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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 republik),
Botanická zahrada Vratislavské university ( – Polsko,
Botanická zahrada Vilniuské university – Litva,
Dolnosaské zahradní a kulturní centrum 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 denivkám je součástí souboru čtyř brožur vytvořených
v rámci projektu. Na ni navazují dvě publikace o dalších významných rodech
kosatců a pivoněk. Jedna z brožur je navíc věnována botanickým zahradám
jako součásti evropského kulturního dědictví.
Brožura je rozdělena do 4 kapitol, které čtenáře seznámí se sbírkami denivek z
hlediska jejich vědeckého a historického významu. První část je věnována
botanickému představení rodu Hemerocallis (denivka), historii a tradicím
pěstování denivek. 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
denivek jako výslednou informaci ze všech partnerských zahrad z různých zemí.
Publikace také upozorňuje na příklady osvědčených postupů základní péče o
denivky 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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Krajinná výsadba denivky žluté Hemerocallis lilioasphodelus v Arboretu Wojsławice

I. PŘEDSTAVENÍ RODU HEMEROCALLIS
Botanický popis
Denivky jsou trsnatě rostoucí vytrvalé byliny. Z krátkého oddenku vyrůstají
dužnaté silné kořeny, které jsou někdy hlíznatě ztloustlé. Listy vytvářejí růžici, jsou
jednoduché, celokrajné, poměrně dlouhé, složené podél střední žilky. Stonky
mohou být jednokvěté, častěji jsou zakončeny šroubelem 1 - 6 květů. Květy jsou
obvykle trojčetné. Plodem je tobolka.

Původ a rozšíření rodu Hemerocallis
Na celém světě existuje dvacet druhů rodu Hemerocallis. Na evropském území
(Itálie, Slovinsko) lze v přírodě nalézt žlutě kvetoucí denivku žlutou (Hemerocallis
lilioasphodelus) nebo denivku plavou (H. fulva), která kvete oranžově. Obě
rostliny zde nejsou původní, ale zplanělé z kultury. Ostatních osmnáct
botanických druhů roste na území jihovýchodní Asie (Čína, Korea, Sibiř,
Japonsko) a kvetou oranžově nebo žlutě. Patří mezi ně např. denivka citronová
H. citrina, denivka Dumortierova H. dumortieri, denivka menší H. minor, denivka
Middendorfova H. middendorfii a pozdní žlutá denivka Thunbergova H.
thunbergii.

Mapa ukazující přirozené rozšíření rodu Hemerocallis

Taxonomie
Kmen (phylum): zelené rostliny (Viridophyta/Chlorobionta)
Oddělení (divisio): krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída (classis): jednoděložné (Monocotyledones)
Řád (ordo): chřestotvaré (Asparagales)
Čeleď (familia): asfodelovité (Asphodelaceae Jussieu, nom. cons.)
Podčeleď (subfamilia): denivkovité (Hemerocallidoideae Lindley)
Rod (genus): denivka (Hemerocallis)
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Přehled druhů (The Plant List, září 2013):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemerocallis citrina Baroni
Hemerocallis darrowiana S.Y.Hu
Hemerocallis dumortieri E.Morren
Hemerocallis esculenta Koidz.
Hemerocallis ×exilis Satake
Hemerocallis ×fallaxlittoralis Konta & S.Matsumoto
Hemerocallis forrestii Diels
Hemerocallis fulva (L.) L.
Hemerocallis hakuunensis Nakai
Hemerocallis hongdoensis M.G.Chung & S.S.Kang
Hemerocallis lilioasphodelus L.
Hemerocallis littorea Makino
Hemerocallis middendorfﬁi Trautv. & C.A.Mey.
Hemerocallis minor Mill.
Hemerocallis multiﬂora Stout
Hemerocallis nana W.W.Sm. & Forrest
Hemerocallis plicata Stapf
Hemerocallis taeanensis S.S.Kang & M.G.Chung
Hemerocallis thunbergii Barr
Hemerocallis yezoensis H. Hara

Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland,
Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Německo
(https://commons.wikimedia.org)
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Skupiny druhů
Některé z denivek mají společné vlastnosti, jako je barva květu, doba kvetení
nebo větvení stonků nebo kořenů, což je umožňuje rozdělit do skupin.
Skupina citrina
H. citrina

barva květu:

většinou žlutá

H. lilioasphodelus

doba kvetení:

noční

H. minor

větvení stonku:

stonek větvený

H. thunbergii

kořeny:

drátovité, někdy s výskytem hlízek

H. yezoensis

ostatní znaky:

květy jsou vonné s dlouhou okvětní trubkou

H. fulva

barva květu:

hnědo-červená (rezavá)

H. littorea

doba kvetení:

denní

větvení stonku:

stonek větvený

kořeny:
ostatní znaky:

ztloustlé - hlízovité
---

H. dumortieri

barva květu:

oranžová

H. esculenta

doba kvetení:

denní

H. hakuunensis

větvení stonku:

stonek nevětvený

H. middendorffii

kořeny:

vřetenovité - H. middendorfii bez výskytu hlízek

ostatní znaky:

listeny většinou krátké a široké, překrývající

barva květu:

červeno - oranžová

doba kvetení:

denní

Skupina fulva

Skupina middendorffii

Skupina nana
H. forrestii
H. nana

větvení stonku:

---

kořeny:

dužnaté (ztloustlé) s kulovitými hlízkami
nejsou mrazuvzdorné, stonek max. 50 cm, okvětní
trubka kratší než 1 cm

ostatní znaky:
Skupina multiflora
H. multiflora

barva květu:

oranžová, oranžovo-žlutá

H. plicata

doba kvetení:

denní

větvení stonku:

bohatě větvený

kořeny:

dužnaté (ztloustlé) s výskytem hlízek
květy na krátkých stoncích, menší než 7 cm,
okvětní trubky méně než 2 cm dlouhé

ostatní znaky:
Ostatní (nezařazené do skupin)
H. darrowiana
H. graminea
H. hongdoensis
H. taeanensis
Hybridy a kultivary

Taxonomické a zahradnické členění denivek upravené podle skupin druhů
(Dr. Juerg Plodeck & Dr. Jianping Zhuang Plodeck, 2003)
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Historie a tradice pěstování denivek
Ve své domovině v Číně je o denivkách (Hemerocallis) zmínka v jedné z prvních
sbírek lidových písní, hymnů a náboženských zpěvů, Shih-ching. Říká se, že
datuje zpět až ke Konfuciovi (551 až 479 př. n. l.), najdeme zde následující báseň:
“Ó můj bratře,
musíš odejít jako válečník našeho krále.
Chraň korunu pevně.
Stejně jako denivka za každým stromem,
nedopusť mé obavy.”

Tato stará báseň se týká denivky žluté Hemerocallis lilioasphodelus.
Denivky se v Asii pěstují po tisíciletí. Číňané je považují za jedlé i léčivé. Čínský
název pro Hemerocallis fulva je „hsuan-sao“, což znamená „zapomínající keř“,
jako narážka na jeho sedativní vlastnosti.

První vyobrazení denivky datované
rokem 1059 př. n. l. v době dynastie
Sung (Erhardt W. Hemerocallis)

Lilium luteum z Cruydeboecku (1554)
(www.leesmaar.nl)
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Historie denivky v Evropě
Snad první zmínku o denivce lze najít v knize Stirpium adversaria nova z roku
1570, kterou napsali Mathias de l'Obel (Lobel) a Pierre Pena pod jménem
Asphodelus luteus liliflorus. Rostlina se také nazývala Asphodelus liliaceus nebo
Lilium luteum. Je třeba dodat, že pojem zlatá lilie nebo Hemerocallis lze najít již
v Matthioliho herbáři z roku 1562, kde se můžeme dozvědět: „Hemerocallis
Autoris byla poprvé přivezena z Konstantinopole a v červnu často nabízí
mnoho krásných květů na jednom stonku.“ V tomto období byly však často
označovány některé lilie jako Hemerocallis a doprovodné ilustrace v
Matthioliho herbáři zobrazují lilie, nikoli denivky. Přibližně v roce 1590 popisuje
denivky také Clusius. Některé zdroje připisují belgickému lékaři Rembertu
Dodoensovi, že jako první zmínil denivku pod jménem Lilium luteum ve svém
propracovaném díle Cruydeboeck (1554).
O dvě stě let později, v roce 1753, použil otec binomické nomenklatury Carl
von Linné jméno Hemerocallis Lilio-Asphodelus ve své knize Species Plantarum.
Podle A. B. Stouta (1934) pak ve druhém vydání Species Plantarum v roce 1762
zjednodušil název Hemerocallis flava. Dnes se tato rostlina nazývá Hemerocallis
lilioasphodelus neboli denivka žlutá (syn. denivka citronová). Linne svým
názvem rodu velmi výstižně popsal vlastnost květů, když použil řecká slova
„hemera“ - den a „kallos“ - krása, tj. Hemerocallis, rostlina, jejíž květ je krásný
pouze jeden den. A proto jsou z tohoto modelu odvozeny také některé národní
názvy: český - denivka, litevský - viendienė nebo německý - taglilie. Tato krátká
doba jednotlivých květů je však kompenzována bohatým květenstvím nebo
velkým počtem stonků v trsu.
Dalším druhem, který se v Evropě vyskytuje po staletí, je Hemerocallis fulva
neboli denivka plavá (syn. denivka oranžová, denivka tygří, denivka
žlutohnědá). Tato denivka byla také poprvé popsána Lobelem jako
Liriosphodelus phoeniceus. Carl von Linné nejprve nazval tuto rostlinu
Hemerocallis Lilio-Asphodelus var. fulvus, později Hemerocallis fulva. Německý
lékárník Basilius Besler ji však ve svém Hortus Eystettensis z roku 1613 nazývá
Lilium fatuum. Zajímavostí této rostliny je samotný fakt, že to, co se v Evropě
pěstuje po staletí, je sterilní klon, který neprodukuje semena a množí se pouze
vegetativně. Všechny tyto rostliny tedy pocházejí pouze z jedné. Od roku 1929
se pro tento triploidní klon (3n = 3x = 33) používá název H. fulva 'Europa' (Stout,
1929). Denivky byly poprvé přivezeny do Severní Ameriky prvními evropskými
přistěhovalci. Dnes je H. fulva podle amerického ministerstva zemědělství na
seznamu invazivních rostlin, a protože se běžně vyskytuje podél silnic, je také
nazývána příkopovou lilií.
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Botanické druhy denivky lze použít i v zahradní tvorbě.

Morfologie, biologie a zahradnické charakteristiky denivek
Pro zahradnické použití denivek jsou některé funkce důležitější než jiné. Například
kořeny mohou produkovat podzemní výhonky zděděné po Hemerocallis fulva
nebo mohou růst jako kompaktní trs. Podobnou charakteristikou je rozvětvení
stonku: H. citrina je hojně rozvětvená a oplývá velkým počtem květů na každém
stonku, ale H. minor má na stonku pouze jeden nebo dva květy. U některých
odrůd se pravidelně vyskytují proliferace. Obecně platí, že kultivary denivek jsou
genetickou kombinací různých druhů, a proto nabízejí širokou škálu vlastností,
jako je např. různá dormance rostlin.
Dormance je dočasné pozastavení viditelného růstu. Všechny denivky, bez
ohledu na chování listů, jsou schopny vegetačního klidu při nízkých teplotách v
technickém slova smyslu, tj. když se dostatečně ochladí, aby se růst zastavil.
Pravé dormantní denivky ztratí listy a zatáhnou nadzemní část před nebo krátce
po nástupu mrazů a přes zimu si obvykle uchovávají špičaté listové pupeny
těsně pod povrchem půdy. Na jaře znovu obráží. Stálezelené denivky
(evergreeny) si po celý rok své listy udrží. V chladném zimním podnebí přezimují
jako hrouda zmrzlých bledě zelených listů. Evergreeny mohou v mírném podnebí
obnovit růst uprostřed zimy během oblevy. Stálezelené denivky nevytváří
dormantní pupeny.
Charakteristika květů denivek stojí sama o sobě za samostatnou brožuru. Květ
můžeme popsat podle segmentů (okvětních lístků) a jejich okrajů, středních žilek,
hrdla, povrchu nebo počtu okvětních lístků v jedné sadě (jednoduchý nebo plný
květ). Věnujeme také pozornost barvám, barevné kombinaci a barevným
vzorům vedle velikosti segmentů, tvaru a struktury nebo jakéhokoli neobvyklého
prvku. Další informace o charakteristikách denivek naleznete v kapitole
„Mezinárodní denivkové společnosti, registrace a hodnocení“ nebo ve slovníku
Americké denivkové společnosti (American Hemerocallis Society),
https://www.daylilies.org/ahs_dictionary

Šlechtění denivek
Až do devatenáctého století, kdy byly do Evropy dovezeny další druhy denivek,
kromě již domestikovaných H. lilioasphodelus a H. fulva a příležitostně
pěstovaných H. fulva 'Kwanzo' (Kaempfer, 1712) a panašované H. fulva 'Kwanzo
Variegata' (Thunberg, 1784) nebylo šlechtění prakticky možné. Prvním z kultivarů
denivky v Evropě byl kultivar 'Apricot' (Yeld, 1893). Anglický učitel a nadšený
šlechtitel George Yeld (1845 - 1938) ho popsal jako výběr z první generace
hybridů H. ﬂava (syn. H. lilioasphodelus) × H. middendorfﬁi. Ve stejném roce získal
Cenu kvality (Award of Merit - AM) od Royal Horticultural Society v Londýně.
Odrůda 'Apricot' a jeho další pracovní výsledky 'Gold Dust' (1905), 'J.S.Gayner'
(1928) and 'Radiant' (1931) jsou stále přítomny v zahradách a sbírkách denivek,
jako je Průhonická botanická zahrada, Botanická zahrada Vratislavské univerzity
- Arboretum Wojsławice nebo Park der Gärten.
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‘Apricot’ (Yeld, 1893) je
nejstarší kultivar
Hemerocallis
Šlechtitelské pokusy se odehrávaly také na druhé straně oceánu. V roce 1929
představil ředitel newyorské botanické zahrady Arlow Burdette Stout (1876 1957) kultivar 'Mikado'. Sám A. B. Stout o původu tohoto kultivaru řekl: „Rostlina
má původ v H. aurantiaca a H. fulva 'Europa' a byla získána po třech
generacích selektivního křížení.“ A. B. Stout byl také autorem první a možná stále
nejkomplexnější práce o denivkách z roku 1934: "Daylilies: The Wild Species and
Garden Clones, Both Old and New, of Genus Hemerocallis" (Denivky: Plané druhy
a zahradní klony, staré i nové, rodu Hemerocallis). Pod jeho jménem uděluje
společnost American Hemerocallis Society (AHS) od roku 1950 každoročně
„Stout Silver Medal“, což je nejvyšší ocenění, jaké může kultivar denivky obdržet.
Dalšími příklady vysoce kvalitních kultivarů vyšlechtěných Stoutem jsou například
'Rajah' (1935), 'Brunette' (1941) nebo 'Caballero' (1941).
A tak započal vzestup nových odrůd denivek s cílem dosáhnout dokonalé
proměny botanického druhu v úchvatné nové kultivary posledních let. V roce
2017 společnost AHS odhadla počet kultivarů v mezinárodním registru na
přibližně 84 500. K lednu 2019 bylo registrováno 89 092 kultivarů.
Důležitým mezníkem ve šlechtění denivek byly uměle vytvořené tetraploidy.
Obyčejné denivky mají v jádře buňky 2 sady chromozomů (2n = 2x = 22; 2 sady
chromozomů po 11). Kromě toho se přirozeně vyskytují triploidní rostliny (3n = 3x =
33), ale rostliny s dvojitou sadou chromozomů (4n = 4x = 44) byly vytvořeny
lidskýma rukama. Šlechtění tetraploidů začalo v 50. letech 20. století, kdy byl
použit alkaloid kolchicin (z Colchicum – ocún jesenní), o kterém bylo známo, že
způsobuje mutace. Semena kolchicinovaných rostlin však nevyklíčila, a prvním
úspěchem tak byla až klíčící odrůda 'Crestwood Ann' (Fay-Griesbach, 1961).
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Úspěch při šlechtění tetraploidních denivek byl potvrzen mnohem později.
Teprve v roce 1978 získal tetraploidní žlutý kultivar 'Mary Todd' (Fay, 1967) vzešlý z
křížení (sdlg × 'Crestwood Ann') Stoutovu stříbrnou medaili (Stout Silver Medal).
Výhodou tetraploidních rostlin je větší buněčné jádro, buňky mají silnější turgor
(vnitrobuněčný tlak), což umožňuje robustnější růst a větší pevné květy. Výhoda
oproti diploidním odrůdám: květy mají tendenci být větší, mají intenzivnější
barvu, silnější stvoly a větší potenciál barev a tvarů díky zvýšenému počtu
chromozomů. Květy a listy mají pevnou stavbu. Diploidy potřebují méně péče a
jsou menší a mnohem plodnější, což znamená více semen v tobolkách. Kromě
toho u nich dochází častěji k opylování hmyzem. Důvodem je kratší vzdálenost
mezi tyčinkou a pestíkem než u tetraploidních květů (herkogamie).

