové, s mírně stříbřitým leskem.
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Paeonia lactiﬂora ‘Władysława’
Vyšlechtěna v roce 1980. Pěstitelé:
Stanisław Wóycicki, Hanna Ładyżyńska,
Halina Owsianik (Katedra okrasných
rostlin, Ústav zahradnické produkce,
Varšavská univerzita věd o živé přírodě).
Výška asi 70 cm. Bledě růžovo-fialové
květy s četnými bledě žlutými pestíky,
sladce voňavé. Typ květu: japonský.

Péče o sbírku pivoněk v Botanické zahradě Vratislavské univerzity
Klimatické podmínky


Podnebí: mírné oceánské (Köppenova klasifikace klimatu Cfb)



Nadmořská výška:
Arboretum Wojsławice 213 až 320 m nad mořem (údolí, na severních
svazích Dubových kopců)
Botanická zahrada ve Vratislavi 116 to 120 m nad mořem (Slezská nížina)



Průměrná roční teplota:
Arboretum Wojsławice 8 °C
Botanická zahrada ve Vratislavi 8,4 °C



Zóna odolnosti:
Arboretum Wojsławice 6B
Botanická zahrada ve Vratislavi 7A



Průměrný roční úhrn srážek:
Arboretum Wojsławice – kolem 571 mm
Botanická zahrada ve Vratislavi – kolem 551 mm
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Půdní typy:
Arboretum Wojsławice – dominantní kyselá hnědozem (pH 3,8-4,7)
Botanická zahrada ve Vratislavi – do značné míry změněna - uměle
importována, aluviální



Výsadba – Pivoňky v botanické zahradě ve Vratislavi a v arboretu Wojsławice
rostou ve skupinách na květinových záhonech, kde jsou střídavě vysazovány
do řádků ve vzdálenosti 70 x 70 cm (bylinné) nebo 150 x 150 cm (dřevité).
Pěstování sbírky ve skupinách složených z jednoho druhu usnadňuje údržbu.
Pivoňky rostou dobře na slunných nebo mírně zastíněných stanovištích a
vyžadují úrodné, jílovito-písčité a bohaté na humus půdy, teplé, s pH 6,5-7 na
dobře odvodněném podkladu. Rostliny v botanické zahradě se vysazují a
přesazují od druhé poloviny srpna do konce září. Zasazené později nemusí
kvést následující jaro, někdy i několik let. Výsadba na jaře není výhodná,
protože horní část rostliny začíná intenzivně růst, zatímco kořeny ještě nejsou
dobře regenerovány. Stanoviště pivoňky by mělo být vykopáno nejméně
jeden rýč hluboko a obohaceno úrodnou kompostovou půdou. Na dno jámy
se umístí dobře kompostovaný hnůj a pokryje se 5cm vrstvou substrátu, aby
kořeny pivoňky nepřicházely do přímého kontaktu s hnojem.
Bylinné pivoňky by měly být vysazeny tak, aby pupeny byly asi 3 cm pod
povrchem země. Rostliny, které jsou zasazeny příliš hluboko, nemusí po mnoho
let kvést. Ze stejného důvodu by neměly být příliš silně mulčovány.
Dřevité pivoňky jsou zasazeny tak, aby místo štěpu (které je viditelné jako
zesílení na hlavním stonku) bylo 4 až 6 cm pod povrchem země. To pomáhá
mladým rostlinkám utvářet vlastní kořeny. Pivoňky Itoh se zasazují takovým
způsobem, že první pupen je buď na úrovni povrchu země, nebo ne více než
3 cm pod ním.



Jarní úklid – Dřevité pivoňky se před začátkem vegetačního období očistí od
zbytků loňských listů a odstraní se odumřelé suché výhony.



Hnojení - Pivoňky se hnojí v dubnu dlouhodobě působícími minerálními hnojivy
(Osmocote, Plantacote). V případě viditelných příznaků nedostatku mikroživin
lze příležitostně aplikovat také tekuté hnojivo s mikroživinami (Mikrovit).
Každých několik let je povrch půdy pod rostlinami mulčován kompostem.



Odstranění zvadlých květů – Odkvetlé květy se odstraní dříve, než začnou růst
plody.



Prořezávání – U bylinných pivoněk se na podzim (konec října - začátek
listopadu) odstraní uschlé nadzemní části. Na rozdíl od bylinných pivoněk se
dřevité pivoňky neseřezávají. Pokud to však je nutné, je třeba řez provést ihned
po rozkvětu, protože tyto rostliny kvetou na loňských výhoncích. Někdy může
být nutné provést opravný prořez - odstranit poškozené nebo zlomené
výhonky. Vzhledem k tomu, že dřevité pivoňky jsou naroubovány na kořeny
bylinných pivoněk, může se stát, že na bázi rostliny vyrostou výhonky z
podnože, a tyto by měly být také odstraněny. Pivoňky Itoh se také seřezávají
na podzim, kdy listy jasně začínají usychat. Rostliny se stříhají těsně nad dobře
vyvinutým náhradním pupenem. Výhony pivoňky Itoh jsou křehčí než v
případě dřevitých pivoněk. Pokud se takový výhon zlomí, měl by být sežíznut,
aby se zabránilo plísňové infekci.
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Škůdci – Občas se na květech pivoněk objeví zlatohlávek zlatý Cetonia
aurata. Brouci mohou poškodit korunní lístky. Protože poškození je nepatrné,
insekticidy se nepoužívají.



Nemoci – Nejčastěji se vyskytuje šedá hniloba Botrytis paeoniae, objevuje se
na jaře, kdy začínají růst první výhonky. Napadení rzí Cronartium flaccidum
během vegetačního období pivoňky a septoriová skvrnitost Septoria
paeoniae var. berolinensis jsou o něco méně časté. Prevence - jarní ošetření
přípravkem Miedzian® 50 WP. V případě prvních příznaků onemocnění se k
postřiku infikovaných rostlin používají Amistar 250 S.C., Previcur Energy 840 SL,
Falcon 460 EC.



Kontrola plevele – Vrchní vrstva půdy všech vytrvalých pivoněk, pivoněk Itoh
a dřevitých pivoněk je mulčována jemně mletou kompostovanou kůrou.
Během vegetačního období se pravidelně provádí ruční odplevelení.



Zavlažování – Během vegetačního období jsou pivoňky zalévány systémem
mikropostřikovačů aktivovaných ručně podle potřeby.

Péče o pivoňky - železný prstenec jako opora
kvetoucích stonků, Arboretum Wojsławice

68

Odstraňování zvadlých
květů v Arboretu
Wojsławice

Paeonia lactiﬂora ‘Garbė Motinai’ (Ona Skeivienė, 1979)
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Botanická zahrada Vilniuské univerzity, Litva
Historie a tradice pěstování pivoněk v Litvě
Litevci si zachovali svou jedinečnou historii, kulturu a způsob života, kde hrály
rostliny důležitou roli. Pivoňky v Litvě jsou etnograficky dlouhodobě pěstované
květiny. V Litvě byly jedněmi z nejcennějších rostlin. Jsou to vytrvalé dekorativní
rostliny, které se přizpůsobily litevským přírodním podmínkám. Květinové zahrady
se v litevských vesnicích pravděpodobně poprvé začaly objevovat kolem 15. –
16. století spolu se zřizováním prvních klášterů. V jejich zahradách byly pěstovány
různé léčivé rostliny, a dekorativní rostliny byly obvykle vysazovány do palácových
zahrad. Vesničané viděli dobře udržované zámecké parky a jejich dekorativní
exotické rostliny a také si přáli něco z toho vytvořit ve svých usedlostech. Rostliny
pěstované v klášterních, církevních a panských parcích a zahradách se rozšířily
do vesnických zahrad, mezi nimi i pivoňky. Pokud je z příběhů známo, první zmínky
jsou o pivoňce lékařské Paeonia officinalis, ale často se mísí se zmínkami o pivoňce
čínské P. lactiflora. Proto je obtížné přesně říci, kdy, kde a jaké druhy byly
pěstovány. Je obtížné rozlišit, která pivoňka byla pěstována, protože jak pivoňka
lékařská, tak pivoňka čínská byly obvykle vysazovány na stejném místě a
nazývány stejným jménem. S. B. Jundzill napsal, že P. officinalis je všude
vysazována pro své květy, ale jen zřídka se používá jako léčivá rostlina. J. Strumila
ve své práci z roku 1834 uvádí, že je velmi běžná a pěstuje se jako dekorativní
rostlina. Kořeny byly používány k léčení, semena se zavěšovala kolem krku dětí,
aby se jim usnadnilo prořezávání zubů. Agronom J. Strazdas v roce 1930 napsal:
„Pivoňky mají všichni rádi, takže nenajdeme květinovou zahradu, kde by nebyly.“
V knize Moje zahrada vydané v roce 1939 J. Klivečka uvádí: „Existuje několik druhů
pivoněk. Pár z nich roste tady: pivoňka lékařská (Paeonia) - (P. officinalis), pivoňka
čínská (P. albiflora - nyní P. lactiflora), pivoňka úzkolistá - (P. tenuifolia).

