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 ВСТУП 

Для світової вітчизняної ботанічної науки вагомим є поповнення та 

кількості асортименту декоративних культур. Інтродукція у широку виробничу 

практику нових перспективних сортів, відібраних у підсумку науково-

експериментальних досліджень, залишається одним з нагальних завдань 

селекційної роботи [1]. Актуальним напрямком у декоративному садівництві є 

дослідження та впровадження нових декоративно-цінних квітникових рослин з 

достатніми сортовими ресурсами [2].  

У садово-парковому господарстві цінними у цьому відношенні є культура 

півонія, у тому числі декоративні види, що у минулі часи використовувалися в 

медицині та фармацевтиці, завдяки певним лікувальним особливостям. 

Декоративно-цінні представники досліджуваного роду знайшли чільне місце 

серед багаторічних квітникових культур, які здатні до перезимівлі в умовах 

відкритого ґрунту. Селекційне оновлення культиварів та їх систематика 

дозволить розширити варіанти використання півонії культурної для зони 

Поділля та України. 

Культура півонії займає провідне місце серед багаторічних квітниково-

декоративних рослин, які здатні перезимовувати в умовах відкритого ґрунту. 

Широке їх використання, довговічність, екологічна пластичність, висока 

декоративність дає змогу вирощувати їх в різних кліматичних зонах України [1]. 

На базі дослідної ділянки представлені сорти та гібриди трав’янистих видів 

роду Paeonia L. В умовах сьогодення трав'янисті півонії є одними з найбільш 

легко культивованих багаторічних квітниково-декоративних рослин. Довговічні 

і надійні, півонії можуть легко вирощуватись більше 100 років. Будучи 

трав'янистим багаторічником, у даної групи півонії щорічний приріст стебла  

продовжується впродовж весни та літа. Відмирання стеблової маси проходить 

пізно восени, залишаючись у спокої протягом зимового сезону [3]. Дослідження 

перспективних культиварів та спостереження за їх розвитком дозволить значно 

розширити використання культури півонії в озелененні та поповнити 

культивовану флору зони Поділля та України загалом. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТРАВ’ЯНИСТІ ВИДИ PAEONIA L. 

1.1. Загальні відомості та історія інтродукції видів роду Paeonia L. 

Культура Півонії належить до монотипного роду трав'янистих 

багаторічних рослин, єдиного у родині Paeonia L. Видовий склад культури 

півонії буває різним – трав'янисті, ще трапляються півонії деревоподібні, а також 

види, в яких поєднують властивості як деревоподібних, так і трав'янистих 

півоній (близько 40 видів). У природних умовах зростання півонії зростають у 

помірних і субтропічних поясах Північної Америки та Євразії [4, 11, 28]. 

Рід Paeonia L., виділений із родини Ranunculaceae Juss. у самостійну 

родину Paeoniaceae Rudolphi, нараховує 33 види, поширених, головним чином, 

в Європі, Середземномор'ї та Азії (рис 1.1).  

 

 

Рис. 1.1. Природні ареали видів роду Paeonia L. 

 

Лише два види зростають в західних штатах Північної Америки. Найбільш 

примітивні представники роду зосереджені в Східній Азії, особливо в Південно-

Західному Китаї в гірських лісах субтропічній частині на висоті 2360-4250 м. У 

Флорі СРСР налічується 16 видів півоній, у флорі України зростає до 12 видів 

півоній. У природних умовах зони Поділля найбільше розповсюдження мають 3 

види – P. anomala, P. hybrida, P. lactiflora [45, 50, 64, 68]. 

Родина Paeoniaceae однотипної включає в себе тільки один рід Paeonia, що 

є реліктом древньої мезофільної флори [4, 8]. 
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З початку ХІХ століття розпочався новий етап у селекції півоній. 

Перспективні історичні аспекти досліджувана культура знайшла у французьких 

та англійських селекціонерів. Після Великої Вітчизняної Війни селекційна 

робота півоній розпочата в США разом із міжвидовою гібридизацією [6]. 

Найбільш поширеними у світовому декоративному садівництві є півонія 

молочноквіткова, у  світі налічується близько 5000 сортів [64, 75].  

Проаналізувавши праці вітчизняних та світових науковців,  

таких як Горобця В.Г., Сохацької І.М., Прокопчук В.М., Панциревої Г.В.,  

Успенської М.С., Halda Р., Waddick К., Сowling W.A., Stern С., а також вченого 

селекціонера Л.М. Кемулария-Натадзе  [10-12, 38, 41, 55, 57, 61, 72]  описані 

природні ареали представників роду Paeonia L. (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Природні ареали представників роду Paeonia L. та показники 

мінімальних температур їх природних місцезростань 

№ 

п.п. 