‘Mary Todd’ (Fay, 1967) byla
první oceněnou tetraploidní
denivkou a je stále důležitou
položkou ve sbírkách denivek
mnoha botanických zahrad

Systematická práce mnoha šlechtitelů velmi zdůraznila vlastnosti květů, které
nebyly u botanických druhů nebo raných hybridů příliš patrné. U květů
moderních hybridů tak lze vidět nové barvy a barevné vzory i různou květní
stavbu a tvary. Struktura květů byla obohacena o mnoho inovativních vlastností.
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Dlouhá cesta od historického kultivaru ‘Brunette‘ (Stout, 1941) vlevo k
modernímu ‘The Band Played On‘ (Stamile, 2005) vpravo ukazuje, jak se
mohou v procesu šlechtění změnit podobná barevná schémata.

Hybridizační techniky (podle Hanne Rupp)
První kritickou otázkou je ploidie, protože tetraploid vytvoří semeno pouze s
jiným tetraploidem a stejně tak u diploidů. Po tomto rozhodnutí musí být
zvážen cíl sledovaného nového křížení. Většina pokusů ve šlechtění uspěje v
případě podobných typů květů, ale mohlo by být výzvou zkřížit květy z různých
skupin. Jak ale ukázaly zkušenosti, výsledek není často příliš uspokojivý. Někdy
je ale výsledek velmi překvapivý, protože nevidíme, jaké jsou v genech
chromozomy, které mohou být dominantní nebo recesivní. Pokud se v novém
semenáčkui sejdou stejné recesivní geny z obou stran, mohou se stát
dominantními. Když například zkřížíme dvě růžové odrůdy, tak můžeme jako
výsledek dostat krémově bílou, pokud se bílá vyskytla v obou generacích
jejich předků.
Nejlepšími povětrnostními podmínkami pro křížení je teplota mezi 23 °C a 25 °C
a po dobu 3 hodin pod 32 °C bez deště. Nejjednodušší metodou je začít
odebráním tyčinek z jednoho květu, samčí části, se zralým práškovým pylem.
Tyčinka se otře o pestík, samičí část, jiné květiny. Tyčinku lze použít až pro
deset květů, které si přejeme zkřížit. Důležité je zaznamenávání rodičů
použitých při křížení. Nejlepší metodou je malá značka přímo pod květem a její
zaznamenání do dokumentu. Někteří šlechtitelé používají pro nově opylený
pestík malé „ochranné kloboučky“. Zkušenosti však ukazují, že při křížení tetraploidů k volnému opylení nedochází příliš často.
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Asi čtyři až pět dní po opylení uvadlý květ odpadne. Pokud bylo opylení
úspěšné, vytvoří se na bázi toho, co kdysi bylo květem, velmi malá zelená
tobolka. Semenná tobolka se pomalu zvětšuje a dozrává za 6 až 8 týdnů. Aby
se zabránilo vypadávání semen na zem, jsou nutné časté kontroly. Když
tobolky zhnědnou a snadno se otevírají, je třeba je sklidit. Semena se vysypou
na kus papírové utěrky a vloží se do uzavíratelného sáčků a na několik týdnů
se uloží do přihrádky na zeleninu v ledničce.
Potom je možné semena zasít v osvětlené teplé místnosti při teplotě 21 °C –
27 °C. Klíčení obvykle proběhne do dvou týdnů. Pro výsadbu venku je pro
Německo nejlepší doba v polovině května, kdy již nehrozí mráz. Rostliny
vysazené venku budou kvést v severní části Německa druhým nebo třetím
rokem.

Paní Hanne Rupp předvádí účastníkům workshopu techniku šlechtění
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Workshop šlechtění v rámci projektu B-Ardent!
Zlatým hřebem setkání v rámci projektu v německém Park der Gärten během
léta 2019 byl workshop šlechtění konaný v zahradě domu paní Hanne Rupp. Na
podzim pak všichni partneři dostali poštou semena z vlastního křížení, aby si
vypěstovali nové sazenice.

Účastníci projektu B-Ardent! na komentované prohlídce v Park der Gärten

Odrůda ‘Marketa’ (Rupp, 2019) byla
zaregistrována u příležitosti workshopu šlechtění v
rámci projektu B-Ardent v Německu.
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Třítýdenní semenáče
z workshopu,
Průhonice, únor 2020

Květy s popisem a
vybavení
připravené k
hybridizaci.

Vícejazyčná uvítací
9

19 dostanou po
Květy
opylení identifikační
značku.

Uvítací cedule pro
účastníky B-Ardent!.
Ammerland, červenec
2019

Využití denivek
Denivky známe hlavně jako okrasné rostliny. Jejich nepochybná krása a relativně
nízké nároky na prostředí z nich činí oblíbené zahradní trvalky. Existují však i jiné
způsoby použití této rostliny. Například v Číně byla Hemerocallis fulva používána
k uklidnění truchlících během pohřebních obřadů.
Celá rostlina může být v podstatě jedlá, ale v orientální kuchyni jsou
nejpoužívanější částí poupata, která se nazývají zlaté jehly. Po usušení se zlaté
jehly používají jako přísada do polévek a jiných pokrmů. Poupata se obvykle
vaří, ale je možné je také naložit jako okurky nebo konzumovat syrové, stejně
jako celé květy, které slouží hlavně k zdobení pokrmů a salátů.

Na Tchaj-wanu je sběr a sušení poupat důležitou součástí zemědělství
(Shutterstock, https://commons.wikimedia.org)

Obsah vitamínů v poupatech denivek je srovnatelný s chřestem.
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Mezinárodní denivkové společnosti, registrace a hodnocení
American Hemerocallis Society (AHS)
Nazývá se také American Daylily Society (Americká denivková společnost). Je
celosvětově uznávanou autoritou a držitelem mezinárodního registru kultivarů.
Poskytuje on-line databázi kultivarů, kde jsou k dispozici popisy všech
registrovaných odrůd včetně fotografií ve většině případů. K lednu 2019 bylo
registrováno 89 092 kultivarů. AHS vytvořila slovník morfologických pojmů a
charakteristik kultivarů rodu Hemerocallis. V roce 1950 byla zavedena Stoutova
stříbrná medaile (Stout Silver Medal) na počest Arlowa Burdette Stouta (18761957), průkopníka šlechtění denivek ve Spojených státech ve 20. letech 20.
století. Dosud bylo touto medailí oceněno 70 kultivarů denivek. Společnost
každoročně uděluje následující ceny:
Stoutova stříbrná medaile - nejvyšší ocenění, které může kultivar obdržet. Je možné
ji udělit pouze kultivaru, který v minulosti, ale ne méně než před dvěma lety, získal
Cenu kvality.
Cena kvality – (Award of Merit - AM) toto ocenění se uděluje jako výraz uznání,
že kultivar je nejen výrazný a krásný, ale také že dobře prosperuje v rozsáhlé
zeměpisné oblasti.
Čestné úznání – (Honourable Mention - HM) je první oficiální „schvalovací razítko“
udělené AHS kultivaru, jehož dobré vlastnosti převyšují regionální úroveň.
Pokyny pro registraci AHS požadují k novému kultivaru denivky následující popis:
Výška stvolu v palcích. Období květu. Průměr přirozeně rozvitého květu v
palcích. Průměrný počet větví na stvol. Průměrný počet poupat na stvolu.
Stručný popis barvy a barevného vzoru. Vůně. Habitus. Doba kvetení (denní
nebo noční). Dormance rostliny (dormantní, polostálezelená nebo stálezelená).
Ploidie (diploidní nebo tetraploidní). Tvar květu (jednoduchý, plný, neobvyklý
nebo pavoukovitý).
AHS portál https://www.daylilies.org/ poskytuje širokou škálu informací od
slovníku denivek po časopisy, prezentace, publikace a registrační pravidla a
také výčet udělěných ocenění, vyhledávání v databázi, seznam ukázkových
zahrad nebo jiných zdrojů.
V Evropě existují čtyři ukázkové zahrady AHS (AHS display gardens): Jarnin Keriel
ve Francii, Strictly Daylilies ve Velké Británii, Daylily Rondell v Park der Gärten v
Německu a Botanická zahrada Vratislavské univerzity - Arboretum Wojsławice v
Polsku.
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Společnost přátel trvalek, Německo
(Gesellschaft der Staudenfreunde, Fachgruppe Hemerocallis (GdS). Sekce
společnosti Hemerocallis má více než 200 členů. Pořádá testování denivek v
Evropě a stanovuje standardy pro šlechtění a hodnocení kultivarů denivek v
Evropě. Hlavním cílem sekce je poskytnout znalosti o kultuře rodu Hemerocallis.
Najdete ji na adrese http://gds-hem-fachgruppe.homepage.t-online.de/.
Testování denivek probíhá ve třech zahradách v různých klimatických
podmínkách: Botanischer Garten Höxter (Německo), Cottbuser GartenschauGesellschaft (Německo) a Arboretum Wojsławice (Polsko). Systém pro testování
nových odrůd denivek (tzv. trial) je nastaven na dva roky. Během prvního roku
hodnocení získává každá rostlina body za tvar a barvu květu. Během druhého
roku a závěrečného hodnocení se body udělují za barvu, počet poupat,
odolnost proti povětrnostním vlivům (déšť a horké slunce) a habitus (stonky s
květy by měly být zřetelně nad listy).
V tomto systému je také posuzován nový typ denivek zvaných krajinné kultivary,
nebo parkové denivky („Landschaftssorten“). Ty jsou reprezentovány různými
vlastnostmi: Zdravé listy během celého vegetačního období. Barvy květů jasné a
výrazné i na dálku. Květy vysoko nad listy. Stonky pevné a vzpřímené. Bohaté
kvetení. Květy odolné vůči povětrnostním vlivům (déšť a horké slunce). Snadné
rozmnožování (podzemní výhonky nejsou nevýhodou). Nenápadné uvadání
květů. Na rozdíl od jiných mají v této skupině menší význam zvláštnosti, barvy,
tvaru a velikosti květu.
Je také vybírána evropská denivka roku (Europäische Taglilie des Jahres)
Vítězné rostliny, které jsou registrovány v AHS, získávají ocenění:
Vynikající zahradní nebo krajinná odrůda
Doporučená zahradní nebo krajinná odrůda
Cenná zahradní nebo krajinná odrůda

Ocenění GdS 2019 (z leva) ‘Berliner Kontrapunkt’ (Tamberg, 2017) Vynikající.
‘Margitta Herrn’ (Beer-M., 2017) Doporučená. KGardens Dancer (Krupka, 2020)
jako Sdlg. 06-08-01 Cenná (foto Tomas Tamberg)
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Popis a hodnocení denivek
Klasifikátor denivek podle Průhonické botanické zahrady, Česká republika
Český klasifikátor obsahuje celkem 80 popisných znaků (deskriptorů):
65 morfologických charakteristik, které popisují květy, stonky, listy a kořeny a
zabývají se velikostí, barvou a jejich uspořádáním. Dále to je 8 deskriptorů
biologických charakteristik, jako je rašení, dormance a doba kvetení, a 7 znaků
popisuje užitné vlastnosti, jako je odolnost vůči chorobám a škůdcům nebo
použití v zahradě.
Květ je popsán (42 deskriptorů) většinou barevnými charakteristikami a
strukturami, ale také velikostí a stavbou vnitřních a vnějších okvětních lístků.
Zahrnuje také dalších 10 volných znaků pro případ potřeby v budoucnu (noví
škůdci nebo choroby). Klasifikátor byl vytvořen v roce 2017 a aktualizován a
publikován jako certifikovaná metodika v roce 2019. Klasifikátorů vznikl pro
potřeby Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin,
zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství.