Paeonia ofﬁcinalis
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Paeonia tenuifolia

Výsadba a péče o pivoňky v té době byla plná mnoha mýtů a pověr. Bylo známo,
že když byly zasazeny do písčité půdy, špatně rostly a chřadly, a tak se jim pod
kořeny umisťovala hlína. Elena Kudrevičienė (nar. 1921) si pamatuje, jak kdysi
vykopala jámu hlubokou 1 metr, kde byla přidána hlína, a završena zahradní
půdou. Protože pivoňka byla milovanou květinou, bylo při jejím zasazení běžné
dát něco pod její kořeny - peníze nebo černý chléb, aby rostlina lépe
prosperovala, rostla a kvetla. Obvykle se použil krajíc nebo kůrka chleba, ale
někdy dokonce celý bochník. Nebylo neobvyklé kropení svěcenou vodou nebo
označení křížkem. Jiní zakrývali kořeny ovsem a po vyklíčení je kousali. Někteří lidé
tam položili domácí vlněnou pletenou rukavici, ponožku nebo kus roztrhaného
svetru nebo hedvábného šálu. Podle pověry musela být při zasazení pivoňky
umístěna pod kořeny hlava sledě nebo hlava brouka, nebo i moucha. Pokud by
se tak nestalo, pak by z domu odešli muži a zemřeli: „Položte tam hlavu, aby hlavy
nebylo potřeba.“ Pivoňky byly přesazovány po žních v srpnu.
Před zimou se obvykle na místo nasypal čerstvý hnůj. Pivoňky byly také hnojeny
sazemi. Na podzim, při čištění komínů, se kolem rostlin rozprostřely saze. V severní
části Litvy byly na jaře pivoňky zakrývány starými koši bez dna, aby se nenakláněly
a vyrostly rovně. Jak rostlina rostla, košík se také zvedal. Na mnoha místech byly
pivoňky zasazovány do středu květinové zahrady.
Ve 2. a 3. desetiletí 20. století, zejména v nezávislé Litvě, byla pivoňka lékařská P.
officinalis nahrazována mnohem okrasnější pivoňkou čínskou P. lactiflora a jejími
kultivary. V Litvě jsou nejrozšířenější staré kultivary P. lactiflora z předminulého
století: ‘Edulis Superba’ (Lémon, 1824), ‘Festiva Maxima’ (Miellez, 1851), ‘Jeane
d’Ark’ (Calot, 1858). Široce se pěstuje také starobylý kultivar P. officinalis ‘Rubra
Plena’, časně kvetoucí pivoňka lékařská. Druhy dřevité pivoňky nejsou v Litvě
široce rozšířeny. Nejběžnější v Litvě je pivoňka keřového typu P. ×suffruticosa. V
roce 1974 byla ve městě Kaunas uspořádána první národní výstava pivoněk.
Počet vystavených kultivarů nebyl pozoruhodný. Na veřejných místech zaujímají
pivoňky pouze okrajovou pozici, i když se situace mění.
V Botanické zahradě Vilniuské univerzity se záhony za více než 28 let rozrostly více
než desetkrát a nyní zabírají plochu 8 ha. Při vytváření exponátů byla snaha spojit
systematické, bioekologické a estetické principy. Na terase tří rybníků,
takzvaného „Velkého údolí květin“, byly pro každé roční období vytvořeny
kvetoucí květinové záhony - květinové záhony okrasných rostlin, které kvetou na
jaře, v létě i na podzim. Od roku 1992 se rozrůstá litevský šlechtitelský materiál
bylinných okrasných rostlin (květin). Své rostliny laskavě darovali sběratelé a
šlechtitelé květin P. Balčikonis, E. Tarvidiene, J. Tarvidas, L. Ciplijauskienė a P.
Ciplijauskas, A. Markevičius, J. A. Liutkevičius, A. Gražys, O. Griciuvienė a další.
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Sbírka pivoněk v Botanické zahradě Vilniuské univerzity

Letecký pohled na Oddělení pěstování květin Botanické zahrady Vilniuské univerzity
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Polní sbírky pivoněk lze vidět v botanických zahradách univerzit ve Vilniusu, v
Šiauliai, v Klaipedě a v botanické zahradě Univerzity Vytautase Magnuse (VMU) v
Kaunasu. Tyto zahrady spravují nejen velké sbírky pivoněk, ale také mají místní
pivoňky (lidové šlechtitelství) i moderní kultivary, hybridy, druhy a další šlechtitelský
materiál litevského i zahraničního původu. Všechny sbírky poskytují nejen
vědeckou, estetickou a vzdělávací hodnotu, ale jsou také volně přístupné
návštěvníkům.
Ve veřejných zahradách se člověk nesetká s tak velkým počtem pivoněk; většina
pivoněk je zasazena v malých skupinách na náměstích, v parcích. Druhová
rozmanitost je také špatná. Dvě litevská města: Telšiai a Tauragė by se dala nazvat
pivoňkovými městy. Dne 16. září 2017 začali obyvatelé města Telšiai realizovat vizi
prosperujících pivoněk ve městě. Vize města stát se „pivoňkovým městem“ přišla
po dlouhé době, kdy se pivoňka jako symbol města objevila poprvé v Telšiai v
roce 2009. Pivoňky byly vysazeny ve všech městských prostorech. Další litevské
město, Tauragė, naplánovalo v roce 2018 krásnou kampaň na výsadbu 100
pivoněk u příležitosti stého výročí litevského státu. Během kampaně nebylo
darováno 100, ale 200 rostlin a všechny byly vysazeny v městském parku.
Slavné sbírky pivoněk nejsou vlastněny pouze litevskými botanickými zahradami,
ale také jednotlivými sběrateli květin žijícími v různých regionech Litvy. Někteří z
nich jsou nejen sběratelé pivoněk, ale také šlechtitelé: Eglė Gintauskienė, Darius
Gusas, Gediminas Siudikas, Giedrius Rumė, Kęstutis Vyšniauskas, Pranciškus
Puidokas, Vitalijus Dereškevičius, Dambrauskienė, Lionė Ciplijauskienė a Paulius
Ciplijauskas. Všichni prodávají sazenice pivoněk, ale ne všechny tyto sbírky jsou
přístupné návštěvníkům.
Jedinou registrovanou pivoňkovou farmou v Litvě, která prodává pivoňky, je
zahrada Rūta (https://rutagardens.lt/). Na farmě jsou bylinné pivoňky, hybridy Itoh
a dřevité pivoňky. Sbírku tvoří více než 100 různých kultivarů. V roce 2017 bylo pole
pro řezané květiny pivoněk osázeno 2 000 rostlinami. První sezóna prodeje čerstvě
řezaných pivoněk pěstovaných v Litvě byla v roce 2019.

Paeonia lactiﬂora ‘Eleanor’
(Winchell, 1946)
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Největší sbírky pivoněk v Litvě


Botanická zahrada Vilniuské univerzity - má asi 270 taxonů



Botanická zahrada VMU v Kaunasu - vlastní asi 300 taxonů

Největší sbírky v Pobaltí


Botanická zahrada v Tallinnu, Estonsko - 313 kultivarů a druhů pivoněk



Arboretum Kalsnava, Lotyšsko - které má v současné době 180 kultivarů

Kurátoři z Průhonické botanické zahrady na návštěvě Botanické zahrady Univerzity
Vytautase Magnuse v litevském Kaunasu. Paeonia lactiﬂora ‘Prof. K. Grybauskas’ (Ona
Skeivienė, 1958)

Počátky pěstování pivoněk v Botanické zahradě Vilniuské univerzity
Původně květinářství sestávalo z „farmy se záhony“, protože nejdůležitější bylo
sbírky shromažďovat. Pivoňky byly shromažďovány, zkoumány a hodnoceny od
roku 1992. Byla prováděna neustálá údržba a hledání nových kultivarů. Byla
pozorována aklimatizace rostlin. Zvláštní pozornost byla věnována litevským
šlechtitelům. Botanická zahrada Vilniuské univerzity dnes shromáždila cenný
genofond okrasných rostlin. V roce 1994 se Oddělení květinářství připojilo k
Programu výzkumu a konzervace genetických zdrojů. Zpočátku bylo nutné
hromadit co největší genofond kultivarů a hybridů vytvořených litevskými
šlechtiteli a amatéry. Proto se stal středem zájmu nového výzkumu botanické
zahrady: sběr rostlin, ochrana, výzkum a hodnocení genetických zdrojů, školení a
vzdělávání.
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Sbírka pivoněk v Botanické zahradě Vilniuské univerzity