Назва виду Природний ареал виду Мінімальні 

температури, ° С 

1 P. lactiflora Pall. Китай, Росія -1,3-5,7 

2 P. anomala Греція, Ліван, Сирія, Італія - 7,8-12,5 

3 P. hybrida Росія, Сибір - 6,6-16,8 

4 Р. delavayi Franch Західний Китай -1,3-5,7 

5 P. lutea Delavay ex Franch Північно-західна Іспанія, 

Північна Португалія 

-2,9-7,6 

6 P. potanini Kom.  гори Кенії та Танзанії -12,7-19,8 

7 P. suffruticosa Andr. Канада -4,9-12,2 

8 P. abchasica Misch.  Кавказ, Китай, Японія -12,9-17,4 

9 P. macrophylla Lomak США, Канада, Ірландія,  -3,9-12,3 

10 P. oreogeton S. Moore. США, Канада -5,7-12,3 

11 P. steveniana Kem.-Nath. Канада, Шотландія, Швеція, 

Камчатка 

-15,6-30,0 

12 P. tomentosa (Lomak) N. 

Busch  

Північна Америка -5,6-10,8 

13 P. wittmanniana Hartwiss 

ex Lindl. 

Канада, Шотландія -4,6-10,9 

14 P. oficinalis L. Сибір, Камчатка -5,6-30,9 

15 P. brownii Dougl ex Hook  Канада, Шотландія, Швеція -5,6-30,9 

16 P. californica Nutt. ex Torn 

ex Grey 

Північна Америка, Каліфорнія -5,6-20,6 

17 P. arietina Anders. Північна Америка, Аргентина -4,2-30,9 

18 P. bakeri Lynch. Південна і Середня Європа -15,6-20,9 
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19 P. banatica Rochel ex 

Salm.- Dyck. 

Північна Америка -5,6-30,9 

20 P. broteri Boiss et Rent. Китай, Японія -5,6-10,9 

21 P. cambessedesii Willk. Північна Америка -5,6-30,9 

22 P. caucasica N. Schip. Північна Америка -5,6-30,9 

23 P. clusii F.C. Stern DS. Далекий Схід, Китай -5,6-20,1 

24 P. coriacea Boiss. Elench гори Кенії та Танзанії -12,7-19,8 

25 P. decora Anders Північна Америка -5,6-30,9 

26 P. emodii Wall. Північна Америка -5,6-30,9 

27 P. humilis Retz. Північна Америка -5,6-30,9 

28 P. japonica Miyabe et 

Takeda 

Європа, Китай, Японія -5,6-30,9 

29 P. anomala L. Південна і Середня Європа, 

Китай і Сибір. 

-11,7-29,8 

30 P. hybrida Pall. Південна і Середня Європа, 

Китай і Сибір. 

-5,6-20,1 

31 P. triternata Pall. Ex Північна Америка -5,6-30,9 

32 P. taurica Anders. Далекий Схід, Китай, Японія -4,6-10,9 

33 P. tenuifolia L. Північна Америка -5,6-30,9 

34 P. rhodia Witt-Stern. Канада, Шотландія, Камчатка -5,6-30,1 

35 P. paradoxa Anders Північна Америка -5,6-30,9 

36 P. ruprhechtiana Kem.-

Nath. 

Північна Америка -5,6-30,9 

37 P. kesrouanensis Thiebaut   Мала Азія, південь Європи, 

Далекий Схід 

-15,6-32,9 

38 P. lagodechiana Kem.-Nath.  гірські ліси Кавказу -5,6-30,9 

39 P. mairei Leveille  Північна Америка -5,6-30,9 

40 P. mascula Mill.  Мала Азія, південь Європи, 

Далекий Схід 

-15,6-32,9 

41 P. obovata Maxim. Китай, Японія -15,6-22,9 

42 P. oxypetala Handel-

Mazzetti 

Далекий Схід, Китай -4,6-10,9 

Примітка: Інформація наведена для роду, види якого використовуються 

в декоративному садівництві. 

Джерело: джерело сформовано на основі результатів власних 

досліджень. 

 

За даними літературних джерел усі види півонії на цей материк завезені 

першими поселенцями з Америки. З незначного досвіду вирощування 

декоративних рослин даного роду, переважна більшість із них в умовах країн 

Європи, а також США та Канади здатні добре розвиватись, переносити холодний 



7 

період року, цвісти та плодоносити. Проте на сьогодні залишається недостатньо 

вивченим питання щодо характеристики вищезазначених видів. 