Expozice Hemerocallis v Průhonicích je zlatým hřebem zahrady v červenci

Popis morfologických a dekorativních charakteristik Hemerocallis, Litva
Byl vydán Ministerstvem životního prostředí Litevské republiky, Genetickou
bankou rostlin, Botanickou zahradou Vilniuské university a Botanickou zahradou
kaunaské Univerzity Vytautase Magnuse pod názvem: „Popis morfologických a
dekorativních charakteristik Hemerocallis L. [metodický nástroj]“. Tato metodika
obsahuje 28 popisných znaků ve dvou skupinách - pro vegetativní a generativní
část rostlin. Stejně jako seznam klasifikátorů z Průhonic se zaměřuje hlavně na
vlastnosti květu, ale také popisuje rysy, které v české verzi chybí: drsnost povrchu
listů, tuhost listů a vzpřímenost stonku, délka okvětní trubky, pevnost květu,
velikost a tvar hrdla, barva tyčinek, barva pylu nebo vůně.
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Denivky vytvářejí dobrý dojem v kombinaci s jinými trvalkami

II. DENIVKY V BOTANICKÝCH ZAHRADÁCH
Průhonická botanická zahrada, Česká republika
Historie a tradice pěstování denivek v České republice
Průhonice jsou součástí československé
zahradnické historie již více než století
díky
činnosti
Československé
dendrologické společnosti (existující v
letech 1908-1954). Denivky lze nalézt v
seznamu nazvaném „Katalog okrasných
dřevin a bylin Spolkových zahrad
průhonických“ z roku 1927. Jsou v něm
uvedeny tyto položky: “H. aurantiaca var.
major, H. ﬂava, H. fulva, H. fulva var.
kwanso, H. hybrida 'Aureole', 'Orange
Man', 'Sovereign', H. Middendorﬁi (H. 'Dr.
Regel' Hort.), H. Dumortierii (H. rutilans), H.
luteola pallens, H. Thunbergii, hyb.
'Apricot', 'Golden Bell', 'Queen of May', H.
ochroleuca (H. citrina x H. thunbergii).”
Titulní strana Katalogu okrasných dřevin a
bylin Spolkových zahrad průhonických

Později v roce 1984 zveřejnila Milada Opatrná studii nazvanou „Výzkum
světového sortimentu trvalek Hemerocallis“, VUKOZ, Průhonice (dnes Výzkumný
ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, pokračovatel tradic
Dendrologické společnosti). Během dlouhodobého kultivačního experimentu v
60. letech byl výzkum zaměřen na hodnocení sortimentu 109 kultivarů denivky.
Nakonec byl pro podmínky českých zahrad doporučen sortiment 18 kultivarů.
O kultivarech českého původu však není žádná zmínka. Možná je to proto, že
šlechtění denivek je v České republice spíše koníčkem, i když existují tři školky
specializující se na denivky: Nová zahrada, Denivková zahrada a Denivková
farma Dolce.
V České republice existují pouze dvě botanické zahrady s rozsáhlými sbírkami
denivek. Jsou to Botanická zahrada hl. m. Prahy (890 kultivarů) a Průhonická
botanická zahrada (630 kultivarů). Ostatní české botanické zahrady mají pouze
menší expozice a ty jsou většinou začleněny do celkového krajinného rázu.
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Denivkové projekty a organizace v České republice
Průhonická botanická zahrada je zapojena do sítě České unie botanických
zahrad a Národního programu genetických zdrojů. Specializuje se na ochranu
prastarých a historických odrůd okrasných rostlin (Iris, Paeonia, Rosa,
Hemerocallis) a vybraných ohrožených druhů domácích rostlin (Iris pumila, Iris
aphylla, Galanthus nivalis, Minuartia smejkalii). Tyto sbírky můžeme nazvat
kulturním dědictvím, dokladem vývoje šlechtění nebo potenciálním zdrojem
nových genů pro šlechtění.
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a
mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství byl vytvořen
Ministerstvem zemědělství v roce 1993 s cílem zajistit zachování, dostupnost a
udržitelné využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství relevantních pro
Českou republiku. Botanický ústav se podílí na Národním programu od roku
2006, zpočátku sbírkou kosatců. Od roku 2015 byly do Národního programu
zahrnuty také sbírky denivek (Hemerocallis) a pivoněk (Paeonia). Do sbírek patří
druhy a odrůdy, které jsou důležitými genetickými zdroji nebo důležitými milníky
ve šlechtění, a také prastaré odrůdy pěstované v České republice a kultivary
českého původu. Podmínkou Národního programu je poskytnout popis rostlin s
pasportními
údaji
(původ
rostlin)
a
pomocí
klasifikátorů,
které
k nezaměnitelnému popisu odrůdy nebo druhu používají morfologické znaky.
Genetické
zdroje
jsou
publikovány
v
databázi
GRIN
Czech:
https://grinczech.vurv.cz/ gringlobal / search.aspx
Další organizací je Gladiris. Jedná se o specializovanou základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu (ČZS). Představuje se takto: „Je tu pro všechny
přátele zahrad, milovníky ovoce a zeleniny a pěstitele krásných květin. Sdružuje
asi 170 000 členů z celé České republiky, ve 3 000 místních organizacích a 16
specializovaných. Svaz vede své členy k tomu, aby se ve svém volném čase
věnovali svému koníčku, přičemž je kladen velký důraz na sociální využití zahrad
a výchovu mladé generace s dobrým vztahem k přírodě.“ Gladiris sdružuje
pěstitele, šlechtitele a obdivovatele mečíků, kosatců, denivek a dalších
hlíznatých a cibulovitých zahradních rostlin. Vydávají dvakrát ročně bulletin,
pořádají výstavy a květinové přehlídky a poskytují databázi odrůd
introdukovaných
v
ČR
(http://www.Gladiris.cz/evidencedenivek.htm).
Botanická zahrada spolupracuje s několika pěstiteli při výměně rostlin, pěstování
jejich odrůd a účasti na evropském testování Hemerocallis.
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‘Sluneční Třpyt’ (Mimránek, 1994)
Vynikající plnokvětá odrůda,
kterou do sbírky v Průhonicích
věnoval její šlechtitel

Představení sortimentu denivek v Průhonické botanické zahradě
Struktura sbírek

Sbírka denivek:
(Index Plantarum, 2019)
Celkem obsahuje: 641 položek
Botanické denivky: 11 druhů
Světové šlechtitelství: 480 kultivarů
České šlechtitelství: 150 kultivarů
Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi byla založena v roce 1963.
Koncept sbírky, která na časové ose ukazuje významné milníky ve šlechtění
rodu, od botanických druhů až po současné šlechtění odrůd, je v rámci
botanických zahrad v České republice velmi unikátní. Sbírku denivek založil v 70.
letech 20. století dlouhodobý vedoucí zahrady Milan Blažek. Sbírka nejprve
souvisela s výzkumem Milady Opatrné. Ale jádro sbírky věnovala zahradě školka
Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin, nejstarší německá školky (existující více
než 90 let), specializující se na kosatce a denivky. V roce 1995 měla sbírka 219
kultivarů. Expozice denivek ve veřejné části zahrady byla založena v roce 2009 a
kultivary jsou seřazeny v chronologickém pořadí. V roce 2010 byl do kolekce
začleněn nový výstavní záhon s odrůdami českého původu. Dnes se nachází na
centrální louce a je v pořadí podle šlechtitele. Tyto rostliny darovali: Školky
Florianus, Denivková Farma Dolce, Pavel Roubín, Petr Mimránek a Jiří Dudek.
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Rostliny byly většinou získávány vyměnou nebo darem z různých domácích a
zahraničních zdrojů. Například: Zdeněk Krupka, Lucon Bulbs, Botanická zahrada hl.
m. Prahy, Botanická zahrada Vratislavské univerzity - Arboretum Wojsławice Polsko, Kwekerij Joosten - Nizozemsko, Malgorzata Kralka - Polsko, Vilniuská
univerzita - Litva.

Úplný seznam Hemerocallis v Průhonické
botanické zahradě najdete na:
http://www.florius.cz
Veřejné akce spojené s denivkami nejsou klíčovými akcemi botanické zahrady.
Vlajkovou lodí zahrady je sbírka kosatců a jich se týká většina akcí. U denivek se
organizují komentované prohlídky s kurátorem sbírky.

Rozvoj českého národního šlechtitelství denivek
Moderní kultivary denivek jsou pro české zahradnictví poměrně nové. V
sedmdesátých a osmdesátých letech politická situace ztěžovala získávání rostlin
ze zahraničí. Sortiment trvalek byl do jisté míry omezen, ale našli se nadšení
pěstitelé, jimž hranice nepřekážely. Mezi nimi Eduard Šťastný, který do své
soukromé sbírky zavedl zahraniční sortiment denivek, rostliny měnil a začal se
věnovat šlechtění. Jeho syn zavedl většinu sazenic v letech 2002/2003 a lze je
snadno identifikovat zkratkou CZ před názvem kultivaru, např. 'CZ Prima', která je
jednou z nejraněji kvetoucích odrůd.

‘CZ Spider’ (Šťastný, 2003)
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‘CZ Prima’ (Šťastný, 2003)

Dnes patří největší sbírka denivek v České republice panu Pavlu Roubínovi, který
pěstuje asi patnáct set kultivarů. Žádná z českých botanických zahrad nemá
tolik denivek.

‘Paron General Kotil’ (Roubín, 2010)

‘Paron Monika’ (Roubín, 2010)

Další hobby zahradník pan Jiří Dudek, který se také věnuje šlechtění kosatců a
lilií, introdukoval mnoho odrůd denivek a vypracoval metodiku registrace
českých denivek pro společnost Gladiris.

‘Josef Milich’ (Dudek, 2010)

‘Zafka’ (Dudek, 2010)
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Pan Petr Mimránek se zaměřuje hlavně na mečíky, ale jeho denivky získaly v
evropském testování vysoký počet bodů. V roce 2002 byla nominován tmavě
červený semenáč 'Sb. 3/95' jako Doporučená zahradní odrůda, zatímco v roce
2019 byla jeho odrůda 'Petr Lebiš' (2019) nominována jako Hodnotná krajinná
odrůda a 'Citronový Krystal' (2010) jako Doporučená krajinná odrůda. Bohužel
nejsou registrovány u AHS a nemohly cenu získat. Velmi zajímavou svítivě
červenou odrůdou je 'Garden Park' (2014).

‘Pert Lebiš’ (Mimránek, 2019)

‘Garden Park’ (Mimránek, 2014)

Do
roku
2017
byl
jediným
registrovaným
kultivarem
českého
původu 'Bohemian Child Band' (Ressel,
1995) vyšlechtěn Antonínem Resselem.
V registru AHS je ještě jeden kultivar,
který se jmenuje 'Bohemian Garnet'
(Ressel, 1995), ale tato druhá odrůda
někde zmizela. Z databáze známe jen
její popis.

‘Bohemian Child Band’ (Ressel, 1995)
Ve sbírce průhonického genofondu je dalších sedm odrůd od pana Ressela,
jako je 'Anre Margaret'. Německý šlechtitel Harald Juhr pojmenoval po svém
kolegovi jeden z kultivarů 'Anton Ressel' (Juhr, 1996).
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V roce 2019 bylo registrováno v databázi AHS dalších devět kultivarů českého
původu, např. 'Hanakian Dance' (Aleksandr Naumenko, 2017), vše od tohoto
šlechtitele, který je profesionálním zahradníkem.

‘Anre Margaret’ (Ressel, 1991)

’Hanakian Dance’ (Naumenko, 2018)

Péče o sbírku denivek v Průhonicích
Klimatické podmínky
•

Podnebí: vlhké kontinentální (Köppenova klasifikace klimatu Dfb)

•

Průměrná roční teplota: 8,5 °C

•

Zóna odolnosti: 6b

•

Průměrný roční úhrn srážek: kolem 570 mm

•

Nadmořská výška: 305 m nad mořem

•

Půdní typy: modální hnědozem, oglejená hnědozem

Základní údržba denivek v Průhonicích
Záhony denivek jsou opatřeny textiliemi bránícími růstu plevele. U světových
kultivarů je tkanina pouze mezi záhony a je pokryta mulčem z dřevěných štěpek,
čímž slouží zároveň jako cesta. Zcela vzrostlé rostliny v husté výsadbě (80 x 80
cm) neumožňují růst mnoha plevelům. Dalším způsobem je zakrytí celého
výstavního záhonu látkou a vystřižení otvorů pro rostliny. Listy mohou nakonec
látku zakrýt. Automatické zavlažování není všude. V místních klimatických
podmínkách nevyžadují dospělé rostliny denivek dodatečné zavlažování. Pro
nové výsadby se používá přenosné vodovodní potrubí.

31

•

Období pro přesazování - denivky nevyžadují pravidelné přesazování.

•

Ošetření na zimu - pro ochranu před mrazem se doporučuje na zimu zakrýt
slabé nebo malé rostliny.

•

Jarní údržba - na podzim je možné odříznout všechny listy nebo na jaře
současně s první likvidací plevele vyčistit a odstranit již suché listy. Záleží na
počasí během podzimu. Podzimní čištění pomáhá proti listovým plísňovým
chorobám a hnilobě kořenového krčku.

•

Hnojení - předjarní aplikace kompletního hnojiva Cererit (NPK (+MgO, +S) 8-1311 (+2, +15) s B, Cu, Mo a Zn).

•

Odstraňování odkvetlých květů – neprovádí se; poté, co všechny rostliny
odkvetou a než jsou zralé semenné tobolky, jsou stonky odstraněny.
Semenáče z otevřeného sprášení mohou degradovat vysokou hodnotu
genofondových sbírek a zdiskreditovat pravost druhů a kultivarů.

•

Škůdci - mšice nejsou do určité míry významné, třásněnky mohou poškodit
otevírání květů, pokud jde o barvu a tvar, bejlomorka - rané kultivary mohou
být poškozeny deformací poupat. Dvakrát za sezónu se používá insekticid
Nurelle D (chlorpyrifos + cypermethrin) v kombinaci s přípravkem Mospilan
(acetamiprid).

•

Srnci, zajíci, králíci - účinný je pouze pevný plot.

• Choroby - listové skvrnitosti nebo hnědá listová pruhovitost - do jisté míry
nevýznamné, není třeba ošetření, rez denivková - dosud se v ČR nevyskytuje,
hniloba kořenového krčku a hniloba kořenů - zřídka.
•

Kontrola plevele - po odklizení suchých listů v jarním období následuje první
odplevelení spolu s kultivací půdy a aplikací premergentního herbicidu
(účinná látka Pendimethalin např. herbicid Stomp, Sharpen, Pendifin).
Během sezóny se provádí bodové ošetření odolných plevelů glyfosátem,
jako je pýr plazivý (Elytrigia repens), pampeliška lékařská (Taraxacum
officinale) nebo šrucha zelná (Portulaca oleracea).

Napadení bejlomorkou způsobuje
deformace poupat
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Letecký pohled na Arboretum Wojsławice - jihozápadní panorama

Botanická zahrada Vratislavské univerzity, Polsko
Historie a tradice pěstování denivek v Polsku
a v Botanické zahradě Vratislavské univerzity
Je obtížné určit, kdy byly denivky v Polsku poprvé šlechtěny. Denivka plavá
(Hemerocallis fulva) byla neoddělitelnou součástí zahrad devatenáctého
století po celém Polsku. Již ve 20. letech 20. století byl prováděn výzkum, jehož
cílem bylo analyzovat příčiny vzniku plnokvětých rostlin a vysvětlit tvorbu pylu
u těchto rostlin.
Informace o druzích denivek nabízených k prodeji je možné nalézt v
katalozích polských zahradnických společností již v 30. letech 20. století
(http://www.liliowce.csl.pl/Historia_pl.html). První odkazy týkající se denivek
pocházejí z poloviny dvacátého století. Stefan Makowiecki (1860-1949),
redaktor časopisu Przegląd Ogrodniczy (Zahradnický přehled) a autor řady
publikací o botanice, zahradnictví a šlechtění rostlin, byl pravděpodobně
předchůdcem šlechtitelství denivek. V roce 1947 v červnovém čísle
Zahradnického přehledu představil svá vlastní pozorování křížení druhů
denivek. Žádná z odrůd, které vyšlechtil, se do současnosti nedochovala a ani
žádná z odrůd nebyla oficiálně registrována.
Jezuitský mnich, bratr Stefan Franczak, byl prvním Polákem, který začal
registrovat hybridní kultivary u American Hemerocallis Society (AHS). V roce
1979 zaregistroval následující kultivary: 'Ewa' (Franczak, 1979), 'Jan Paweł'
(Franczak, 1979) a další. V roce 1980 zaregistroval Antoni Koziorowski svůj první
a jediný kultivar - 'Helena' (Koziorowski, 1980). O devět let později Artur Jasiński
začal registrovat své odrůdy - první byla 'Never Ending Story' (Jasiński, 1989).