Pro zvýšení popularity rostlin uspořádali zaměstnanci desítky květinových výstav
celostátního i místního významu. Například ve Vilniusu, Kaunasu, Klaipėdě,
Kretingě nebo Marijampole. Rostliny pěstované v botanické zahradě byly
vystaveny na mezinárodních květinových výstavách v Litvě i v zahraničí.
Účel sbírek pivoněk
Cílem je shromáždit sbírku pivoněk vhodných pro pěstování v litevských
klimatických podmínkách. Tato kolekce by představovala kultivary s okrasnými
vlastnostmi a taxonomické kultivary rostlin pivoňky. Dalším cílem je shromáždit
zástupce zahraničních a litevských odrůd s nejvíce dekorativními kvalitami. Je
důležité, aby byly okrasné sběratelské rostliny (např. pivoňky) propagovány z
důvodu nutnosti a výhod ekologizace městských oblastí a take aby byly
poskytované informace o potenciálu rostlin v zahradních sbírkách použity ve
vzdělávacích zahradnických programech dostupných pro všechna média.
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Prvním registrovaným kultivarem v elektronické databázi zahrady byla Paeonia
lactiflora Pall. 'Perrette' (Auguste Dessert 1921, Francie) v září 1978. Sazenice byly
získány z univerzitní botanické zahrady v lotyšské Rize. První pivoňky registrované v
Kairėnai byly přivezeny z Běloruska, Minsk HBC v roce 1993. Bylo přivezeno devět
kultivarů: ‘Illini Warrior’ (Glasscock/Falk, 1955), ‘Chochloma’ (Vasyl Gorobets),
‘Cytherea’ (Saunders, 1953,), ‘Novost Altaja’ (Lutchnik, 1963), ‘Orlio- nok’
(Fomitcheva, 1963), ‘Blaze’ (Fay / Reath, DL 1973) ‘Black Monarch’ (Glass- cock,
1939), ‘Kazaciok’ (Hancenko / Tirana, 1982), ‘Ellen Cowley ‘(Saunders, 1940).

Veřejné nebo jiné akce týkající se pivoněk
Botanická zahrada Vilniuské univerzity každoročně pořádá vzdělávací akci
„Pivoňky“, jejímž cílem je představit tyto rostliny široké veřejnosti a propagovat je
v naší zemi. Ve vrcholném období květu pivoněk se koná komentovaná prohlídka.
Během vzdělávací prohlídky je představena taxonomie rostlin, druhy a kultivary
rostoucí v botanické zahradě, ukázky kultivarů dekorativních prvků a představeny
litevské kultivary a šlechtitelé. Poskytovány jsou také informace o výsadbě,
pěstování a péči, o nejčastějších chorobách, škůdcích a způsobech jejich léčby.

Květinová výstava pivoněk v Botanické zahradě Vilniuské univerzity v červnu 2018, kdy se
konala konvence Středoevropské kosatcové společnosti
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V Litvě neexistují žádné pivoňkové společnosti ani speciální semináře na toto
téma. Před 25 lety byla založena Unie květinářů, která sdružuje všechny květináře,
šlechtitele a sběratele. Společnost sdružuje lidi se zájmem o výběr, sběr,
reprodukci, distribuci a další květinářské záležitosti týkající se květin a jiných
okrasných rostlin, kteří se chtějí v této oblasti zdokonalit, spolupracovat a přispívat
k rozvoji květinářství v Litvě.

Květinová výstava na vilniuském magistrátu

Účastníci kongresu MEIS v roce 2018 navštívili sbírku pivoněk v Botanické zahradě Vilniuské
univerzity
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Pivoňkové projekty a organizace v Litvě

Paeonia lactiﬂora ‘Lotus Queen’
(Muraswka, 1949)

Paeonia lactiﬂora ‘Mlle Jeanne Rivière’
(Rivière, 1908)

Komplexní studie pivoněk v Botanické zahradě Vilniuské univerzity byly zahájeny
v roce 1999 s cílem posoudit ornamentálnost, vhodnost pro výsadbu a výběr
jednotlivých druhů a kultivarů, jejich morfologii a biologicko-fenologické
pozorování. Selektivní práce se provádí v oblastech odolnosti vůči chorobám,
pravidelnosti kvetení, okrasných vlastností keřů a květů. Pětiletá pozorování
spojená s meteorologickými údaji ukázala, že nepříznivě ovlivnily růst a vývoj druhu
jarní mrazy, brzké jaro, nedostatečná teplota a počet slunečných hodin během
vegetace.
Bylo zjištěno, že kultivary pivoněk vytvořené šlechtiteli z různých zemí mají v zimním
období v našich klimatických podmínkách nižší míru přežití, trpí více chorobami a
ztrácejí dekorativní vlastnosti.
Od roku 2007 je v naší zemi uložen jedinečný genofond pivoněk. Je uložen na
neurčito. V roce 2010 byl nařízením ministra životního prostředí Litevské republiky
(Valstybės žinios, 2010, č. 155-7906) udělen nejlepším rostlinám status národních
genetických zdrojů rostlin (http://www.agb.lt/dekor_aug_kc.htm 2018 02 26
12:41).
Oceněnými pivoňkami je 44 kultivarů Paeonia lactiﬂora:
 19 kultivarů vyšlechtila Ona Skeivienė (‘Virgilijus’, ‘Garbė Motinai’,
‘Professor K. Grabauskas’, ‘Maironis’, ‘Freda’, ‘Darius-Girėnas’, ‘Skeivienės
Vėlyvasis’, ‘Žilvinas’, ‘Elena’, ‘Rytas’, ‘Kastytis’, ‘Ona’, ‘Jadvyga’, ‘Ramunis’,
‘Vakaris’, ‘Danutė’, ‘Jonas’, ‘Tadas’, ‘Regina’)
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25 kultivarů vyšlechtili Emilija Tarvidiene a Jonas Evaldas Tarvidas (‘Meilutis’,
‘Jaunuolis’, ‘Kaunietis’, ‘Senolis’, ‘Kvieslys’, ‘Labutis’, ‘Skaistis’, ‘Vilnietis’,
‘Kaukutis’, ‘Aistis’, ‘Dainius’, ‘Našutis’,
‘Klajūnas’,

‘Laimikis’, ‘Žynys’, ‘Lakūnas’, ‘Keleivis’, ‘Gražuolis’, ‘Stipruolis’, ‘Veikėjas’,
‘Žygūnas’,
‘Kėdainietis’,
‘Švyturys’,
‘Šaunuolis’,
‘Svečias’)
(http://www.agb.lt/dekor_aug_kc.htm 2018 02 26 12:49)
Spolu s kultivary je 13 druhů uloženo ve čtyřech polních sbírkách ex-situ, kterým byl
udělen status rostlinných genetických zdrojů: Polní sbírka kultivarů a šlechtitelských
linií rodu Paeonia lactiflora v Kaunaské Botanické zahradě Univerzity Vytautase
Magnuse. Polní sbírka vybraných a litevských pivoněk (P. ×suffroticosa) v
Litevském zahradnickém ústavu v rámci Litevského zemědělského a lesnického
vědeckého centra (LAMMC). Polní sbírka Paeonia lactiflora v botanické zahradě
v Kaunasu. Polní sbírka litevských kultivarů Paeonia lactiflora v Botanické zahradě
Vilniuské univerzity.

Paeonia lactiﬂora ‘Gražuolis’ (Emilija Tarvidiene a Jonas
Evaldas Tarvidas, 1979) na začátku období květu

Průběh kvetení Paeonia lactiﬂora ‘Professor K. Grybauskas’ (Ona Skeivienė, 1958)

Paeonia lactiﬂora ‘Virgilijus’ (Ona
Skeivienė, 1958)
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Představení sortimentu pivoněk z Botanické zahrady Vilniuské univerzity
K prosinci 2019
sbírku pivoněk tvořilo:
17 vybraných druhů pivoněk
259 hybridů Paeonia lactiﬂora
21 litevských sadeb (bez
názvu)
44 litevských kultivarů
79 kultivarů z USA
58 francouzských kultivarů
22 ruských kultivarů
10 anglických kultivarů
9 holandských kultivarů
6 ukrajinských kultivarů
3 polské kultivary
2 německé kultivary
11 kultivarů neznámého původu
Většina sazenic byla zakoupena v Minsku, Moskvě, Novosibirsku, botanické
zahradě VMU, venkovní květinové experimentální stanici ve Vilniusu a Dontnuvě,
získána výměnou z lotyšských, polských, německých, ukrajinských a běloruských
botanických zahrad. Vybrané pivoňky jsou pěstovány výměnou ze semen a
získávány jako sazenice z jiných botanických zahrad.
Ve sbírce Pivoňka je 176 vzorků cizích kultivarů. Je rozdělena do 3 hlavních období
šlechtění: 1800–1900, 1900–2000 a kultivary po roce 2000. Ve sbírce nejsou téměř
žádné nejnovější kultivary, kromě jednoho kultivaru ‘Charismatic’ (Krekler / Klehm,
2003).