‘Ewa‘ (Franczak, 1979)

‘Jan Paweł‘ (Franczak, 1979)

Šlechtění denivek se v Polsku na počátku 21. století stávalo čím dál
populárnějším, a spolu s dostupností druhů a kultivarů, které bylo možné křížit,
se výrazně rozšířilo. Nové odrůdy registroval od roku 2005 Jerzy Byczyński.
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Poté od roku 2010 začala registrovat odrůdy Grażyna Świątkowska a od roku
2013 - Jerzy Bodalski, od roku 2014 - Stanisław Achramowicz a ve stejném roce
Andrzej Celichowski. Později, od roku 2017, vytvořili nové odrůdy Tadeusz
Kosmus a Tadeusz Kotula. Kromě toho Emil Gwizdała spolu s litevským
šlechtitelem Edvinasem Misiukevičisem také zaregistrovali v roce 2018 svou
vlastní odrůdu

‘Helena‘ (Koziorowski, 1980)

‘Słowik‘ (Franczak, 1979)

Počátky sbírky denivek v Botanické zahradě Vratislavské univerzity
První odrůdy denivek se dostaly do Botanické zahrady Vratislavské univerzity v
roce 1965. Úsilím Dr. Zofie Gumińské bylo zakoupeno 20 hybridních kultivarů
denivky u americké společnosti Gilbert H. Wild & Son. Mezi nimi byly: 'Aglow'
(Hall-D.F., 1955) vyšlechtěný D. F. Hallem, 'Crimson Glory' (Carpenter, 1950) od C.
Carpentera, 'Brunette' (Stout, 1941) - jeden z nejstarších amerických kultivarů,
'Kindly Light' (Bechtold, 1950), vyšlechtěný J. Bechtoldem a další. V roce 1987 se
Dr. Jolanta Kozłowska-Kalisz zasadila o vytvoření Oddělení přízemních rostlin.
Sbírka denivek se neustále rozrůstala v důsledku výměn s jinými botanickými
zahradami a nadšenci. Kazimiera Więckowska z Lodže nabídla botanické
zahradě první polský kultivar denivky 'Słowik' (Franczak, 1979). V roce 1996 byly v
důsledku úsilí Dr. Kozłowské-Kalisz v Botanické zahradě ve Vratislavi představeny
nové kultivary Stefana Franczaka. Poté bylo možné rozšířit sbírku o více než tucet
nových polských odrůd denivky. V následujících letech bratr Franczak postupně
nabízel své kultivary Zahradě ve Vratislavi. Celkem jich Botanická zahrada přijala
101. Na konci 20. století zahájila Botanická zahrada spolupráci s Jerzy
Byczyńskim, vášnivým šlechtitelem denivek, který s Botanickou zahradou sdílel
kultivary dovážené z amerických školek.
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V roce 2002 zahrnovala vratislavská sbírka denivek 300 druhů a kultivarů a
vzhledem k omezenému prostoru nebylo místo pro další rozšiřování. V roce 1988 se
pobočkou Botanické zahrady Vratislavské univerzity stalo Arboretum Wojsławice.
Nápadem a iniciativou Dr. Tomasze Nowaka bylo vytvořit v Arboretu sbírku těchto
dlouhověkých trvalek. Zakladatelkami sbírky byly Mgr inż. Hanna GrzeszczakNowak a Dr. Jolanta Kozłowska-Kalisz. V roce 2003 byly do Wojsławic přivezeny
oddělky mateřských rostlin denivek z Vratislavi. Poté byla kolekce obohacena o
řadu kultivarů, které Jerzy Byczyński nabídl ze své zahrady. V roce 2005 byla plocha
Arboreta rozšířena na 62 hektarů, což vytvořilo pro sbírku kultivarů denivky příznivé
podmínky. Postupně byly získány kultivary polských šlechtitelů a kolekce se
rozšiřovala. Byly získány také kultivary německých a českých šlechtitelů.

Sbírka denivek v Arboretu Wojsławice

Impuls k vytvoření sbírky denivek: V 90. letech lákalo Arboretum Wojsławice
návštěvníky hlavně v době květu rododendronů. Aby se prodloužilo období
přitažlivosti zahrady, bylo nutné vytvořit nové sbírky rostlin, které by přivedly
návštěvníky i v dalších měsících. Po analýze situace bylo v roce 2002 rozhodnuto
o vytvoření sbírky denivek (v té době ne tak populárních). Před druhou světovou
válkou mělo Arboretum rozsáhlou sbírku trvalek, mimo jiné pivoněk, kosatců a
skalniček. Zůstalo jich jen pár, včetně asijské žlutohnědé či oranžové denivky
plavé (Hemerocallis fulva), které přežily přikrčené k malé kamenné zídce. Byl
proto učiněn závěr, že Arboretum nabízí příznivé podmínky pro pěstování rostlin
rodu Hemerocallis a pro vytvoření sbírky. Rozhodnutí ovlivnily také následující
vlastnosti těchto rostlin:
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– dlouhověkost, odolnost vůči chorobám a škůdcům,
– není je třeba často a opětovně přesazovat,
– malé požadavky na stanoviště a odolnost proti suchu,
– velmi dlouhé období kvetení - až 4 měsíce, začínající po rododendronech,
– bohaté kvetení - některé kultivary produkují až 700 květů za sezónu,
– neobvyklá paleta barev, velikostí a tvarů květů,
– dekorativní listy,
– snadné vegetativní rozmnožování.

Denivkové projekty a organizace v Polsku
Národní sbírky
Od roku 2007 funguje v Polsku certifikační program pro botanické sbírky.
Certifikují se nejbohatší sbírky rostlin, provozované profesionálním způsobem v
rámci definované systematické skupiny. Za registraci byla původně odpovědná
Polská unie botanických zahrad. V současné době je program implementován
pod záštitou Polské dendrologické společnosti.
Registraci provádí výbor složený ze tří členů. Majitel Národní sbírky obdrží
osvědčení, tabulku s popisem sbírky a právo používat název a logo Národní
sbírky. Vlastnit takovou sbírku majitele odlišuje a udává jedinečnost jeho sbírky v
národním měřítku. V současné době existuje v Polsku 25 národních sbírek
(www.ptd.pl/?page_id=1347).
Dne 6. září 2011 bylo Arboretum Wojsławice certifikováno Polskou unií
botanických zahrad jako držitel Národní sbírky rodu Hemerocallis.

Certifikát Národní sbírky rodu
Hemerocallis

Certifikát Ukázkové zahrady AHS
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Denivky lze pojmout i jako hromadné výsadby (Arboretum Wojsławice)

American Daylily Society, také známá jako American Hemerocallis Society
(AHS)
V roce 2013 se Arboretum Wojsławice Botanické zahrady Vratislavské university
na základě doporučení a pomoci Artura Jasińského stalo členem American
Hemerocallis Society (AHS), největší a nejprestižnější světové zahradnické
asociace (www.daylilies.org). Ve stejném roce AHS udělila sbírce denivek ve
Wojsławicích status ukázkové zahrady (AHS display garden). V současné době
existuje pouze 260 ukázkových zahrad AHS, zejména ve Spojených státech a
Kanadě. V Evropě splnily kritéria nezbytná k získání certifikátu pouze čtyři zahrady
(sbírky denivek musí být řádně označeny, dobře udržovány, přístupné široké
veřejnosti, měly by obsahovat nejméně 50 historických kultivarů a pokud možno
by měly obsahovat různé skupiny kultivarů (www.daylilies.org/daylilies/displaygardens). První ukázkovou zahradou byl Park der Gärten v Bad Zwischenahn v
Německu a druhou Arboretum Wojsławice.

Sbírka denivek v Arboretu Wojsławice

Hodnocení kultivarů denivek, testování Hemerocallis
V roce 2014 byla z podnětu Thomase Tamberga založena v Arboretu Wojsławice
jedna ze tří stanic pro hodnocení odrůd denivek Společnosti přátel trvalek sekce denivek (Gesellschaft der Staudenfreunde - Fachgruppe Hemerocallis),
do které posílají k testování sazenice denivek evropští šlechtitelé, zejména z
Německa, České republiky a Polska.
Klub Hemerocallis je jedinou organizací tohoto druhu v Polsku. Vznikl z podnětu
profesora Jerzyho Bodalského. Klub je neformálním sdružením lidí se zájmem o
provoz a podporu kreativní kultivace denivek v Polsku. Cílem je registrovat polské
odrůdy v mezinárodních institucích. Pravidla klubu a informace o členech a
schůzkách najdete na webových stránkách: www.liliowce.net/hemerocallisclub.
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Představení sortimentu denivek Botanické zahrady Vratislavské
univerzity
Vratislavská univerzita má dvě botanické zahrady na dvou místech. Jsou to
Botanická zahrada ve Vratislavi a Arboretum Wojsławice v Niemcze.
Botanická zahrada ve Vratislavi
Struktura sbírek

V Botanické zahradě ve Vratislavi
obsahuje sbírka denivek z důvodu
omezeného
prostoru
14
botanických druhů a kultivarů a
249 hybridních kultivarů.
Všechny druhy a jejich botanické kultivary jsou vysazeny na květinovém záhonu
v Oddělení systematiky rostlin. Hybridní odrůdy rostou v Oddělení přízemních
dekorativních rostlin. Velká většina z nich jsou kultivary od polských šlechtitelů a
historické kultivary (registrované před rokem 1980).
Arboretum Wojsławice
Struktura sbírek

V arboretu Wojsławice obsahuje
sbírka denivek 20 botanických
druhů a jejich kultivarů a 3 550
hybridních kultivarů.
Sbírka je největší v Polsku a jednou z největších v Evropě.
První získané odrůdy denivek byly vysazeny ve velkých, homogenních skupinách, v
blízkosti stromů a keřů nebo jako záhonové prstence. Jak se sbírka rozšiřovala,
rostliny se začaly upravovat a vytvořily se tematické záhony.
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Jedním z prvních byl květinový záhon, na kterém byly v roce 2004 v abecedním
pořadí vysazeny odrůdy Stefana Franczaka. O rok později přibyly výsadby pro
miniaturní kultivary s drobnými květy, stejně jako takzvané spidery - s květy, které
jsou velmi dlouhé a mají úzké okvětní lístky.

Velká skupina ‘Brunnette‘ (Stout, 1941)
v Arboretu Wojslawice

Květinový záhon denivek a kosatců
v Botanické zahradě ve Vratislavi

Později byly vytvořeny záhony s plnokvětými a vonnými kultivary květin. V
následujících letech byla zřízena sekce, která představila druhy denivky, které
mohou růst v polských zahradách, a kde také byly shromážděny nejstarší
kultivary denivky, často zapomenuté a zřídka pěstované, ale které stále mají
vědecký a historický význam. Kromě toho byly vytvořeny záhony pro kultivary s
květinami s okem, neobvyklé formy kultivarů (tzv. UFo) a krajinné kultivary.
Kultivary oceněné Stout Silver Medal jsou prezentovány na samostatném
květinovém záhonu. Je zde také sekce věnovaná polským kultivarům a další
sekce s kultivary vytvořenými renomovanými americkými šlechtiteli. S pomocí
Thomase Tamberga a Hanne Rupp byl vybudován záhon s německými kultivary
denivek. Ve stejném roce bylo vytvořeno 17 květinových záhonů s vytrvalými
rostlinami s různým uspořádáním denivek a dalších zajímavých trvalek v různých
barevných odstínech, jako je bílá, oranžová nebo červená. Byly navrženy
zahradními architekty a studenty pozvanými ke spolupráci. V roce 2017 byl za
podpory Markéty Macháčkové z Botanického ústavu Akademie věd ČR
vytvořen záhon s kultivary pocházejícími od českých šlechtitelů. Značný počet
kultivarů nabídly bezplatně do sbírky Botanické zahrady Vratislavské univerzity
polské školky.
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Sekce sbírky denivek
•

Miniaturní kultivary – velikost květu je menší než 7,6 cm (3 palce). Patří k nim
mimo jiné tyto kultivary: 'Mini Stella' (Jablonski, 1983), 'Bumble Bee'
(Williamson, 1964), 'Coyote Moon' (Kirchhoff-D., 1994) a další.

•

Spidery – květy mají výjimečně dlouhé a úzké okvětní lístky (poměr délky
okvětního lístku k jeho šířce je minimálně 4:1). Lze uvést mimo jiné následující
kultivary: 'Planet Max' (Reed, 1996), 'Tigereye Spider' (Reed, 1994), 'Spinnaker'
(Stamile, 2004).

‘Planet Max‘ (Reed, 1996)

•
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‘Tigereye Spider‘ (Reed, 1994)

Plnokvěté – s více než šesti okvětními lístky v květu. Plnokvěté odrůdy se
vyskytující se v přírodě, jako například Hemerocallis fulva 'Kwanso' (Kaempfer,
1712) a H. fulva 'Flore Pleno' (Stout, 1917), byly sterilní a nemohly být použity
ke šlechtění nových hybridních kultivarů. První plnokvěté kultivary byly
vyšlechtěny v 60. letech. Byly to mimo jiné 'Zelda Stout' (Stout, 1960), 'Arlow
Stout' (Stout, 1960) a 'Double Challenge' (Kraus-Childs, 1962). Mezi
nejnovějšími plnokvětými kultivary lze uvést následující: 'Double Almond'
(Childs-F., 1976), 'Forty Second Street' (Kirchhoff-D.,1991), 'Spotted Fever'
(Brown-Oakes, 1995).

‘Double Almond’ (Childs-F., 1976)

•

‘Spotted Fever’ (Brown-Oakes, 1995)

Vonné kultivary – květiny, které mají příjemnou vůni. Jsou mezi nimi mimo jiné:
'Frozen Jade' (Sellers, 1975), 'Golden Scroll' (Guidry, 1983) a 'Lavender Blue
Baby' (Carpenter, 1996).

Mezi návštěvníky je záhon s vonnými denivkami v kombinaci s
fialovými rozchodníky oblíbený

•

Historické kultivary – registrováné před rokem 1980. Sbírka Arboreta
obsahuje následující kultivary: Hemerocallis fulva 'Kwanso Variegata'
(Thunberg, 1784), 'Apricot' (Yeld, 1893), 'Amos Perry' (Perry, 1905), 'Ribbonette'
(Lenington-G., 1951) a další.

•

Kultivary s oky – květy mají oko - vzor objevující se na okvětních lístcích v
oblasti mezi hrdlem a horní částí okvětního lístku. Oka se mohou lišit, a to jak
velikostí, tvarem, barvou, tak počtem barev. Mohou být výrazná, v
kontrastních barvách nebo špatně rozlišitelná, jen o málo světlejší než okvětní
lístky. Lze uvést následující kultivary:
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'Key to My Heart' (Carr, 1999), 'Black Eyed Bully' (Miner, 2006) nebo 'Bold One'
(Lenington-G., 1964).

‘Ribbonette‘ (Lenington-G., 1951)

•

Kultivary UFo (Neobvyklé tvary) – velmi originální kultivary, které nelze zařadit
do žádné z předchozích skupin. Mají jedinečnou stavbu a/nebo jedinečný
tvar vnějších nebo vnitřních okvětních lístků. U těchto denivek je poměr délky
a šířky okvětních lístků menší než 4:1. Jedním z prvních kultivarů je 'Asterisk'
(Lambert, 1985). Jinými kultivary jsou: 'Mighty Highty Tighty' (Cobb-K., 1987),
John Karl Seager' (Hanson-C., 1996), 'Shanghai Beauty' (Plodeck, 2009) a další.

‘Mighty Highty Tighty‘ (Cobb-K., 1987)

•

44

‘Key to My Heart‘ (Carr, 1999)

‘Autumn Minaret‘ (Stout, 1951)

Krajinné kultivary – kromě bohatého kvetení mají také listy krásného a
zajímavého tvaru a vzhledu. V případě krajinných kultivarů představuje krása
celé rostliny více než krása jednoho květu. Do skupiny patří mimo jiné
následující kultivary:

‘Citralt’ (Tamberg, 2001), 'Autumn Minaret' (Stout, 1951) a 'Better Late than
Never' (J.P. Murphy, 2005).
•

Oceněné Stoutovou stříbrnou medailí – nejvyšší, nejstarší a nejprestižnější
zahradnické vyznamenání, které každoročně uděluje American Hemerocallis
Society (AHS) jednomu novému kultivaru denivky. Dosud bylo toto ocenění
uděleno
70
odrůdám
(www.daylilies.org/awards/stout-silver-metal).
Arboretum vlastní 35 oceněných odrůd, např.: 'Bertie Ferris' (Winniford, 1969),
'Bill Norris' (Kirchhoff-D., 1993), 'Fooled Me' (Reilly-Hein, 1990) a další.