Paeonia lactiﬂora ‘Akron’ (Krekler, 1962)
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Kultivary pivoněk mají různé barvy a odstíny, od bílé po jasně červenou. Kolekce
je ve všech třech základních barvách: bílé, růžové a červené. Bílé odstíny tvoří
přibližně 23 % sbírky, zatímco většina spektra je růžová s 52 %, červených je
přibližně 23 % a ostatní odstíny (žluté, tónované, dvoubarevné) tvoří pouze 1 %.
Pivoňky jsou rozděleny do 5 skupin podle tvaru květu: jednoduché (8 % sbírky),
japonské (4 %), sasankovité (7 %), poloplné (17 %) a plné květy (64 %).
Sbírka obsahuje 12 exemplářů pivoněk oceněných Zlatou medailí American
Peony Society: ‘Mrs. J.V. Edlund ‘- 1933 (Franklin / Edlund, 1929), ‘Nick Shaylor’ - 1941
(Shaylor / Allison, 1931), ‘Hansina Brand’ - 1946 (Brand, A.M., 1925), ‘Kansas’ - 1957
(Bigger, 1940), ‘Red Charm’ 1969 (Glasscock, 1944), ‘Cytherea’ – 1980 (Saunders,
1953), ‘Coral Charm’ 1986 (Wissing, 1964), ‘White Cap’ - 1991 (Winchell, 1956),
‘Coral Sunset’ – 1993 (Wissing, 1965), ‘Pink Hawaiian Coral’ - 2000 (Klehm, R. G.,
1981), ‘Early Scout’ - 2001 (Auten, 1952), ‘Bartzella’ - 2006 (Anderson, R.F. 1986).

Paeonia lactiﬂora ‘Gladys Hodson’
(Krekler, 1961)

Paeonia lactiﬂora ‘M-me de Verneville’
(Crouse, 1907)

Paeonia lactiﬂora ‘Katrin Choveiner’
(neznámý šlechtitel)

Paeonia lactiﬂora ‘Cornelia Shaylor’
(Shaylor, 1917)
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Paeonia lactiﬂora ‘Gilbert Barthelot’
(Doriat, 1931)

Paeonia lactiﬂora ‘Mrs. Wilder Bancroft’
(Nicholls, 1935)

Úplný seznam Paeonia v Botanické zahradě Vilniuské univerzity naleznete na adrese:

http://www.botsodas.lt/indexplantarum
V roce 1986 zahájila Zahrada vytváření nového databázového systému pro
evidenci rostlin ve sbírkách. Existovaly však velmi špatné technické možnosti pro
vývoj moderní databáze. Přesto byla v roce 2003 vyvinuta databáze obsahující
informace o všech sbírkách rostlin. Tento program se pro údaje o sbírkách Zahrady
používá dodnes bez významných změn. Databáze je částečně přístupná
veřejnosti na internetové adrese: http://www.botsodas.lt/indexplantarum.
V litevských zelených oblastech není používání QR kódů dosud rozšířené. Ale na
území Botanické zahrady Vilniuské univerzity začaly sloužit již v roce 2014. Při použití
pro vzdělávací účely je kód jedním z nejjednodušších a nejpohodlnějších způsobů,
jak poskytnout různé typy informací o rostlinách. Funguje to opravdu rychle a
dnešním mladým se to líbí. Informace na webové stránce mohou být k dispozici v
litevštině i angličtině. V roce 2017 byly odkazy na rostliny otevřeny 3 000krát. QR
kódy však v Litvě nejsou dosud populární.
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Štítek rostliny s QR kódem pro další informace

Rozvoj litevského národního šlechtitelství
Litevští zahradníci dosáhli při výběru pivoněk některých úspěchů. Litevští milovníci
květin se také zabývají hybridizací pivoněk, selekcí kultivarů a druhů.
Dr. Ona Skeivienė byla první osobou v naší zemi, která začala se šlechtěním.
Charakterizace 44 litevských kultivarů Paeonia lactiflora dostupných ve sbírce: 19
od Ona Skeivienė a 25 od Emilija Tarvidiene a Jonas Evaldas Tarvidas se skvělým
kultivarem dekorativních vlastností. Doba květu rostlin trvá od 6 do 18 dnů.
Produktivita kvetení pivoňky se zvyšuje s věkem kultivaru. Závisí na genotypu (až
41,6 %), stejně jako výška květu a průměr květů. Litevské pivoňky se vyznačují
dlouhověkostí, odolností vůči nepříznivým podmínkám a malou údržbou.
Dr. Skeivienė (1912-1988) strávila celý život výběrem bylinných pivoněk,
vytvářením hybridů pivoněk čínských a prací na sbírce pivoněk. V letech 19531958 provedla srovnávací hodnocení šlechtitelských linií a k vyšlechtění nových
kultivarů použila metodu hybridizace za pomoci inbredingu. Jejím cílem bylo
vyvinout litevské kultivary bíle kvetoucích pivoněk, které mají lepší dekorativní
vlastnosti, dlouhou dobu květu, jsou odolné vůči houbovým chorobám a lépe se
přizpůsobují místním agrometeorologickým podmínkám.


Tyto pivoňky v roce 1979 obdržely chráněné označení. Nejlepší hybridy:
‘Maironis’,’ Freda’, ‘Darius-Girėnas’, ‘O. Skeivienės Vėlyvasis’, ‘Žilvinas’, ‘Elena’, ‘Rytas’, ‘Kastytis’, ‘Ona’, ‘Jadvyga’, ‘Ramunis’, ‘Vakaras’, ‘Danutė’,
‘Jonas’, ‘Tadas’ a ‘Regina’.
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6 kultivarů, které vyšlechtila O. Skeivienė, je registrováno v databázi APS:
‘Darius-Girėnas’, ‘Freda’, ‘Garbė Motinai’, ‘Professor K. Grybauskas’, ‘O.
Skeivienės Vėlyvasis’ a ’Virgilijus’.

Od roku 1970 bylo šlechtění bylinných pivoněk prováděno šlechtiteli a sběrateli z
Litevského sdružení šlechtitelů květin.
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Emilija Tarvidienė a Jonas Evaldas Tarvidas. V roce 1957 začali na svém
osobním pozemku na Akademii sbírat okrasné rostliny. Bylinnou P. lactiflora
začali šlechtit v roce 1970. Z velkého počtu jejich sazenic a kultivarů bylo 25
kultivarů pivoněk vytvořených E. Tarvidienė a J. Tarvidas uznáno za vhodné
pro národní genetické zdroje rostliny.



Semion Eicher-Lorka (1913-1977) se ve Vilniusu od roku 1961 věnoval
šlechtění dřevitých pivoněk (P. ×suffroticosa). Začal křížením dvou plných a
jednoho poloplného květu. Bylo získáno 56 sazenic se světle tónovanými
poloplnými květy, jejichž průměr se pohyboval od 10 do 25 cm. Mezi
sazenicemi s načervenalými poloplnými květy byly ‘Otkrovenije’, ‘Ulybka
Dedushki’ a ‘Viktor Orechov’, nejlepší byly ‘Justas Paleckis’, ‘Esperansa’,
‘Spruce’, ‘Norma’ a take bílá ‘Odeta’ a ‘Maya Plisecjala’. V roce 1974 byl
na Výstavě úspěchů národního hospodářství SSSR udělen pěti kultivarům
diplom prvního stupně. V roce 2007 byl čtyřem dřevitým pivoňkám
vyšlechtěným S. Eicher - Lorkou udělen status Národního genetického zdroje
rostlin.



Agronom a šlechtitel Pranciškus Puidokas zkřížil dvě litevské pivoňky ‘Garbė
Motinai’ a ‘Maironis’. Byly získány hybridní sazenice pivoněk čínských. V roce
2018 zaregistroval do Mezinárodního registru pivoněk dva nové kultivary:
‚Lietuvos Ateitis' a 'Lietuvos Patriotas'. V roce 2020 budou registrovány další
dva kultivary.



Květinář, šlechtitel, sběratel Kęstutis Vyšniauskas vyšlechtil několik
mezidruhových hybridů pivoněk: ‘Pink Symphony’, ‘Caucasian Sunrise’,
‘Pink Spring’, ‘Bee May’, hybrid č. 6 a další sazenice. V botanické zahradě
VMU v Kaunasu jsou chráněny a studovány pouze 3 kultivary J.
Vyšniauskase: P. ×hybrida ‘Bitė Maja‘, P. lactiflora ‘Rožinės Ramunės', P.
peregrina ‘Indri Tail‘. Tyto kultivary nejsou registrovány v žádném
mezinárodním registru.

Účastníci kongresu MEIS obdivují sbírku pivoněk v Botanické zahradě Vilniuské univerzity,
červen 2018

Doporučené litevské kultivary

Paeonia lactiﬂora ‘Lietuvos Ateitis’
Šlechtitel - P. Puidokas. Rodokmen:
‘Maironis’ (O. Skeivienė, 1964) × ‘Garbė
Motinai’ (O. Skeivienė, 1958). Období květu
v polovině sezóny. Plné květy o velikosti 16
cm, 3-4 na stonku. Korunní lístky jsou měkké
lila-růžové, směrem k okrajům blednou.
Vnější korunní lístky jsou velké 5 cm, obvykle
zaoblené, ale jemně načechrané.
Blizny jsou tmavě purpurově červené a
plodné. Tyčinky s prašníkem mají u báze jasně žluté nitky, ke špičce světle
žlutozelené. Příjemná vůně. Listy se jeví jako tmavě purpurově červené, dozrávají do
zelené. Vzpřímený růst až do 100 cm, ale v době květu je třeba použít oporu.
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Paeonia lactiﬂora ‘Lietuvos Patriotas’
Šlechtitel - P. Puidokas. Rodokmen:
‘Maironis’ (O. Skeivienė, 1964) × ‘Garbė
Motinai’ (O. Skeivienė, 1958). Středně
pozdní období květu. Plné květy o
velikosti 17 cm, 3-4 na stonku. Korunní
lístky jsou jasně červenofialové, směrem k
okrajům blednou. Vnější korunní lístky jsou
6 cm velké, obvykle zaoblené, mělce
vroubkované. Průměrně 3 středně
ochlupené žlutozelené pestíky. Blizny jsou
jasně purpurově červené a jsou plodné.
Tyčinky s prašníkem mají u báze zářivě žluté nitky, které směrem ke špičkám
blednou. Příjemná vůně. Listy se jeví jako tmavě purpurově červené, dozrávají do
zelené. Úzký vzpřímený růst až do 110 cm, ale v době květu je třeba použít oporu.
Paeonia lactiﬂora ‘Garbė Motinai’
Šlechtitel - O. Skeivienė. Rodokmen:
(‘Pierre Reiqnoux’ × ‘Germaine
Burgos‘) vyšlechtěna v roce 1958.
Lodyha je kompaktní, stonky jsou
pevné, průměrná výška je až 80 cm,
celkový počet stonků je 68 a počet
stonků s květem je 66. Květy jsou světle
růžové, fialové, plné, o průměru 19 cm.
2-3 květy na stonku. Patří do skupiny
plných pivoněk. Období květu střední.
Doba květu průměrná.
Paeonia lactiﬂora ‘Prof. K. Grybauskas’
Šlechtitel - O. Skeivienė. Rodokmen:
(‘General Mac Mahon’ × ‘Perette’)
byl vyšlechtěn v roce 1958. Lodyha je
napůl protáhlá, stonky jsou pevné, až
110 cm vysoké, celkový počet stonků
je 50 a počet stonků s květy je 46.
Květy jsou velmi kompaktní, tmavě
červené se světlými úzkými okraji
korunních lístků, plné, střední velikosti,
14 cm v průměru. 2-3 květy na stonku.
Patří
do
skupiny
plných
–
polokruhových pivoněk. Středně
pozdní kultivar, dlouhá doba květu.
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Paeonia lactiﬂora ‘Freda’
Šlechtitel - O. Skeivienė. Rodokmen:
(‘Auguste
Dessert’
×
‘Perette’),
vyšlechtěný v roce 1964. Lodyha je
kompaktní,
stonky
jsou
pevné,
průměrná výška až 80 cm, celkový
počet stonků 42, počet stonků s květy
38. Květy jsou světle růžové, plné, se
silnou vůní, velkého průměru 18 cm. 4
květy na stonku. Patří mezi pivoňky s
plnou korunou. Období květu - středně
časné, doba květu - střední.
Paeonia lactiﬂora ‘Darius-Girėnas’
Šlechtitel - O. Skeivienė. Rodokmen:
(‘Germaine Burgos’ × ‘Madame Calot’)
byl vyšlechtěn v roce 1964. Lodyha je
kompaktní, stonky jsou pevné a
průměrná výška je až 73 cm, celkový
počet stonků 24, počet stonků s květy
23. Květy jsou růžové, plné, střední
velikosti o průměru 15 cm. 2-3 květy na
stonku. Patří mezi plné, polokruhové
pivoňky. Období květu - mírně pozdní.
Paeonia lactiﬂora ‘Klajūnas’
(Emilija Tarvidienė a Jonas Evaldas
Tarvidas, 1979). Tělo je kompaktní a má
velmi vysoké stonky - přes 100 cm.
Celkový počet stonků 34, stonků s květy
20. Stonky nesoucí květy mají průměr
1,0-1,2 cm. Listy jsou jasně zelené, lesklé,
střední. Květy jsou poloplné, světle
růžové, střední o průměru 11-16 cm.
Vnější korunní lístky jsou eliptické; vnitřní
korunní lístky mají odlišný tvar. Tyčinky
jsou žluté, krátké 1-2 cm. Pestíky 4-6.
Období květu - mírně pozdní. Doba
květu 11-14 dní.
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Paeonia lactiﬂora ‘Keleivis’
(Emilija Tarvidienė a Jonas Evaldas
Tarvidas, 1979). Keř je rozložitý, stonky
jsou velmi vysoké 81-100 cm. Celkový
počet stonků je 44, stonků s květy 30.
Stonky nesoucí květy mají průměr 1,0 1,2 cm. Listy jsou jasně zelené, lesklé,
střední. Květy jsou plné polokruhové,
světle lila-růžové, střední 11-16 cm.
Vnější korunní lístky jsou eliptické; vnitřní
korunní lístky mají odlišný tvar. Tyčinky
jsou žluté, krátké 1-2 cm. Pestíky 3-5.
Období květu - mírně pozdní. Doba
květu je 15-18 dní.
Paeonia lactiﬂora ‘Gražuolis’
(Emilija Tarvidienė a Jonas Evaldas
Tarvidas, 1979). Keř je částečně
rozložitý, stonky jsou velmi vysoké - přes
100 cm. Celkový počet stonků 60,
stonků s květy 32. Stonky nesoucí květy
jsou tenké, o průměru 0,7-0,9 cm. Listy
jsou jasně zelené, lesklé, střední. Květy
jsou plné růžové, lososově růžové,
střední 11-16 cm. Vnější korunní lístky
jsou eliptické; vnitřní korunní lístky mají
odlišný tvar. Období květu - velmi
pozdní. Doba květu je 15-18 dní.
Paeonia lactiﬂora ‘Našutis’
(Emilija Tarvidienė a Jonas Evaldas
Tarvidas, 1994). Keř je částečně rozložitý,
stonky jsou velmi vysoké - přes 100 cm.
Celkový počet stonků je 23, stonků s květy
19. Stonky nesoucí květy mají průměr 1,0
- 1,2 cm. Listy jsou jasně zelené, lesklé,
střední. Květy jsou poloplné, světle
růžové, střední 11-16 cm. Vnější korunní
lístky jsou eliptické; vnitřní korunní lístky
mají odlišný tvar. Tyčinky jsou žluté, krátké
1-2 cm. Pestíky 3-4. Období květu - časné.
Doba květu je 15-18 dní.
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Péče o sbírku pivoněk v Botanické zahradě Vilniuské univerzity
Klimatické podmínky
•

Podnebí: vlhké kontinentální (Köppenova klasifikace klimatu Dfb)

•

Průměrná roční teplota: 6,4 °C

•

Zóna odolnosti: 6a

•

Průměrný roční úhrn srážek: kolem 655 mm

•

Nadmořská výška: 112 m nad mořem

•

Půdní typy – obecně písčitá až písčito hlinitá, oblast sbírky se nachází na
rašelinové, glejové, hlinité, lehce jílovité půdě, pH 5,6

●

Výsadba – k přípravě nové expozice pivoněk se používá těžká technika.
Protože místo určené pro pivoňky obsahovalo těžkou jílovitou hlínu, bylo
rozhodnuto připravit jámy 2 x 2 m velké o hloubce 1 - 1,5 m. Jámy byly
naplněny směsí kalu (50 %), kompostu (30 %) a rašeliny (20 %). Sbírka byla
vysazena v následujícím roce, kdy se půda usadila.

●

Období pro přesazování – pivoňky rostou 20 až 30 let, aniž by je bylo nutné
přesazovat.

●

Hnojení – Půda se každé 3 roky na podzim hnojí přidáním uleželého hnoje
nebo kompostu v množství 20 - 25 kg na metr čtvereční a na písčitých
půdách 1 - 1,5 kg suché hlíny. V dubnu je třeba doplnit dusičnan vápenatý
(20 - 30 g na rostlinu) a v květnu pomalu rozpouštějící se komplexní hnojivo s
mikroelementy (20 g na rostlinu).

●

Zavlažování – Pokud nastane suché a horké počasí, musí se rostliny jednou
týdně zalévat.

●

Odstranění zvadlých květů – Prováděno.

●

Podzimní úklid – Když skončí vegetační období bylinných pivoněk, jejich
stonky se seříznou a zlikvidují, aby se zabránilo šíření chorob a přenosu infekcí
pomocí nástrojů. Rostliny lze mulčovat kompostem nebo rašelinou. K tomu
není vhodný čerstvý hnůj, protože umožňuje rozvoj plísňových chorob. Ten
se na jaře sklidí a kompost se rozptýlí kolem. Dřevité pivoňky se na zimu
přikrývají slámou, větvemi nebo balí do látky.

●

Kontrola plevele – systematické ruční pletí po celé vegetační období.