‘Bill Norris‘ (Kirchhoff-D., 1993)

‘Fooled Me‘ (Reilly-Hein, 1990)

‘Bertie Ferris‘ (Winniford, 1969)

•

Kultivary polského šlechtitelství – celkem bylo v areálu Arboreta Wojslawice
soustředěno 1 104 kultivarů: Jerzy Byczyński – 285 kultivarů, Grażyna
Świątkowska – 282, Leopold Kurek – 138, Tadeusz Kotula – 120, jezuitský mnich
Stefan Franczak – 117, Stanisław Achramowicz – 90, Adam Łopyta – 24,
Tadeusz Kosmus – 23, Artur Jasiński – 19, Józef Nieściór – 3, Elżbieta a Zbigniew
Bilscy – 1, Antoni Koziorowski – 1 a Janina Białobłocka – 1 odrůda. Některé z
nich nebyly registrovány u AHS.

•

Kultivary Amerického šlechtitelství – shromažďují se jak jednotlivé kultivary,
jako jsou Stout, Salter nebo Trimmer, tak celé série:
•

Série kultivarů Chicago – zahrnuje 74 velmi vitálních kultivarů s tuhými listy,
silnými stonky a zářivými květy. Vytvořil je v šedesátých a sedmdesátých
letech dvacátého století James Marsh, amatérský šlechtitel z Chicaga,
profesionální malíř. Součástí sbírky Arboreta je jeho 34 kultivarů patřících
do této série.
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•

Série kultivarů Siloam – vyšlechtěny v Siloam Spring - americké školce v
Arkansasu, Paulinou Henry (1908-2000) – vůdčí osobností ve šlechtění
kultivarů s drobnými a malými květy. Bylo zaregistrováno 474 denivek
Siloam. Pracovníkům Arboreta se podařilo získat 68 kultivarů.

•

Série kultivarů Broadway – zahrnuje 52 kultivarů miniaturních a drobných
květů, plných květů a květů s oky, vyšlechtěných Grace Stamile.
Arboretum vlastní z této série 16 kultivarů.

‘Chicago Heirloom’ (Marsh-Klehm, 1980)

‘Siloam Candy Girl’ (Henry-P., 1980)

•

Kultivary německého šlechtitelství – zahrnuje kultivary darované
následujícími šlechtiteli: Werner Reinermann, Tomas Tamberg, Margitta Herrn,
Gerald Hohls a Harald Juhr.

•

Kultivary českého šlechtitelství – sbírka zahrnuje kultivary od následujících
šlechtitelů: Jiří Dudek, Antonín Ressel, Jiří Šťastný, Petr Mimránek, Alexandr
Naumenko a Pavel Roubín.

•

Druhy a odrůdy – velkou většinu z nich věnoval dr. Jürg Plodeck, švýcarský
sběratel, který sbírá druhy pocházející také z přírodních lokalit, nebo Artur
Jasiński. Dosud bylo shromážděno celkem 20 kultivarů. Byly získány tyto:
Hemerocallis citrina, H. dumortieri, H. esculenta, H. fulva, H. hookunensis, H.
lilioasphodelus, H. littorea, H. middendorfﬁi, H. minor, H. multiﬂora, H.
thunbergii, H. yezoensis a další.

Všechny rostliny v Botanické zahradě Vratislavské univerzity dostávají štítek
obsahující základní informace. Podrobnější informace jsou uloženy v pravidelně
aktualizované elektronické databázi. Kromě toho jsou tematické vzdělávací
tabule umístěny na záhonech věnovaných jednotlivým sekcím denivek.

46

Seznam všech denivek v Arboretu Wojslawice
naleznete na webových stránkách:

http://arboretumwojslawice.pl/wp-content/uploads/
2013/02/2020-Index-Plantarum-LILIOWCE-.pdf

Hemeromania
Během posledních 15 let v období plného rozkvětu denivek, obvykle druhý
červencový týden, pořádá Arboretum Wojslawice setkání nadšenců pro denivky
- HEMEROmanii - za účasti specialistů na pěstování a šlechtění denivek z Polska a
Evropy. Konají se zajímavé přednášky o denivkách, květinové přehlídky a výstavy
nejkrásnějších kultivarů těchto rostlin. Jako hlavní téma setkání je obvykle
vybrána zvláštní skupina denivek. Jako příklad lze uvést následující: denivky s oky,
plnokvěté nebo krajinné denivky. Pro ty, kteří by mohli mít zájem, jsou také
organizovány komentované prohlídky a je představena sbírka denivek ve
Wojsławicích. Během akce je také organizováno hlasování s cílem vybrat
nejkrásnější denivku polského šlechtitelství. Hlasovat mohou všichni, kdo v den
akce navštíví Arboretum Wojslawice. Více informací je k dispozici na:
(http://arboretumWojsławice.pl/hemeromania)

HEMEROmania 2018 zleva: Tomasz Dymny, dáma z Gesellschaft der Staudenfreunde Fachgruppe Hemerocallis, Tomas Tamberg, Jolanta Kozłowska-Kalisz, Markéta
Macháčková, Hanna Grzesczak-Nowak, Gert Oellermann, Magdalena Mularczyk
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Výstava odrůd denivky - červenec 2019

Květy denivky na soutěži - červenec 2018

Rozvoj polského národního šlechtitelství
Během posledních několika let jsou denivky stále ochotněji vysazovány do
zahrad, proto se šlechtitelství denivek v Polsku neustále vyvíjí a každý rok jsou
registrovány nové hybridní kultivary, které mohou konkurovat těm nejkrásnějším
na světě. Bohužel ne každý šlechtitel svůj kultivar registruje, což znemožňuje
definovat přesný počet šlechtitelů denivek v Polsku.
Polští šlechtitelé
•

Stanisław Achramowicz zaregistroval u AHS 51 kultivarů denivky, z nichž 30
zaregistroval společně s Hannou Grzeszczak-Nowak. Za účelem propagace
Dolního Slezska, odkud pochází, pojmenoval své tetraploidní kultivary
''Sudetic'' a diploidní odrůdy "Foresudetic"

•

Janina Białobłocka (zemřela v roce 2014) – sbírka v Arboretu má pouze
jeden z jejích kultivarů - neregistrovaný 'Stanisław'.

•

Elżbieta a Zbigniew Bilscy - 'Krasnaja Zwiezda' je v areálu Arboreta jediný jimi
vyšlechtěný neregistrovaný kultivar.

•

Jerzy Bodalski - v letech 2013-2018 zaregistroval u AHS až 190 kultivarů. Při
šlechtění se zaměřuje na morfologickou variabilitu květů denivky, variabilitu
grafiky a barev očí, tvarování hladkých povrchů okvětních lístků a adaptaci
nových kultivarů na růst v našich klimatických podmínkách.
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‘Sudetic First Violin‘ (Achramowicz &
Grzeszczak-Nowak, 2014)

•

‘Sudetic Kingdom‘ (Achramowicz, 2014)

Jerzy Byczyński - jeho šlechtitelským cílem je získat denivky s velkými
pastelově zbarvenými květy s kontrastními oky. V letech 2005-2019
zaregistroval celkem 301 odrůd, z nichž 219 zaregistroval společně s Dr.
Tomaszem Nowakem.

‘Filip‘ (Byczynski-Nowak, 2010)

‘Marylka‘ (Byczyński, 2006)

•

Andrzej Celichowski - v letech 2014–2018 zaregistroval u AHS 24 kultivarů
denivek. Zaměřuje se na kultivary zvláště dobře přizpůsobené našim
klimatickým podmínkám.

•

Stefan Franczak (1917-2009) - jezuitský mnich, známý svými vyšlechtěnými
denivkami, a také plaménky (Clematis) a kosatci (Iris). V letech 1979 až 1995
zaregistroval celkem 95 kultivarů denivek. Jeho kultivary se vyznačují velkými,
obvykle jednobarevnými květy se sytými, svěžími barvami.

•

Emil Gwizdała - v roce 2018 zaregistroval u AHS 1 kultivar denivky.

•

Artur Jasiński - cílem jeho šlechtitelské vášně je získat kultivary s velkými květy s
dlouhou dobou kvetení a přizpůsobené polskému podnebí. V roce 1989 a v
letech 2000–2013 zaregistroval 21 kultivarů denivky.
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‘Jan Kiepura‘ (Franczak, 1989)

‘Mini Polka‘ (Jasinski-Treder, 2012)

•

Tadeusz Kosmus - v letech 2017 a 2019 zaregistroval celkem 6 kultivarů
denivky. Vyšlechtil také několik desítek kultivarů lilií.

•

Tadeusz Kotula - v letech 2017 až 2020 zaregistroval celkem 179 odrůd
denivky, z toho 50 společně s Hannou Grzeszczak-Nowak a 4 s Vratislavskou
univerzitou. Jeho hybridy - s krepovými okraji a pilovitými okvětními lístky a s
mnohobarevnými oky - již několik let vítězí v soutěži o nejkrásnější květ denivky
polského šlechtitelství, která se koná během HEMEROmanie v Arboretu
Wojsławice.

‘Maravilla Sunshine‘ (Kotula, 2018)

‘Maravilla Avatar‘ (Kotula, 2019)

•

Antoni Koziorowski (1924-2006) - spolupracoval s S. Franczakem. V roce 1980
zaregistroval u AHS 1 kultivar denivky.

•

Leopold Kurek – se šlechtěním denivek začal na začátku 80. let. Jeho cílem
je získat kultivary s velkými květy neobvyklé kombinace barev, odolné vůči
dešti a slunci.
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•

Adam Łopyta - kříží denivky s využitím při šlechtění procesu mutageneze.
Jeho cílem je získat rostliny se vzorovanými květy a dekorativními listy,
přizpůsobené klimatu v Polsku.

‘Zamieć na Turni’ (Kurek, 2007)

‘Babka Cytrynowa’ (Łopyta, neregistrovaný)

•

Józef Nieścior – šlechtit začal denivky v 70. letech. Sbírka Arboreta obsahuje
3 jeho neregistrované kultivary.

•

Grażyna Świątkowska - cílem jejího šlechtění je získat kultivary velkých květů s
volnými okraji okvětních lístků přizpůsobené polským podmínkám. V letech
2010, 2012 a 2017 zaregistrovala 7 kultivarů.

Záhony kvetoucích denivek v červenci - Arboretum Wojsławice
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Doporučené polské kultivary
•

'Sudetic Flower' (Achramowicz, 2017) – jedinečný kultivar, díky tvaru květu,
který vypadá spíše jako kosatec než jako denivka.

•

'Foresudetic Morning Bells' (Achramowicz, 2017) – kultivar malých
zvonkovitých květů až do průměru 7 cm, krémově zbarvený, s růžovým okem,
bohatě kvetoucí.

‘Sudetic Flower’ (Achramowicz, 2017)

‘Forsudetic Morning Bells’ Achramowicz, 2017)

•

'Grom' (Byczyński, 2016) – odrůda s nápadným purpurově fialovým okem. V
roce 2016 získala mezi evropskými kultivary testovanými v zahradách Höxter,
Cottbus a Arboretum Wojsławice certifikát Hodnotná zahradní odrůda

•

'Hipolit Cegielski' (Byczyński-Nowak, 2016) – oranžové květy s červenými oky.
Stejně jako kultivar „Grom“ získal v roce 2016 certifikát Hodnotná zahradní
odrůda.

•

'Genowefa' (Franczak, 1994) – kultivar s intenzivními červenými květy, bohatý
a velmi dlouho kvetoucí.

•

'Chopin' (Franczak, 1980) – kultivar se zlatožlutými květy, velmi odolný a
bohatě kvetoucí.

‘Hipolit Cegielski‘
(Byczyński-Nowak, 2016)
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‘Genowefa‘ (Franczak, 1994)

‘Chopin‘ (Franczak, 1980)

•

'Miasto Niemcza' (Kotula-University of Wrocław, 2020) – kultivar obdržel
stříbrnou medaili v soutěži o nejkrásnější květ denivky polského šlechtitele.
Název dostal podle města, v jehož katastru se Arboretum nachází. Odrůda
vyšlechtěná Tadeuszem Kotulou a registrovaná v roce 2020 Vratislavskou
univerzitou.

•

'Jubileusz AW' (Kotula & Grzeszczak-Nowak, 2018) – fialové květy s černě fialovým
a světlejším fialovým okem, krepovaným černě fialovým okrajem a zeleným
hrdlem. Název mu byl dán u příležitosti 30. výročí začlenění Arboreta Wojsławice
jako Botanické zahrady Vratislavské univerzity.

•

'Polish Truffle' (Jasiński, 2009) – výjimečná odrůda s oranžovou a jantarovou
barvou, plné květy s pastelově červeným okem a úzkým lemem a zoubkováním
na okrajích.

•

'Masuria Wonder' (Świątkowska, 2017) – odrůda s velmi velkými (příčný
průměr přibližně 20 cm), světle žlutými květy s vyřezávaným povrchem
okvětních lístků a intenzivnějšími okraji, extrémně krepovanými.

‘Miasto Niemcza‘ (Kotula-University
of Wrocław, 2020)

‘Polish Truffle‘ (Jasiński, 2009)

Údržba denivek 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 až 120 m nad mořem (Slezská nížina)
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Průměrná roční teplota:
•

Arboretum Wojsławice 8 °C, BZ ve Vratislavi 8,4 °C

Zóna odolnosti: Arboretum Wojsławice 6B, BZ ve Vratislavi 7A
Průměrný roční úhrn srážek:
•

Arboretum Wojsławice – kolem 571 mm

•

BZ ve Vratislavi – kolem 551 mm

Půdní typy:
•

Arboretum Wojsławice – dominantní kyselá hnědozem (pH 3,8-4,7)

•

BZ ve Vratislavi – do značné míry změněna - uměle importována, aluviální

Rozmanitost denivek v Arboretu Wojsławice

Základní zahradní péče o denivky
Všechny záhony denivek jsou pokryty textilií na ochranu proti plevelům, což také
omezuje nadměrný růst denivek. Otvory v textilii jsou vytvořeny pomocí vysoké
teploty, což omezuje destrukci látky v místech řezu. Plně vzrostlé rostliny látku
zakrývají.
•

V závislosti na velikosti květinového záhonu jsou denivky vysazovány ve
vzdálenosti 70-100 cm.

•

Zavlažování - půda má vynikající schopnost zadržovat vodu - denivky
nevyžadují zalévání.

•

Období pro přesazování - denivky nevyžadují pravidelné přesazování.
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•

Zimní ošetření – neprovádí se ochrana denivek před mrazem.

•

Úklid listů - na podzim je možné ořezat všechny listy nebo na jaře sebrat a
uklidit již suché listí spolu s první kontrolou plevele. Záleží na počasí během
podzimu. Podzimní úklid pomáhá proti listovým plísňovým chorobám a
hnilobě koruny.