●

Nemoci – Virová infekce - rostliny by měly být odstraněny a zničeny. Botrytis
paeoniae - ošetřovány přípravkem Previcur Energy (účinné látky: azoxystrobin,
difenokonazol). Na listovou skvrnitost pivoněk se používá směs Bordeaux (fungicid
sestávající z roztoku síranu měďnatého a páleného vápna).
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●

Škůdci – Mravenci - způsobují většinou nepatrné škody.

Přípravné práce před novou expozicí pivoněk v Botanické zahradě Vilniuské univerzity

Odstraňování odkvetlých květů
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III. DOPORUČENÉ ZAHRADNÍ KULTIVARY
PIVONĚK
IBOT UWR
Druh

Název kultivaru

Šlechtitel

Paeonia lactiﬂora

Akron

Krekler 1962 m. JAV

Paeonia lactiﬂora

Alexander Fleming

Neznámý

Paeonia lactiﬂora

Avalanche

Crousse

Paeonia lactiﬂora

Bowl of Beauty

Paeonia lactiﬂora

VU

Intr..
1962

X

X

X

X

X

1886

X

X

Hoogendoorn

1949

X

X

Bunker Hill

Hollis

1906

X

X

Paeonia lactiﬂora

Cornelia Shaylor

Shaylor

1917

Paeonia lactiﬂora

Duchesse de Nemours Guérin

1840

X

Paeonia lactiﬂora

Edulis Superba

Lémon

1824

X

X

Paeonia lactiﬂora

Festiva Maxima

Miellez

1851

X

X

Paeonia lactiﬂora

Kame-no-Kegoromo

Neznámý

X

X

Paeonia lactiﬂora

Kansas

Bigger

1940

X

X

Paeonia lactiﬂora

Neon

Nicholls

1941

X

Paeonia lactiﬂora

Sarah Bernhardt

Lemoine

1906

X

X

Paeonia lactiﬂora

Shirley Temple

z Nizozemska

1952

X

X

Paeonia lactiﬂora

Thoma

Goos & Koenemann 1919

X

X

Paeonia hybr.

Pink Hawaiian Coral

Klehm, R.G.

1981

X

X

Paeonia Itoh hybr.

Bartzella

Anderson, R.F.

1986

X

X

X

Paeonia ofﬁcinalis

Rubra Plena

X

X

X

Paeonia mlokosewitschii

X

X

Paeonia tenuifolia

X

X

X

X
X

X

X
X

X
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PIVOŇKY DOPORUČENÉ JEDNOTLIVÝMI ZAHRADAMI
IBOT

UWR

VU

Druh

Název kultivaru

Jméno šlechtitele

Intr.

Paeonia lactiﬂora

Adorable

Nicholls / Wild & Son

1962

X

Paeonia lactiﬂora

Couronne dOr

Calot

1873

X

Paeonia lactiﬂora

Félix Crousse

Crousse

1881

X

Paeonia lactiﬂora

Jan van Leeuwen

van Leeuwen

1928

X

Paeonia lactiﬂora

Nippon Beauty

Auten

1927

X

Paeonia lactiﬂora

Solange

Lemoine

1907

X

Paeonia hybr.

Coral Sunset

Wissing

1965

X

Paeonia lactiﬂora

Better Times

Franklin

1941

X

Paeonia lactiﬂora

Dresden Pink

Wild & Son

1957

X

Paeonia lactiﬂora

Guidon

Nicholls

1941

X

Paeonia lactiﬂora

La Perle

Crousse

1886

X

Paeonia lactiﬂora

Miss America

Mann / van Steen

1936

X

Paeonia lactiﬂora

Primevère

Lemoine

1907

X

Paeonia hybr.

Ellen Cawley

Saunders

1940

X

Paeonia lactiﬂora

Albatre

Crousse

1885

X

Paeonia lactiﬂora

Coral Queen

Sass, H.P.

1937

X

Paeonia lactiﬂora

Mlle Mademoiselle Jeanne
Rivière

Rivière

1908

X

Paeonia lactiﬂora

M-me de Verneville

Crouse

1885

X

Paeonia lactiﬂora

Myrtle Gentry

Brand, A.M.

1925

X

Paeonia lactiﬂora

Voque

Hoogendoorn

1949

X

Zkratky:
IBOT – Průhonická botanická zahrada, Botanický ústav AV ČR, Česká republika
UWr – Botanická zahrada Vratislavské univerzity, Polsko
VU – Botanická zahrada Vilniuské univerzity, Litva
PdG – Park der Gärten, Německo
Intr. – Rok introdukce/registrace
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Doporučený sortiment trvalek připravil v roce 2020 Spolek českých perenářů.
Seznam obsahuje dva plané druhy, jeden kultivar Paeonia officinalis, jeden
kultivar P. tenuifolia, jeden mezidruhový hybrid, tři kultivary bylinných hybridů a
dvacet kultivarů P. lactiflora. V seznamu není žádná česká pivoňka. Důvodem je,
že české šlechtitelství není ještě komerčně dostupné. Některé kultivary jsou přesto
zajímavé a bylo by vhodné je zařadit do doporučené skupiny.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Paeonia mlokosewitschii
Paeonia tenuifolia
Paeonia tenuifolia
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia lactiﬂora
Paeonia ofﬁcinalis
Paeonia hybr.
Paeonia hybr.
Paeonia hybr.
Paeonia intersectional hybr.

’Plena‘
’Adolphe Rousseau‘
’Avalanche‘
’Bowl of Beauty‘
’Bunker Hill‘
’Dr. Alexander Flemming‘
’Duchesse de Nemours‘
’Edulis Superba‘
’Felix Crousse‘
’Festiva Maxima‘
’Flame‘
’Jan van Leuven‘
’Kame-no-Kegoromo‘
’Kansas‘
’L’Etincelante‘
’Laura Dessert‘
’Le Cygne‘
’Mons.Jules Elie’
’Neon‘
’Nippon Beauty‘
’Sarah Bernhardt‘
’Shirley Temple‘
’Rubra Plena‘
’Early Scout‘
’Chocolate Soldier‘
’Walter Mains‘
’Bartzella‘
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Paeonia lactiﬂora ‘Flame’ (Glasscock, 1939)

IV. SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ ÚDRŽBY PIVOŇKEK
Pivoňky mají rády úrodnou, vlhkou, lehkou, kyprou půdu. Jsou odolné vůči
znečištěnému městskému ovzduší, chorobám, škůdcům. V chladnějších zimách
mohou trpět mrazem. Místo výsadby by mělo být slunné a chráněné před větry.
Jsou vysazovány jednotlivě nebo ve skupinách. Pivoňky kvetou asi dva týdny.
Pivoňky rostou nejlépe na slunných místech. Na stinných místech nekvetou nebo
kvetou špatně. Výjimkou jsou některé přírodní druhy, které rostou mezi stromy a
keři na přírodních stanovištích a jsou přizpůsobeny stinným podmínkám (Paeonia
wittmanniana). Nedoporučuje se vysazovat pivoňky poblíž budov a stromů.
Kořeny pivoňky dosahují hloubky až 1 metru, a proto potřebují hluboce
kultivovanou půdu hnojenou hnojem. Nejlepší půda je mírně kyselá pH 6-6,5.
Pivoňky mohou růst na téměř jakékoli půdě, ale nejlepší je středně těžká,
zůrodněná hlinitá půda nebo úrodná písčitá půda, která nezadržuje silné srážky
ani vodu z tajícího sněhu.

Hlízovité kořeny Paeonia officinalis, P.
peregrina, P. tenuifolia a jejich hybridů
tvoří po odlomení náhodné pupeny

Rozdělený trs kultivaru Paeonia lactiflora.
Kořeny jsou silné a směřují svisle i do
strany. Kořeny mladých výhonků začínají
růst na podzim

Výsadba pivoněk
Místo pro výsadbu pivoněk se připravuje postupně. Během roku výsadby je lepší
ponechat zem ladem a pokusit se vymýtit plevel, i když je vhodná krátkodobá
kultura luštěnin. Expozice pivoněk jsou připravovány po dlouhou dobu, protože
rostou 20 až 30 let bez přesazování. Jámy se připravují měsíc nebo jeden a půl
měsíce před výsadbou, aby se půda mohla usadit. Jámy pro pivoňky jsou
vykopány do hloubky 50 až 60 cm, o průměru 60 - 80 cm. Dno je pokryto drenáží
z hrubého štěrku, drceného kamene. Dvě třetiny jámy jsou naplněny úrodnou
kompostovou půdou smíchanou s hnojem a jemným pískem.
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Do lehkých půd lze přidávat drcený jíl. Všechno se mísí kopáním lopatou. Na dno
jámy lze přidat 200 až 400 g kostní moučky, 50 - 60 g chloridu vápenatého, 100 - 200
g superfosfátu a v kyselé půdě 100 - 200 g vápna nebo křídy. Horní část jámy je
naplněna vrchní půdou. Sazenice by měla být zasazena tak, aby růstové pupeny
následujícího roku byly pouze 3 až 5 cm pod povrchem půdy. Pokud by byly
zasazeny příliš hluboko, pivoňky by obvykle měly mnoho tenkých stonků a nekvetly
by. Po výsadbě je nutné dobře zalévat. Kořeny pivoňky by se neměly dostat do směsi
půdy s hnojivy, protože by se mohly spálit a následně uhnít. Pivoňky se vysazují na
různé vzdálenosti, v závislosti na druhu a na místě. V květinářských farmách se
vysazují 90 x 90 cm, 70 x 100 cm, 70 x 70 cm, 35 x 70 cm. Rostliny vysázené řídčeji
rostou lépe, jsou zdravější, větší a produktivnější.
Nejlepší čas na výsadbu nebo přesazování pivoněk je od druhé poloviny srpna do
poloviny září. Při výsadbě pozdě na podzim odpadnou mladé kořeny výhonků,
které vyrostly na podzim během druhého růstu kořenů. Přesazené rostliny nemají
čas znovu vytvořit nové kořeny před mrazem, takže budou slabé a budou mít horší
míru přežití. Na začátku jara se přesazují pouze jednotlivé klíčky. Přesazování na
jaře se však nedoporučuje, protože je narušeno kvetení. Pivoňky začínají svou
vegetaci brzy, rostou mladé, křehké výhonky, které se nevyhnutelně během
výsadby zlomí, brání se novému růstu kořenů - malé výživné kořeny se tvoří až po
nástupu tepla, takže takto přesazené rostliny často hynou.
Rostliny dosáhnou své charakteristické výšky a začnou normálně kvést až ve třetím
a čtvrtém roce. Pupeny prvního roku (a někdy i druhého, v závislosti na růstu) jsou
otrhávány, aby se urychlila fixace. Pro první a druhý rok jsou obvykle živiny
dostatečné a s hnojením by se mělo začít třetím rokem po přesazení.
Během růstu pivoňky se koncem léta vytvářejí obnovovací pupeny, což vyžaduje
hodně vlhkosti. V případě suchého a horkého počasí je třeba rostliny jednou týdně
zalévat.

Množení rostlin
Bylinné pivoňky se množí semeny, řízky zelených stonků s listy, hřížením, kousky hlíz,
roubováním, klíčením a meristematickým množením. Ve většině případů je
zvolena nejjednodušší metoda vegetativního množení - rozdělení rostliny. Takto lze
ale rozmnožit jen velmi omezený počet rostlin. Šlechtitelé se neobejdou bez
pěstování a výběru semenáčů.
Vegetativní množení - rozdělením trsů
Vegetativní množení dělením mateřské rostliny se provádí v případě bylinných
pivoněk. Provádí se od druhé poloviny srpna do konce září. Mateřská rostlina se
musí vykopat tak, aby se co nejméně poškodily její kořeny. Po vyčištění mateřské
rostliny se odříznou poškozené části. Sazenice by měly mít alespoň 3-4 zdravé
nepoškozené pupeny. Tato velikost sazenic povede s největší pravděpodobností
k tomu, že rostlina bude kvést ve druhém roce po výsadbě.
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Toto je nejoblíbenější metoda množení. Trsy se rozdělí koncem srpna. Pivoňka se
vykope, půda se promyje a poté se rostlina ostrým nožem rozdělí na několik kusů.
Každá část by měla mít nejméně 3 až 5 regeneračních pupenů a stejný počet
zkrácených kořenů až do délky 15 cm. Silné kořeny by měly být výrazně zkráceny,
aby se vytvořily tenké kořeny. Velké rostliny s dlouhými kořeny by se neměly
vysazovat, protože takové rostliny využijí živiny nahromaděné v kořenech v
prvním roce. Vyrostou a dokonce rozkvetou, ale nové kořeny se špatně vyvinou
kvůli podvýživě a rostlina uhyne. Správně připravené kořeny se 3 až 5
regeneračními pupeny rychle vytvoří nový silný kořenový systém. Před výsadbou
se sazenice máčí po dobu 30 minut v hliněné kaši, do které se přidá 0,5 – 1 %
fungicidu. Chrání kořeny před vysycháním a zároveň působí jako ochranný
prostředek proti chorobám. Pokud nejsou namočeny do hliněné kaše, posypou
se poranění na kořenech drceným uhlíkovým práškem a suchými fungicidy.
Během dělení se odstraní neživotaschopné, nezdravé a poškozené kořeny.
Dřevité pivoňky se množí řízky výhonků, hřížením a roubováním. V případě
roubování na podnože se používají kořeny pivoňky čínské nebo pivoňky lékařské.
Rostliny rozmnožované takovým způsobem kvetou po 3-4 letech.
Nejsložitější je meristematická metoda vegetativního rozmnožování, kdy se nové
rostliny pěstují z mikroskopicky malých buněčných tkání. Jedinou institucí v Litvě,
která využívá novou technologii množení, je Litevský institut zahradnictví v Babtai.
Generativní množení - ze semen
Rozmnožování ze semen lze aplikovat na plané druhy. Rostliny ze semen kvetou
poté, co byly kultivovány po dobu 4-7 let. Je-li to proveditelné, je k setí připraven
sterilní substrát skládající se z kompostové půdy a písku. Semena by měla být
zaseta na podzim, ihned po jejich sběru. Semena zasetá na jaře mohou klíčit až
po 2 nebo dokonce 3 letech.
Semena pivoňky se sklízejí, když nejsou zcela zralá, a vysévají se okamžitě, než
osivo ztuhne. Semenům skladovaným po celou zimu a zasetým na jaře trvá
vyklíčit dlouho. Semena se ukládají do vlhkého písku. Pokud jsou vyseta na jaře
semena, která byla skladována v lednici (5 °C), vyklíčí již po jednom roce. Pro
rychlejší klíčení se semena skladují po dobu 60 dnů (do vzejití kořene) při
každodenní proměnlivé teplotě 15-30 °C, tj. ve dne při teplotě 30 °C a v noci při
15 °C. Poté se uchovávají po dobu 45 dnů při nízké kladné teplotě 1–4 °C (pro
růst osy stonku). Po 10-15 dnech semena uvolní klíčky ve skleníku při teplotě 16-18
°C. Mimochodem, semena pivoněk keřového typu klíčí nejdéle. Když se objeví
kořeny, zakryjí se půdou a poté se krabice se semeny přenesou do sklepa a
skladují se při teplotě 2-8 °C po dobu 2,5 - 3 měsíců, dokud se neobjeví první klíčky
(obrázek 5). Na jaře se klíčky přenesou do semenných záhonů. Sazenice začnou
kvést, pokud mají zesílené kořeny dostatek živin. V pátém roce vykvete 54 až
100 % sazenic.
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Pivoňky ze semen

Pouze Paeonia tenuifolia
klíčí epigeicky, má děložní
listy nad zemí

Pivoňky ze semen

Jiné druhy pivonek klíčí hypogeicky, nad zemí se
objevují pouze pravé listy

Vybrané druhy pivoněk jsou rozmnožovány semeny. Kultivary jsou rozmnožovány
generativně pouze pro účely šlechtění, protože nepřenášejí vlastnosti kultivaru.
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Nemoci a škůdci pivoněk
Fyziologické poranění. Na jaře může prodloužené chladné počasí způsobit
chlorózu listů pivoňky. Jedná se o fyziologický jev, protože při nízkých okolních
teplotách rostlina není schopna absorbovat živiny a v této situaci listy zežloutnou,
zelená barva listů vybledne. Listy rostlin pěstovaných v teplejším počasí takové
známky nevykazují. Příští rok mohou být tyto pivoňky horší, méně kvetoucí a
zranitelnější vůči různým rostlinným patogenům.
Virové nemoci
Tobacco rattle virus (TRV) a
Paeony ring spot virus (PRSV).
Virová infekce poškozuje listy
pivoňky
vytvořením
mozaikového
vzoru,
světle
zelené nebo nažloutlé barvy.
Nemocné rostliny by měly být
odstraněny
a
zlikvidovány.
Nástroje musí být dezinfikovány
jednou z dezinfekčních kapalin:
10%
roztokem
chlornanu
sodného, 70% ethylalkoholem
nebo jinými.
Bakteriální nemoci

Bakteriální rakovina
(Agrobacterium tumefaciens).
Zranitelné jsou většinou rostliny
rostoucí na vlhkých půdách.
Patogen vstupuje do rostliny
oddenkovými ranami, kde se
velmi rychle množí a vytváří
nádor.
Nemoc
se
šíří
poškozenými
oddenky,
je
přenášena červy, škůdci nebo
kapkami deště v půdě a
zůstává v rostlinných zbytcích.
Napadené
rostliny
se
abnormálně rozvětvují,
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jednotlivé stonky nejdříve hnijí a pak celá rostlina uhyne. Nemoc se dá identifikovat
až po vykopání rostliny ze země. Na oddenku se vytváří nádor. Může mít mnoho
podob, které nemají stejnou velikost. Bezpečnostní opatření: Pivoňky nesaďte na
stejné místo po dobu 3-4 let, nehnojte dusíkatými hnojivy.
Bakteriální vadnutí (Xanthomonas hortorum) může způsobit deformaci a vysušení
částí listů. Zřídka se může objevit na listech také Pseudomonas syringea.
Houbové choroby
Botrytis paeoniae
Pivoňky jsou často postiženy touto
nemocí, zvláště když přetrvává vlhké a
mlhavé počasí. Příznaky choroby,
stejně jako škodlivost a způsoby
ochrany, jsou podobné jako u jiných
rostlin s Botrytis cinerea. Na jaře
poškozené mladé výhonky hnijí od
báze, což zůsobuje uvadání rostliny a
její úhyn.