•

Hnojení - půda je velmi úrodná, při přípravě nových záhonů dodáváme do
půdy hnůj, proto je nutné hnojit pouze rostliny, které rostou více než 10 let na
stejném místě. Hnojení probíhá brzy na jaře a používají se komplexní hnojiva
jako: Azofoska (N-P-K 10 - 5,5 - 8), Polyfoska (NPK (+MgO, +S) 5-18-20 (+7, +9).

•

Odstranění zvadlých květů - neprovádí se, po ukončení kvetení všech rostlin
a před dozráním semenných tobolek se stonky odstraní.

•

Škůdci - bejlomorka - ruční sběr infikovaných poupat je obvykle dostačující.

•

Srnci, zajíci, králíci - žádné poškození, ochrana oplocením.

•

Nemoci - listové skvrny se objevují zřídka - obecně není ošetření potřeba.

•

Kontrola plevele - všechny květinové záhony jsou pokryty textilií - kontrola plevele
pouze ručně.

Arboretum Wojsławice nabízí pěkný výhled na okolní kopce.
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Denivka ‘Arctic Lace‘ (Stamile, 2003)

Botanická zahrada Vilniuské univerzity, Litva
Historie a tradice pěstování denivek v Litvě
Oddělení květinářství Botanické zahrady Vilniuské univerzity bylo založeno v roce
1992. Jeho hlavním cílem je zavádění bylinných dekorativních rostlin (polní květiny),
soustředění rostlin pro sbírky, péče o ně, konzervace a vytvoření expozice rostlin.

Expozice denivek v Botanické zahradě Vilniuské univerzity

V posledních letech denivky (Hemerocallis L.) získávají na popularitě. Počet
denivek registrovaných společností American Hemerocallis Society (AHS) je toho
velmi dobrým důkazem. Vyhlídky pro denivky v Litvě jsou velmi pozitivní, zejména
jakmile se začnou šířit nově vyšlechtěné kultivary. Barva jejich květů se pohybuje od
téměř bílé po téměř černou. Tyto dlouhověké rostliny, které nevyžadují žádnou
zvláštní péči, určitě najdou prostor v mnoha litevských usedlostech. Exotická forma
květů zaujme i vybíravého pěstitele.
V 15. století byly z východní Asie do Evropy přivezeny dva plané druhy: denivka
plavá (Hemerocallis fulva) a denivka žlutá (H. lilioasphodelus). Pěstovaly se v Litvě
od 16. století. Rostly v květinových zahradách; lilie však byly populárnější. Denivky
rostou lépe ve vlhké, úrodné, mírně hlinité půdě. Nebyly sázeny do květinových
záhonů, ale spíše u zdí domů, podél plotu, často mimo květinovou zahradu.
Denivky byly obvykle vysazeny poblíž studny nebo u brány do dvora. Kromě toho
rostly poblíž křížů na křižovatce, vedle kaplí u silnice.
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Pěstovaly se v litevských květinových zahradách jako dekorativní rostliny odolné
vůči litevským klimatickým podmínkám. Předpokládá se, že denivky se od 16. století
pěstovaly v zahradách litevských panských domů, klášterů a far. Jurgis Pabrėža
(1771–1849), lékař, botanik a první výzkumník litevské flóry, byl první, kdo
pojmenoval denivku v litevském jazyce - viendienė.

Denivkové projekty a organizace v Litvě
V dnešní době se botanické zahrady snaží hrát klíčovou roli při zachování
rozmanitosti rostlin na světě. Mnoho botanických zahrad pracuje společně nebo
ve spolupráci s jinými institucemi za účelem koordinace a cílení svých
ochranářských aktivit. Největším pokladem jakékoli botanické zahrady jsou její
rostlinné sbírky. V roce 2019 měla kolekce Hemerocallis, která je jednou z
největších sbírek v pobaltských státech, v databázi 400 položek. V současné
době se sbírky genetických zdrojů skládají ze 600 taxonů okrasných rostlin
vyvinutých litevskými šlechtiteli rostlin.
V roce 2001 přijal Parlament Litevské republiky zákon o Národních genetických
zdrojích rostlin, který upravuje akumulaci, uchování a využívání národních
genetických zdrojů rostlin a stanoví, jak zajistit šetrné využívání těchto zdrojů,
chránit je před devastací, vyhynutím a bojovat s ničením, i jak zachovat
biologickou rozmanitost. Podle ustanovení tohoto zákona jsou genetické zdroje
rostlin, které mají pro Litevskou republiku ekologickou, selektivní a ekonomickou
hodnotu, vybírány a zahrnuty do centrální databáze Národních genetických
zdrojů rostlin. Může to být populace rostlin nebo jejich část, jednotlivé rostliny
nebo jejich skupiny nebo reprodukční části rostlin (semena, pyl, embrya,
meristematické tkáně, pupeny, klíčky). V souladu se společným nařízením
ministra životního prostředí a ministra školství a vědy jsou pro výkon funkcí
koordinačních center genetických zdrojů předepsány čtyři vědecké a studijní
instituce, včetně Vilniuské univerzity, která koordinuje akumulaci, analýzu a
konzervaci okrasných rostlin. Byla zřízena a stále funguje Genetická banka rostlin
s koordinačními centry různých skupin rostlin (zemědělské rostliny, lesní stromy,
ovoce a zelenina, léčivé rostliny a okrasné rostliny). Klasifikátor znaků jsou jedním
z dokumentů genetických zdrojů rostlin, který pomáhá snadno a rychle rozlišit
různé rostlinné fenotypy. Uvedené klasifikátory označují znaky, které jsou snadno
viditelné pouhým okem a vypadají jednotně za různých podmínek prostředí.
Morfologické popisy druhů a biometrické měření kultivarů byly provedeny v
období od května do července, kdy rostliny masivně kvetly.
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Četné sbírky bylinných okrasných rostlin byly soustředěny v různých litevských
vědeckých a studijních institucích i soukromými pěstiteli. Denivky v Litvě
propagují, shromažďují, zkoumají a distribuují botanické zahrady. Cenné sbírky
denivek jsou shromažďovány v Botanické zahradě Vilniuské univerzity a na
Univerzitě Vytautase Magnuse (VMU). V botanické zahradě VMU rostou denivky
velmi dlouho. V současné době sbírka denivek zahrnuje více než 100 druhů a
kultivarů.
Litevská zahradnická společnost vznikla v roce 1959. Zakladateli společnosti byli
jednotliví zahradníci, květináři a včelaři. V rámci této společnosti byla založena
Litevská společnost šlechtitelů květin, vedená agronomem P. Balčikonisem. Tato
společnost sdružuje lidi se zájmem o šlechtění, sběr, rozmnožování, distribuci a
další záležitosti týkající květin a jiných okrasných rostlin, kteří si chtějí rozšířit své
kompetence v této oblasti a spolupracovat a přispívat k rozvoji květinářství v
Litvě.
Majiteli jedné z největších farem pro trvalky v Litvě, která se nachází v Gabšiai
poblíž Raseiniai, jsou V. Vyšniauskienė a K. Vyšniauskas.

Představení sortimentu denivek v Botanické zahradě
Vilniuské univerzity
Struktura sbírek
Sbírka denivek v Botanické zahradě
Vilniuské univerzity:
Botanické denivky: 10 druhů
Světové a litevské kultivary: 495

Komplementace sbírky byla zahájena v roce 1992. Většinu denivek tahrada
obdržela z Botanické zahrady VMU (Litva), Salaspils (Lotyšsko), Vratislavi (Polsko).
Přesný popis kultivarů denivek (autor, rok vyšlechtění a identita) byly provedeny
podle popisů American Hemerocallis Society (AHS).
Litevští šlechtitelé květin vytvořili nejen kultivary Hemerocallis, ale také Dahlia,
Gladiolus, Iris, Paeonia, Narcissus, Lilium, Tulipa, Primula, Clematis, Crocus,
Fritillaria, Lophospermum a Saintpaulia. V současné době se sbírky genetických
zdrojů skládají z 500 taxonů od litevských šlechtitelů rostlin. Jsou to originály
přizpůsobené místním klimatickým podmínkám a je naléhavě nutné je chránit,
zkoumat a podporovat jako součást kultury země.

59

Květinové kultivary vytvořené litevskými šlechtiteli rostlin jsou zaváděny a
pěstovány ve speciálních sběratelských školkách v Květinářském oddělení
zahrady. Výzkumy, popisy a hodnocení morfologických a okrasných vlastností
okrasných rostlin se provádějí podle požadavků Mezinárodní unie na ochranu
nových odrůd rostlin (UPOV), Biodiversity International (BI) a metodik
používaných v sousedních zemích.
Pro sbírky Botanické zahrady Vilniuské univerzity se používá databáze obsahující
informace o všech sbírkách rostlin, která je částečně přístupná i veřejnosti
pomocí QR kódů směřujících na http://www.botsodas.lt/indexplantarum. Při
použití pro vzdělávací účely je kód jedním z nejjednodušších a nejpohodlnějších
způsobů, jak poskytovat různé typy informací o rostlinách. Funguje to opravdu
rychle a dnešním mladým se to líbí. Informace jsou k dispozici v litevštině a
angličtině.

Denivky mají v zahradě ohromující masový účinek
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Do cenných sbírek Botanické zahrady Vilniuské univerzity jsou zahrnuty nejen denivky, ale
také kosatce

Expozice jsou koncipovány a uspořádány tak, aby byly nejen dekorativní a
vhodné pro sběr a poskytování vědeckých informací návštěvníkům botanické
zahrady, ale také pro zjednodušenou péči o rostliny. Expozice jsou každoročně
doplněny nejnovějšími rostlinnými druhy a kultivary, aby se návštěvníci mohli
seznámit s úspěchy litevských i zahraničních šlechtitelů, stejně jako s módou a
trendy ve výběru květin.
Rané denivky - 'Daily Bread', 'Mai Konigin' – začínají kvést koncem května nebo
začátkem června, zatímco nejpozdnější - 'Anna Wonderlang', 'Beloved Country'
- začínají kvést v druhé dekádě července nebo později v závislosti na
klimatických podmínkách. Ve sbírce se pěstují hlavně kultivary vytvořené již
dávno (1950–1970). Asi desetinu sbírky tvoří novější kultivary vytvořené v letech
1970 až 2006. Nejstaršími kultivary jsou 'Nilbio' (1908), 'Hyperion' (1924) a
nejnovějšími jsou 'Anna Warner', 'Dinkum Aussie', 'Hey There', 'Stella d'Oro' a další.
Dvacet osm procent kultivovaných odrůd získalo významná ocenění.
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Květinová výstava denivek může doprovázet komentované prohlídky a představit sbírky

Botanická zahrada každoročně pořádá vzdělávací exkurzi „Denivky“, jejímž
cílem je představit tyto rostliny široké veřejnosti a propagovat je v naší zemi.
Prohlídka se koná, když má sbírka nejpoutavější vzhled - během vrcholného
kvetení. Během vzdělávací procházky je představena taxonomie rostlin, druhy a
kultivary rostoucí v botanické zahradě, ukázka rozmanitosti dekorativních prvků a
jsou představeny litevské kultivary a šlechtitelé. Poskytovány jsou také informace
o výsadbě, pěstování a péči, nejčastějších chorobách, škůdcích a způsobech
jejich hubení. Všechny sbírky v zahradě se používají pro různá tematická
vzdělávání. Podle tématu se do aktivity zahrnou příslušné sbírky, např.
„Nejkrásnější zahradní květy a jejich tajemství“ se koná od května až do září.
Vzdělávací činnost je více zaměřena na děti, ale lze ji přizpůsobit i dospělým.
Během této vzdělávací aktivity je představena rozmanitost, barvy a květenství
bylin a jsou pozorovány příslušné květiny. Jsou představeny rostliny, které kvetou i
které nekvetou.

Rozvoj litevského národního šlechtitelství denivek
Zájem o vytvoření kultivarů denivek začal na konci minulého století, kdy byly v
Evropě (a v Litvě) zavedeny kultivary vícebarevných denivek. Pro šlechtitele
denivek není šlechtění jen koníčkem, ale také obtížnou každodenní prací.
Zahrnuje výzkum, objevy a někdy prohry. Cesty, které vedou k šlechtitelství
denivek, se také liší.
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Prezentace kultivarů denivek může být také ve formě květinové výstavy

Litevští šlechtitelé Hemerocallis, jako jsou Antanas Markevičius, Kęstutis
Vyšniauskas a Viktorija Vyšniauskienė, Vitalijus Dereškevičius, Jonas Auksuolis
Liutkevičius, Edvinas Misiukevičius, Pranciškus Puidokas a D. Žigarienė, vytvořili
hybridní denivky a dále své sazenice pěstují. Mezinárodní unie na ochranu
nových odrůd rostlin neboli UPOV (francouzsky: Union Internationale pour la
protection des Obtention Végétales) sdružující státy, ve kterých jsou zkoumány
nově vytvořené kultivary, zavedla kritéria pro odkazy na popis kultivarů rostlin;
denivky zde však zahrnuty nejsou. Dokumentaci těchto rostlin spravuje
Genetická banka rostlin v souladu s požadavky Biodiversity International (BI).
Počátky litevského šlechtitelství jsou v roce 1959, kdy byla založena Litevská
zahradnická společnost. Tato společnost sdružuje lidi se zájmem o šlechtění,
sběr, rozmnožování, distribuci a další záležitosti týkající se květinářství. Jak již bylo
zmíněno, denivka plavá (Hemerocallis fulva L.), denivka žlutá (H. lilioasphodelus
L.) spolu s plnokvětou denivkou H. fulva ‘Kwanzo’ (Kaempfer, 1712) a pestrou
denivkou H. fulva ‘Kwanzo Variegata’ (Thunberg, 1784) se v Litvě pěstují velmi
dlouho. Zájem o vytvoření kultivarů denivek začal na konci minulého století, kdy
byly v Evropě (a v Litvě) zavedeny pestrobarevné kultivary denivek. Začalo se o
ně zajímat stále více šlechtitelů. Zpočátku začali vytvářet kultivary denivek G.
Rumė, J. A. Liutkevičius, A. Gražys. Později se k nim přidali P. Puidokas, D.
Žigarienė, A. Markevičius, D. Žigarienė a E. Misiukevičius. Spolupráce se
zahraničními šlechtiteli denivek (Lotyš Varis Bangieris, Němec Gerald Hohls,
Američanka Rebeca Blubaugh-Brown, Kanaďan Mauren Strong, Američan
původem z Litvy Kay Yuodsnukis, Ukrajinka Svetlana Pikalova, Čech Zdeněk
Krupka) zahájila výměnu zkušeností, sazenic a rostlinného materiálu.
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‘Ziezmariu Vasara‘ (Puidokas, 2018)

‘Danute Jadvyga Dainauskaite‘ (Puidokas, 2019)

Dnes je u AHS registrováno 27 kultivarů litevského původu.
•

Kultivary E. Misiukevičiuse:
registrace v roce 2020 'Lakelet Afterglow', 'Lakelet Balerina Tutu', 'Lakelet
Cricket Song', 'Lakelet Devilish Kid', 'Lakelet Hold On', 'Lakelet Midnight
Memories' (2020), 'Lakelet Subliminal Message' a starší kultivary 'Lakelet Quick
Jump' (2019), 'Lakelet Red Impact' (2019), 'Lakelet Reflecting Waters' (2018),
'Lakelet Sunshine' (2019), 'Lakelet Wild a Reckless' (2019), 'Mitsu' (2013)
'Biciu Duonele' (Liutkevicius-Misiukevicius, 2020)
'Lakelet Borrowed Blood' (Gwizdala-Misiukevicius, 2018)

•

Kultivary P. Puidokase:
'Danutė Jadvyga Dainauskaitė' (2019), registrace v roce 2018 'Igno Pirmieji
Dantys', 'Jadvygos Sapnas', 'Jurgos Svajone', 'Ziezmariu Jaunyste', 'Ziezmariu
Vasara' a 'Luksiu Avietine' (2020), 'Ziezmariu Chameleonas' (2019) a 'Ziezmariu
Zvaigzde' (2016)

•

Kultivary V. Vyšniauskiene:
Představení v roce 2020 'Apatura Chestnut Fire' a 'Apatura Lavender Angel'

•

Kultivary K. Vyšniauskase: 'Apatura
Pastel Spider' (2020)
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‘Jurgos Svajone‘(Puidokas, 2018)

‘Ziezmariu Vasara‘ (Puidokas, 2018)

‘Jadvygos Sapnas‘ (Puidokas, 2018)

‘Gęstančios Žvaigždės‘ (Markevičius, 2012)

Údržba denivek 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, oglejené, hlinité, lehce jílovité půdě, pH 5,6
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Základní zahradní péče o denivky v Botanické zahradě Vilniuské univerzity
•

Výsadba - rostliny v expozicích jsou ve vzdálenosti 70 cm. V litevských
klimatických podmínkách je nejlepší vysazovat denivky v květnu (začátek
vegetace) a v srpnu (konec kvetení). Hloubka jámy závisí na typu půdy:
hlubší v lehčích půdách (asi 60 cm) a mělčí v těžších (asi 30 cm). Je důležité,
aby bylo pouze 2-2,5 cm kořenového krčku zakryto zeminou. Pokud
výsadbový materiál není čerstvý, doporučuje se namočit jej na několik hodin
do vody nebo do slabého vodného roztoku manganistanu draselného
(KMnO4) a zkrátit listy na 15 cm a kořeny na 20 - 30 cm.

•

Zimní ošetření - žádné.

•

Jarní úklid - provádí se jarní i podzimní úklid.

•

Hnojení - před výsadbou denivek byla půda hnojena kostní moučkou (150 g
/ m2) a komplexními minerálními hnojivy (50-70 g / m2). Používají se hnojiva s
velmi malým nebo žádným obsahem dusíku. Doporučuje se použít
superfosfát v kombinaci s popelem z dřeva. Komplexní hnojiva se navíc
používají od konce dubna do začátku května, protože vegetativní hmota v
té době roste nejintenzivněji. Poté není nutné hnojení až do podzimu. Hlavní
hnojení (konec srpna - začátek září) má největší vliv na kvetení v následujícím
roce a pomáhá lépe se připravit na přezimování.

•

Odstranění zvadlých květů - ne - stonky květů se odstraní po odkvětu.

•

Škůdci - v současnosti je hlavním škůdcem bejlomorka (Contarinia
quinquenotata), Tato bejlomorka byla poprvé popsána v Evropě v roce
1989. (Halstead, Harris, 1990). V Litvě byly první izolované škody pozorovány
ve sbírce botanické zahrady v Kaunasu v roce 1995. Tento škůdce nebyl v
naší sbírce pozorován. Při dlouhých obdobích deštivého a vlhkého počasí
jsou listy okusovány slimáky a hlemýždi. Od roku 2002 je pozorován slimák
Milax sp. poškozující kořeny. Květy denivek jsou poškozovány třásněnkami
(Franklinielia hemerocallis).

•

Nemoci - denivka je vůči chorobám poměrně odolná.

•

Kontrola plevelů - v prvním roce výsadby na podzim je třeba rozložit kolem
rostlin 3cm vrstvu mulče (kompost, rašelina, říční písek, kůra).

•

Zavlažování – díky silnému kořenovému systému denivky odolné vůči suchu.
Pokud však nemají dostatek vláhy, jejich květy se zmenšují, některé z nich
vůbec nekvetou. V litevských klimatických podmínkách je vlhkost
dostatečná na jaře, ale v létě se často vyskytuje sucho. Denivka by měla být
zavlažována ne často, ale hojně. Frekvence zavlažování závisí na složení
půdy: jednou týdně postačuje v těžších půdách a dvakrát týdně v lehkých
půdách. Nejlépe je zalévat večer a vyhnout se polévání květů, protože
pokud na poupatech zůstanou kapky vody, objeví se následujícího dne na
květu skvrny.
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Hemerocallis fulva rostoucí v Trakai - litevské historické vesnici.

Úplný seznam sbírek Hemerocallis v Botanické zahradě
Vilniuské univerzity naleznete na adrese:
http://www.botsodas.lt/indexplantarum
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Daylily-Rondell v zahradě Park der Gärten

Park der Gärten, Německo
Historie a tradice pěstování denivek v Německu
Kultivary denivky nebyly v Německu příliš běžné. Lidé většinou znali pouze druh H.
fulva a často bylo slyšet, že: „Tato hnědočervená kvetoucí trvalka se svými široce
se šířícími oddenky je vhodná pouze k výsadbě podél železnice“. V angličtině
má přezdívku „ditch lily“ (což znamená “příkopová lilie”). V poslední době, díky
velkému rozmachu hybridizace a kvůli ukázkovým zahradám, zahradním
přehlídkám a botanickým zahradám, si denivky získaly širokou škálu
obdivovatelů.

Historie denivek v Park der Gärten
Od zahradní výstavy nazvané Dolnosaská Státní zahradnická výstava v roce
2002 v Bad Zwischenahn mají návštěvníci denivky stále více v oblibě. To byl
důvod, proč Karl a Hanne Ruppovi, jako členové německých a evropských
denivkových sdružení, chtěli lidem ukázat hodnotu a možnosti denivek ve všech
jejich odrůdách. Denivky zasadili do malého ukázkového záhonu ve tvaru
oblouku. Za tento projekt byla manželům Ruppovým udělena společností
American Hemerocallis Society (AHS) cena International Service Award 2003.
AHS je nejdůležitější denivkovou společností na světě s více než 5 000 členy. V
roce 2005 bylo rozhodnuto přesunout expozici denivek na jiné místo. HansJoachim Adam, vynikající německý zahradní architekt, vytvořil nový projekt,
1 200 metrů čtverečních velké „Taglilien Rondell“ (Denivkové rondely).

Nové záhony denivek byly vysazeny v roce 2005
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Denivkové projekty a organizace v Německu
Již více než 90 let se nejstarší známá německá školka Staudengärtnerei Gräfin
von Zeppelin v Laufenu na jihozápadě Německa specializuje na kosatce a
denivky. V Ammerlandu nabízejí trvalkové školky Bremermann a Wichmann,
obě ve Wiefelstede, mnoho odrůd denivek, i poměrně nových. Jejich sortiment
Hemerocallis je velmi ovlivněn výsadbou v Parku. Pokud se denivky v rondelu
příliš rozrostou a je třeba je rozdělit, dostanou přebytečnou část obě školky
zdarma.
Německá Společnost přátel trvalek s názvem Gesellschaft der Staudenfreunde
(www.gds-staudenfreunde.de) má přibližně 4 800 členů. Byla založena jako
„Kosatcová společnost“ (Deutsche Irisgesellschaft) v roce 1950, později v roce
1960 byla přejmenována na Německou kosatcovou a liliovou společnost,
zatímco v roce 1973 byla pojmenována „Gesellschaft der Staudenfreunde“
(GdS). GdS má mnoho regionálních skupin pro trvalky. Kromě toho existuje 13
specializovaných skupin. Pro denivky to je skupina s názvem Fachgruppe
Hemerocallis s více než 200 členy. Po mnoho let vedli tuto skupinu Christina a
Tomas Tambergovi. Cílem skupiny je poskytovat znalosti o kultuře rodu
Hemerocallis a šlechtění denivek. Každoročně pořádá setkání pro přátele
denivek a vydává publikace, díky nimž se denivky stávají populárnějšími.
Každoroční burza semen povzbudila mnoho členů, aby se pokusili vyšlechtit
vlastní semenáčky.
V Německu existují tři veřejné zahrady prezentující denivky:
•

Taglilien-Schaugarten Ulm
Ulmská botanická zahrada je charakteristická nesčetným množstvím
vytrvalých rostlin včetně Hemerocallis, Hosta, Phlox paniculata, Platycodon,
Miscanthus a dalších.

•

Tagliliengarten im Stadtpark von Uerdingen
Stadtpark v Uerdingenu je prostorný park pro občany, kde jsou různá hřiště,
rybníky, záhony trvalek a arboretum. Již několik let je možné si na nedávno
vysázených záhonech prohlížet denivky vypěstované hlavně regionálními
šlechtiteli, zejména Ulrichem Kaiserem.

•

Taglilien-Rondell (denivkový rondel) v zahradě Park der Gärten
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Výsadba denivek v Park der Gärten během období květu

Představení denivek v Park der Gärten

Struktura sbírek

S celkem 580 druhy a kultivary
(asi 6 % všech označených rostlin
v Park der Gärten) je šlechtění
denivek prezentováno v
chronologickém pořadí.
Jsou zde představeny počátky šlechtění denivek s 25 druhy Hemerocallis a jejich
historickými kultivary starými více než sto let, které jsou zasazeny do dvou kruhů
rozdělených podle desetiletí. Jasně je zde ukázán vývoj hybridizace, například
přechod od diploidních odrůd k tetraploidním, který započal po roce 1970.
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Expotiční záhony poskytují představu o obrovské rozmanitosti moderních denivek:
•

Pavoukovité a neobvyklé tvary, miniaturní, levandulové typy blížící se modré.

•

Záhony hybridů sponzorovali němečtí a floridští šlechtitelé, jako jsou: Tina a
Tomas Tamberg, Werner Reinermann, Harald Juhr, Ilse a Ulrich Kaiser, Dan
Hansen - Florida, USA, Marc King – Itálie.

•

Záhon denivek, které obdržely Cenu Roswithy Watermanové:
Bývalá denivková skupina „Hemerocallis Europa“ se v roce 1997 zasadila o
zřízení ceny „Waterman Award“. Byla pojmenována po Roswithe
Watermanové, dlouholeté předsedkyni AHS pro mezinárodní členství.
Každoroční vítěze určili členové, působící ve skupině minimálně 5 let. Každý
člen skupiny měl jeden hlas. Poslední ocenění bylo uděleno v roce 2011
kultivaru ‘Rock Solid’ (Stamile, 2002), vítězi AM 2011 a HM 2008. Později
„Hemerocallis Europa“ ukončila svou činnost.

•

Záhon polských denivek:
Šlechtiteli těchto kultivarů jsou: Jasinski, Bycznski, Franczak a Achramowicz.
Naopak několik německých kultivarů bylo posláno do Polska a rostou na
„Německém záhonu“ ve sbírce denivek Arboreta Wojsławice. Bylo
navázáno partnerství mezi Arboretem Wojsławice a „Taglilien Rondell Park
der Gärten, Bad Zwischenahn“.

Návštěva z Arboreta Wojsławice v roce 2015 zahájila partnerství
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Polské kultivary ‘Chopin’ (Franczak, 1980) vlevo a ‘Polish Cocktail’ (Jasinski, 2002)
rostou v Parku velmi dobře.
V roce 2006 byl denivkový rondel v Park der Gärten první ukázkovou zahradou
(AHS Display Garden) mimo Severní Ameriku. Pro ukázkovou zahradu existuje
několik podmínek: Musí být přístupná veřejnosti. Odpovědné osoby musí patřit k
AHS po dobu nejméně 2 let. Je také nutné pěstovat širokou škálu denivek,
včetně novějších kultivarů. Zahrada musí být dobře udržovaná a všechny
denivky musí být zřetelně označeny. Každý rok musí být licence obnovována
(více informací o předpisech Display Garden na www.daylilies.org).

Tabulka ukázkové zahrady (Display Garden) společnosti American
Hemerocallis Society (foto A. Osterloh)
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V roce 2007 získala výsadba denivek ocenění „Hemerocallis Society Historic
Display Garden“. Ocenění bylo uděleno za pěstování mnoha historických odrůd.
Aby bylo uděleno, musí být ve sbírce minimálně 50 historických kultivarů a druhů.
Historické kultivary jsou ty, které byly starší třiceti let. Tedy kultivary registrované
před rokem 1990, což je klouzavé datum, které se každých deset let dále
posunuje. V rondelu začínají kultivary až po botanických po druzích a to první
registrovanou denivkou 'Apricot' (Yeld, 1893).

Aby záhony kvetly také v květnu, je mezi Hemerocallis zasazeno mnoho cibulí ladoníku
Camassia leichtlinii subsp. suksdorﬁi Caerulea Group

Rostliny denivek do Park der Gärten darovali také:
Karl a Hanne Rupp, Německo, Dr. Jürg Plodeck, Švýcarsko, Gerrit Snoek,
Nizozemsko, Jamie Vande, Německo, Gudrun Tillmann-Budde, Německo, Gerd
Oellermann, Německo, Ilse a Ulrich Kaiser, Německo, Katrin a Jens-Peter
Frohreich , Německo, Eric Bijl, Nizozemsko, Artur Jasinski, Polsko, Lida and Be
Lourens, Nizozemsko.
Rondel zdobí dvě umělecká díla ze skla. Je zde také poslechová stanice, která
po stisknutí tlačítka poskytne o výsadbě podrobné informace.
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Uspořádání výsaby Taglilien-Rondell představující systém výsadby
Úplný seznam denivek v Park der Gärten
najdete v databázi:

https://www.park-der-gaerten.de/ﬁleadmin/user_upload/03_04_gaerten_pflanzen/
pflanzensammlungen_sortimente/pdf/Pflanzenliste_Taglilienrondell_Oktober_2019.pdf
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Denivkový den v Park der Gärten
Jedná se o každoroční událost, která se koná v červenci a připravuje ji Hanne
Rupp s pomocí Björna Ehsena. Vrcholem tohoto dne je dražba zcela nových,
vysoce kvalitních denivek, kterou uvádí manažer parku Christian Wandscher.