Plíseň Phytophthora cactorum žije ve vlhkých půdách. Vodou nasycené půdní
podmínky zvláště přispívají k jejímu šíření. Stonky na úrovni půdy mohou vypadat
potemnělé a kožovitě; mohou vadnout a hynout. U rostliny se může vyvinout
hniloba kořenů a kořenového krčku, což povede k hnilobě celé rostliny.
Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris) může také způsobit hnilobu kořenů.
Rez (rez borová, Cronartium flaccidum)
- skvrny jsou hnědé na obou stranách
listu, s fialovými okraji nahoře. Na spodní
straně listu se tvoří malé, žluté,
zaprášené pustuly. Na podzim se tvoří
špičatý útvar se zimujícími spórami. Listy
mohou
předčasně
uschnout.
Spermagonia a aecia se tvoří na
borovicích, uredinia, telia a basidia na
alternativních
hostitelích
včetně
pivoněk.
Padlí vytváří světle šedý nebo bělavý povlak na povrchu listů, mladých stonků a
květů. Květy a listy mohou být zdeformované. Skvrny mohou růst a úplně zakrýt
obě strany listů. Toto onemocnění je považováno spíše za kosmetický problém.
Úhyn rostliny je vzácný. Častěji jsou napadány hybridní pivoňky a starší kultivary
ze skupiny Itoh v Botanické zahradě hl. m. Prahy.
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Červená skvrnitost pivoňky, listová skvrnitost pivoňky, antraknóza (Cladosporium
paeoniae, Graphiopsis chlorocephala); počáteční příznaky se obvykle objevují
po odkvětu. Na listech se tvoří malé načervenalé kruhové skvrny, léze se mohou
slučovat a vytvářet skvrnité fleky. Horní povrchy infikovaných listů mají tmavě
fialovou barvu, zatímco spodní povrch je hnědý. Listy infikované před úplným
rozšířením se mohou mírně pokroutit. Infekce stonků způsobuje načervenalé
pruhy. Šíření: Tato houba přežívá na odumřelých rostlinných zbytcích a v půdě.
Spory se šíří deštěm nebo větrem. Odstraňte a zničte infikovaný rostlinný materiál.
Vyvarujte se zavlažování shora nebo pečlivě zavlažování časujte, aby se
minimalizovala doba, kdy jsou listy mokré.
Listová skvrnitost pivoňky, rakovina stonku, septoria (Septoria paeoniae var.
berolinensis) se projevuje červenohnědou skvrnou na horní straně listů, na spodní
straně je hnědošedý plak. Skvrny se často rozmývají a v listech se často tvoří
otvory.
Listy pivoněk infikovaných Gloeosporium sp. a Colletotrichum sp. tvoří léze a
nádory na všech nadzemních částech pivoňky. Na stoncích jsou klíny podlouhlé
a šedé barvy a často způsobují silné zkroucení nebo zkřivení stonku. Na
napadených místech lze někdy pozorovat růžově zbarvené struktury (acervulus).
Skvrny na listech a infekce květů a poupat jsou podobně šedé barvy a mohou
způsobit nepravidelný růst rostlinných tkání nebo narušit vývoj květů.
Škůdci
Háďátko severní (Meloidogyne hapla).
Na kořenech se tvoří nepravidelně tvarované hlízy o délce 3–5 mm způsobené
mikroskopickými škrkavkami - hlísticemi. Rostliny rostou špatně, trpí kořenovou
hnilobou a nekvetou. Infikované rostliny by měly být odstraněny spolu s půdou
kolem rostliny. Je vhodné máčet rostlinný materiál po dobu 30 minut ve vodě o
teplotě 46 °C, nebo odstranit nemocné rostliny s hlízami se zeminou v blízkosti
kořenů a spálit je. Odstraňte a zlikvidujte nemocné listy.
Mravenci
Pivoňky jsou jednou z mála květin, které
mravenci přímo poškozují. Pivoňková
poupata vytvářejí sladké sekrece, které
mají mravenci velmi rádi. Škodí
pivoňkám nejen tím, že shromažďují
sladké látky na vnější straně květního
pupenu, ale při hledání dalšího nektaru
vyřezávají pupeny a poškozují korunní
lístky. Mravenci mohou také zanést
plísňové
choroby.
Bezpečnostní
opatření: Používejte insekticidy.
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Obecná doporučení


Návštěvníci se nás často ptají: „Proč naše pivoňky kvetou málo nebo vůbec
nekvetou?“ Člověk by měl hledat problem; například zčernalé, uschlé,
velmi malé pupeny mohou být způsobeny věkem samotné rostliny. Trs je
třeba vykopat a rozdělit.



nevhodné místo pro růst: příliš vysoko podzemní voda, příliš dlouhá retence
povrchové vody, příliš kyselá půdní reakce; zasazené ve stínu nebo zarostlé
stromy a keři vysazenými poblíž



zasazeny příliš hluboko nebo příliš mělce



zasazeny v příliš velkých částech nebo nebyly vůbec rozděleny



nejsou hnojeny každý rok a pivoňkám chybí živiny



trpící hnilobou botrytis, rašící stonky na jaře chřadnou a padájí, proto je
nutné použití fungicidů



staré rostliny (10 let) špatně kvetou, pokud je rozdělené nepřesadíte



je odstraněno více než 50 % stonků s květy v době květu



pěstují se málo okrasné, málo kvetoucí kultivary
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Tabulka údržby pivoněk
Průhonická BZ

BZ Vratislavské univ.

BZ Vilniuské univ.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

Jsou některé druhy na
jaře poškozeny
mrazem?

ANO - pozdní mráz v
dubnu poškozuje
dřevité pivoňky a
některé bylinné druhy
ze Středomoří
(P. kesrouaensis)

ANO - některé bylinné
druhy, které přirozeně
rostou v zimě v zóně
odolnosti 8 a vyšší
(např.
P. cambessedesii)

ANO

Chráníte některé druhy
před mrazem v zimě a
na jaře?

ANO - mladé nebo
citlivé druhy podle
předpovědi počasí

ANO - některé bylinné
druhy rostoucí přirozeně
v zóně odolnosti vyšší
než 7 (např. P.
cambessedesii)

ANO mladé rostliny

zakrytí rašících rostlin
nádobou

zakrytí tkaninou

používá se mulč

NE

NE

NE

bylinné pivoňky více
než deset let na
jednom místě; dřevité
pivoňky zůstaávají

10 let a více, nejstarší
exempláře rostou na
jednom místě 20 let

bylinné pivoňky 10 a
více let; dřevité
pivoňky
nepřesazujeme

bylinné pivoňky - plně
minerální hnojivo
(Cererit); dřevité
pivoňky - plně
minerální hnojivo a
kompostový mulč

jarní dlouhodobě
působící hnojivo - NPK:
12-7-18. V případě
potřeby tekutá hnojiva s
mikroelementy. Hnojení
před výsadbou, každých
několik let mulčování
kompostovou půdou

bylinné pivoňky plně minerální
hnojivo; dřevité
pivoňky - plně
minerální hnojivo

kompost na
podzim, minerální
hnojivo na konci
zimy (únor / březen)

jaro (březen / duben)

Hnojí se jednou na
jaře a jednou na
podzim

Odřezávají se semeníky
po odkvětu?
Odstraňují se suché listy a
stonky na podzim?
Odstraňují se suché listy a
stonky na jaře?

Jaký způsob ochrany
proti mrazu používáte
(mulčování, textil)?
Přesazujete pivoňky
pravidelně?
Jak dlouho pěstujete
pivoňky na jednom
místě?

Jaké hnojivo
používáte?
(minerální, kompost)

Kdy probíhá hnojení?

Jakou (chemickou)
ochranu používáte proti
listové skvrnitosti?

Jakou (chemickou)
ochranu používáte proti
botrytis?

NE

Preventivně
Miedzian® 50 WP. –
Ošetření pomocí
Amistar 250 S.C.,
Previcur Energy 840 SL,
Falcon 460 EC

Po objevení se prvních Preventivně Miedzian®
50 WP; Ošetření pomocí
příznaků nemoci
Signum® 33 WG, Topsin ®
Mythos ®. 30 SC,
M 500 S.C.
Signum® 33 WG

Bordeauxská směs
(protiplísňová látka
sestávající z roztoku
síranu měďnatého a
páleného vápna)

Previcur energy
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Paeonia lactiﬂora ‘Salamander’ má tmavě fialové listy až do doby květu
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