Každoroční aukcí sazenic Hemerocallis provází Christian Wandscher

Denivky do aukce věnují Katrin a Peter Frohreich, Ilse a Ulrich Kaiser a Hanne
Rupp. Park der Gärten nabízí i druhou aukci týkající se pojmenování dvou
semenáčů, které se mají stát novými kultivary. Nový vlastník je může podle
registračních pravidel AHS sám pojmenovat. Veškerá práva spojená s rostlinou
přecházejí na nového vlastníka. Nový kultivar zaregistruje v databázi AHS paní
Hanne Rupp, která také platí registrační poplatek.
Příjem z obou aukcí dostává plně Park.
Informace a odpovědi na otázky týkající se denivek poskují dvě komentované
prohlídky, jedna vedená kurátorkou sbírky denivek Hanne Rupp.
V blízkosti rondelu prodává školka trvalek ve Wiefelstede širokou škálu denivek
od historických kultivarů po poměrně nové odrůdy.
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Hanne Rupp ukazuje návštěvníkům denivky

Rozvoj německého národního šlechtitelství denivek
V Německu začalo šlechtění Hemerocallis poměrně pozdě. První němečtí
šlechtitelé často neregistrovali své hybridy a od roku 1979 do roku 1986 bylo
zaznamenáno pouze 46 německých registrací. Evropští šlechtitelé mají obvykle
jiné profese a pěstují denivky amatérsky, jako Fritz Köhlein a Tomas Tamberg, kteří
začali se šlechtěním v 70. letech.
Tomas Tamberg z Berlína je hnacím motorem německého šlechtitelství denivek.
Jeho rané kultivary jako téměř bílá 'Helle Berlinerin' (Tamberg, 1981) a sametově
červená 'Berlin Red Velvet' (Tamberg, 1986) jsou stále populární a široce
pěstované v Německu a Evropě. Jeho další práce se zaměřila na tetraploidy v
různých barvách, zejména jasné žluté a červené. V roce 2010 byl poctěn
medailí Georg-Arends-Medaille za vynikající šlechtitelství s celkovým počtem 103
kultivarů z rozpětí let 1979 až 2014. Za svou práci získal také cenu International
Service Award společnosti American Hemerocallis Society. Prostřednictvím svého
evropského systému hodnocení podpořil několik členů GdS, aby šlechtili denivky
s dobrým habitusem, otevíráním květů a zimovzdorností.
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Kultivar ’Park der Gärten‘, který
vyšlechtili Hanne a Karl Ruppovi, byl
představen v roce 2005, registrován
v AHS roku 2008

Další německý šlechtitel Werner Reinermann začal v 80. letech s některými
zavedenými odrůdami, jako jsou například 'Tante Ju' (Reinermann, 1986),
'Maggie Fynboe' (Reinermann, 1993). Od roku 1983 do roku 1996 zaregistroval 65
kultivarů.
Existují i další šlechtitelé, jako Harald Juhr se svými kultivary s předponou “Taunus”
a Ulrich Kaiser se svou předponou “Uerdinger”, a mnoho dalších z nedávné
doby.

Doporučené denivky pro různé zahradní situace
Denivky jsou vhodné pro všechny typy zahrad a výsadby. Obecně milují slunce,
ale velmi dobře se jim daří i v polostínu. V hlubokém stínu vytvářejí pouze listy a
nekvetou, podle zkušeností v severozápadním Německu. Krátký seznam
doporučených rostlin, kterým se v Park der Gärten daří velmi dobře, vám může
pomoci najít tu správnou.
A: Do přírodních zahrad
Botanické druhy Hemerocallis a staré kultivary nepotřebují téměř žádnou péči a
minimální hnojení, Jedním z nich je kultivar 'Frans Hals' (Flory, 1955).
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Historická denivka ’Frans Hals‘ (Flory, 1955)
je velmi vhodná do přírodních zahrad

Květy ’Springﬁeld Clan‘ (Trimmer- J.,
2001) nemůžete přehlédnout

B: Do zahrady většího krajinného rozsahu
Je důležité, aby květy byly jasně viditelné z dálky a měly jasné (světlé) barvy. Lze
také zvolit moderní vyšší varianty s pavoukovitými květy (tzv. Spider), které jsou
dobré v kombinaci s trávami. Doporučuje se žlutá 'Berlin multi' (Tamberg 1986),
jasně červená 'Springﬁeld Clan' (Trimmer-J., 2001), oranžově červená 'Higher and
Fire' (Tamberg, 2006) a vítěz kategorie Landscaping Daylily v roce 2005
'Trompetenkonzert' (Tamberg, 2007).

’Higher and ﬁre‘ (Tamberg, 2006) má
jasnou a zářivou barvu

’Janice Brown‘ (Brown-E.C., 1986), má
velmi výrazné oko
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C: Do domácích zahrad
Starší dobře a rostoucí kultivary jsou velmi vhodné pro soukromé zahrady, např.:
Jednobarevné: krémový ’Lauren Leah’ (Pierce-C., 1983), světle růžový 'Barbara
Mitchell' (Pierce-C., 1984).
S oky: světle růžový 'Janice Brown' (Brown-E.C., 1986), levandulově fialový s
tmavším okem 'Always Afternoon' (Morss, 1987).
Tzv. Candies od šlechtitele Stamile se také dobře pěstují: 'Custard Candy' (Stamile,
1989), 'Strawberry Candy' (Stamile, 1989), 'Elegant Candy' (Stamile, 1995).

’Always Afternoon‘ je dobře rostoucí
hybrid s okem

’Elegant Candy‘ (Stamile, 1995) je dobře
rostoucí hybrid

D: Velkolepější moderní kultivary.
Větší květiny s větší hmotou potřebují více hnojiva, více vody a je třeba
odtrhávat zvadlé květy:
Velké květy: 'Dan Mahony' (Trimmer, 1999), 'Taos' (Stamile, 1999), 'Betty Ford'
(Kirchhoff-D., 2002), 'Broken Silence' (Abajian, 2002), 'Lavender Loveliness'
(Carpenter-J., 2002), 'Park der Garten' (Rupp, 2008)
Časně kvetoucí: téměř bílý 'Ballerina on Ice' (Santa Lucia, 1997), 'Fooled me'
(Reilly-Hein, 1990)
Pozdně kvetoucí: 'Condilla' (Grooms, 1977), 'August Freude' (Tamberg, 1994)
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’Betty Ford‘ (Kirchhoff-D., 2002) je kultivar s
čistě červenými a velkými květy

’Ballerina on Ice‘ (Santa Lucia, 1997)
kvete časně

E: Na předzahrádku
Do omezeného prostoru se doporučují menší kultivary:
'Knickknack' (Hudson, 1983), 'Cosmopolitan' (Stamile-G., 1989)

’Condilla‘ (Grooms, 1977) kvete docela pozdě ’Raspberries and Ice Cream‘ (Salter,
2012) má velkolepé oko a
intenzivní lemování

F: Rostliny pro budoucnost
Existují novinky, které je třeba otestovat, aby se zjistilo, zda jsou vhodné do
zahrady. V záhonu osazeném na jaře roku 2019 jsou zcela nové kultivary
vytvořené po roce 2010 se specialitami, jako jsou velkolepé oči a zlaté nebo
tmavší okraje, se zoubkováním a nebo „Andělskými křídly“. Podrobný popis
znaků na květech naleznete na:
https://www.daylilies.org/ahs_dictionary/dictionary.html
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Péče o sbírku denivek v Park der Gärten
Denivky jsou poměrně nenáročné a dlouhotrvající. V Park der Gärten je většina
rostlin na stejném místě již více než 12 let. Rostliny musí být dostatečně zásobeny
vodou. To je důležité na jaře pro listy a pro dostatečné množství stonků, stejně
jako během období květu.
Klimatické podmínky
•

Podnebí: oceánské (Köppenova klasifikace klimatu Cfb)

•

Průměrná roční teplota: 8,8 °C

•

Zóna odolnosti: 7a

•

Průměrný roční úhrn srážek: kolem 700 – 800 mm

•

Nadmořská výška: 7 m nad mořem

•

Půdní typy – humózní písčitá, velmi propustná půda, pH přibližně 5

Základní zahradní péče o denivky v Park der Gärten
•

Hnojení - Když rostliny začnou v dubnu růst, dostanou velkou část
dlouhodobě působícího komplexního hnojiva. Normálně se používá 30 g /m 2
NovaTec perfect 12-8-20, což znamená 12 % N, 8 % P2O5, 20 % K2O.
Denivkám také prospívá občasné doplnění (5 cm) substrátu bohatého na
humus.

•

Škůdce – bejlomorka (Contarinia quinquenotata)
Bejlomorky jsou malé mušky, které kladou vajíčka do nově se tvořících
poupat a způsobují jejich deformaci. Rostoucí bílé drobné larvy se živí
rozvíjejícím se květinovým poupětem. Když se objeví květy, je třeba poupata
napadené bejlomorkou ručně otrhat. Napadená poupata jsou většinou u
časně žlutě kvetoucích odrůd.

•

Rez denivková: Houba Puccinia hemerocallidis vytváří žlutou nebo
oranžovou práškovou látku na listech v pustulách. V Německu se může
vyskytovat ve sklenících, ale venku v chladnějším podnebí během zimy mizí.

•

Xylella fastidiosa - bakterie ze Severní a Jižní Ameriky: je infekční pro mnoho
rostlin. To byl důvod, proč Evropská unie od roku 2015 omezila dovoz denivek
z USA do Evropy.

•

Během období kvetení odstraňuje 15 dobrovolníků třikrát týdně pouze
odkvetlé květy (bez odřezávání stonků), aby rondel vypadal co nejlépe.
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•

V srpnu, když je období květu u konce a listy se stanou méně atraktivními, se
seříznou staré stvoly spolu s listy asi na 20 cm. Po odkvětu se objeví nová
zeleň, a trvá jen krátkou dobu asi tří týdnů, než všechny rostliny mají svěží
zelenou barvu, jak ukazuje již několik let zkušenosti v Park der Gärten.

Dobrovolníci odstraňující zvadlé květy

Kombinace Hemerocallis se světle
zbarvenými rostlinami Hosta a
Alchemilla do polostínu
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III. Doporučené zahradní kultivary denivek
TOP 30 DOPORUČENÝCH KULTIVARŮ DENIVEK
IBOT

UWr

VU

PdG

Název kultivaru

Intr.

Šlechtitel

Adamas

2002

Stamile

X

Always Afternoon

1987

Morss

X

Apricot

1893

Yeld

X

August Freude

1994

Tamberg

X

X

Barbara Mitchell

1984

Pierce-c.

X

X

Bill Norris

1993

Kirchhoff-d.

X

X

Black Eyed Susan

1983

Stevens d.

X

Condilla

1977

Grooms

X

X

X

Corky

1959

Fischer-h.a.

X

X

X

Cosmopolitan

1989

Stamile-g.

X

X

Curly Cinnamon Windmill

1997

Crochet

Custard Candy

1989

Stamile

Elegant Candy

1995

Stamile

Fooled Me

1990

Reilly-hein

Frances Fay

1957

Fay

X

Frans Hals

1955

Flory

X

I See Stars

2001

Gossard

Luxury Lace

1959

Spalding

X

X

Mitsu

2013

Misiukevicius

X

X

Moonlit Masquerade

1992

Salter

X

X

Outrageous

1978

Stevens-d.

X

X

Park der Gärten

2005

Rupp

X

X

Prague Spring

1985

Lambert

X

X

Primal Scream

1994

Hanson-c.

X

X

Reinrosa Versuchung

2010

Tamberg

X

Ruby Moon

1999

Trimmer

Schnickel Fritz

1996

Kirchhoff-d.

Strawberry Candy

1989

Stamile

The Band Played on

2006

Stamile

Trompetenkonzert

2007

Tamberg
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X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

DENIVKY DOPORUČENÉ JEDNOTLIVÝMI ZAHRADAMI
IBOT
Název kultivaru
Autumn Red
Bohemian Child Band
Earliana
Jo Jo
Sombrero Way
Double Bold One
Forty Second Street
Lady Neva
Ruby Spider
Stoplight
DanuteJadvyga Dainauskaite
Jadvygos Sapnas
Jurgos Svajone
Ziezmariu Chameleonas
Ziezmariu Vasara
Betty Ford
Isabell Marafﬁ
Sir Francis Drake
Springﬁeld Clan
Taos

Intr.
1941
1995
1938
1960
1973
1981
1991
1970
1991
1953
2020
2018
2018
2019
2018
2002
2001
2008
2001
1999

Šlechtitel
Ness
Ressel
Betscher
Fischer
Reckamp
Miller-J.
Kirchhoff-D.
Alexander-Moody
Stamile
Childs-F.
Puidokas
Puidokas
Puidokas
Puidokas
Puidokas
Kirchhoff
Trimmer
Stamile
Trimmer
Stamile

UWr

VU PdG

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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

Kultivar ’Jo Jo‘ (Fishcher, 1960) vyniká velkým
množstvím menších květů
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IV. Shrnutí a doporučení pro údržbu denivek
Denivka je nenáročná dlouhověká (až 8–20 let) okrasná rostlina, která dobře
roste na slunných nebo mírně stinných místech. Poměrně často se používá v
okrasném zahradnictví. Květ denivky kvete jen jeden den, každý den se objevuje
nový květ a celé květenství kvete asi měsíc. V současné době existují určité
kultivary, které kvetou 16 nebo více hodin. Denivka je přiřazována k geofytickým
rostlinám. Takové rostliny bývají méně závislé na vnějších faktorech díky
hromadění živin v kořenech. Jejich výhony během nepříznivého vegetačního
období úplně zmizí a v různých hloubkách půdy se koncentrují regenerační
pupeny (gemma innovations). Po kratším nebo delším období dormance
vyrůstají z regeneračních pupenů nové výhonky. Hlavním životně důležitým
orgánem rostliny je krátký, dužnatý oddenek, který se prodlužuje, jak vyrůstá
rostlina. Z regenerativního hlediska je nejaktivnější částí apikální část oddenku, ze
které vyrůstají dvouřadé růžice listů a generativní orgány. Přírodní stanoviště
denivek jsou velmi odlišná: některé druhy rostou na mokrých půdách, na
loukách poblíž řek, zatímco jiné rostou na horských svazích nebo na suchých
půdách.
Podle litevského šlechtitele Vyšniauskase se doporučuje písečnou půdu obohatit
o kompost, jíl a organická hnojiva. Vhodná je slabě kyselá půda (pH 5,5-6,5).
Ideální půdou je úrodná zemina bohatá na organické látky. V takové půdě je
možné zalévat méně často a po dobu nejméně prvních dvou let není nutné
žádné další hnojení. Denivky nesnášejí déle stojící vodu a vysokou hladinu
podzemní vody. V takových oblastech, stejně jako v místech s těžkou jílovitou
půdou, by měly být zasazeny do vyvýšených záhonů (8-15 cm). Jak výsadbu, tak
přesazování, lze provádět v období jaro / podzim.

Hemerocallis fulva roste i tam, kde
jiné trvalky neprospívají (zde malá
vesnice v Arménii)
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Tabulka údržby denivek
Průhonická BZ

BZ Vratislavké univerzity

BZ Vilniuské
univerzity

Park der Gärten

NE

NE

NE

ANO

Jsou suché listy odstraněny na podzim?

ANO

ANO

ANO

ANO

Jsou suché listy odstraněny na jaře?

ANO

ANO

ANO

ANO

Odštipujete nebo stříháte stonky květin
po odkvětu?

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

Odřezávají se listy po období kvetení?

Přesazujete denivky?

Jaké hnojivo používáte pro denivky?
(Poměr N:P:K)

Kdy hnojení probíhá?

Cererit NPK (MgO, S)
8-13-11 (2, 15) + B, Cu,
Mo a Zn

Azofoska, Polifoska, YaraMila
Complex - pouze rostliny,
NPK: 18-9-12.
které rostou více než 10 let
na stejném místě

Nova tec perfect 12 - 8 - 20

únor / březen

únor-duben

únor-duben

duben

NE

hnůj pouze k přípravě
nového záhonu

NE

Bohatý organický substrát
(např. kompost) 5 cm občas

Žádnou

NE (pouze v krizové situaci
Topsin M 500 SC/ Signum 33
WG/ KHCO3)

Žádnou

Žádnou

Mospilan, Nurelle D

Žádnou

Žádnou

Žádnou

Používáte (chemickou) ochranu
proti bejlomorce? Jaký druh?

NE

NE (pouze v krizové situaci, s
vysokou intenzitou škůdců:
Mospilan)

NE

NE

Odštipujete napadená poupata?

ANO

ANO

ANO

ANO

Používáte organické hnojivo? Jaký
druh?
Jakou (chemickou) ochranu
používáte proti skvrnitosti listů?
Jakou (chemickou) ochranu
používáte proti třásněnkám?
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Denivka ’Constantina‘ (Mimránek, 2003)
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