 

1.2. Морфологічна та екологічна характеристика видів Paeonia L. та  

їх використання у декоративному садівництві України 

За будовою квітів сорти та гібриди півоній діляться на немахрові з одним 

рядом широких пелюсток, напівмахрові, японські і анемоновидні, махрові 

напівкулясті, розовидні і корончаті [10, 19, 22]. 

P. lactiflora належить до виду трав'янистих багаторічних рослин роду 

Paeonia L. [19]. Листя великі, двічі трійчасті, листові частки черешчаті, бічні 

сидячі, ланцетні або еліптичні, переважно загострені. Стебла голі, з однією або 

декількома квітками, висотою 60-100 см і більше. Квітки діаметром 8-16 см. 

Інтенсивне цвітіння характерне у травні – червні [70]. 

 Півонія молочноквіткова має великі квітки, з ніжним ароматом, від 1 до 7 

поодиноких квіток, включаючи верхівкову квітка. Віночок P. lactiflora 12-17 см 

в діаметрі, він має 9-13 обернено яйцеподібних пелюсток молочно-білого 

кольору. Рідше зустрічається різновид з червоними квітками. Чашечка P. 

Lactiflora містить 4-6 шкірястих чашолистків, які за зовнішнім виглядом не рівні, 

різної форми і величини. Тичинки численні, золотисто-жовті, їх загальна 

кількість коливається в межах 175-274 штук, довжиною до 2,5 см. Зав'язь 

яйцеподібна, оголена, має 4-5 шкірясто-м'ясистих плодолистків, гладких, з 

рожевим або жовтим рильцем. Рильця сидять безпосередньо на плодолистках, 

рідше є короткий стовпчик, із жовтого кольору, довгастими пиляками [74-76]. 

Плід – багатолистівка, що містить 3-6 округлих м'ясистих гладких 

листівок. До кінця вегетації, у міру розвитку насіння, плоди набирають масу 

настільки, що стебла гнуться під їхньою вагою. Насіння округле, коричневе [77]. 

Пагони P. lactiflora висотою від 40 до 100 см. Листя двічі трійчасті; листові 

ланцетні або еліптичні, загострені, по краю дрібно зазубрені, з верхньої сторони 

темно-зелені, з нижньої – світло-зелені, гладкі або з короткими волосками 

вздовж жилок [46]. 
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В Україні зустрічається у Київській, Харківській, Вінницькій, 

Житомирській, Одеській, Дніпропетровській областях, зустрічається також в 

Східній Монголії, Китаї, на півострові Корея і в Японії [19]. P. lactiflora широко 

використовується в інтродукції та селекції, диплоїд. У культурі невибаглива, 

відрізняється високою декоративністю і зимостійкістю [38]. 

У літературі широко висвітлені ще й лікарські властивості півонії. Її 

цінність визначається вмістом ефірної олії, метил саліцилату, саліцилату, 

бензойної та саліцилової кислот, дубильних речовин, мікроелементів хрому зі 

стронцієм. У листі і квітках знайдена аскорбінова кислота, в плодах – жирні олії. 

P. lactiflora також відома не тільки своїми декоративними якостями, але і 

лікарськими властивостями за рахунок вмісту в корінні речовин, що володіють 

фармакологічною активністю. Так, у підземних органах P. lactiflora містяться 

фенольні речовини і глікозиди, які є характерними речовинами для роду Paeonia 

[51]. 

Як декоративні рослини, за даними науковців, для території колишнього 

СРСР рекомендовані такі види півонії: P. anomala, Р. delavayi, P. emodii, P. 

humilis, P. japonica, P. lactiflora, P. lutea, P. macrophylla, P. mascula, P. 

miokosewitschii, P. obovata, P. oreogeton, P. officinalis, P. peregrina, P. potanini, P. 

suffruticosa, P. steveniana, P. taurica, P. tenuifolia, P. tomentosa, P. triternata, P. 

veitchii, P. wittmanniana [8, 20]. 

Різноманітність сортових ресурсів декоративно-цінних видів Paeonia L.  та 

їх селекційна робота з метою збільшення варіантів використання з їх участю, для 

рівнозначного їх розміщення в сучасних населених містах, суттєво наблизить 

оформлення вулиць нашої держави до рівня кращих еталонних зразків [16]. У 

Міжнародному реєстрі (APS) описано 4664 сорти трав'янистих півоній і понад 

500 деревовидних. Загальна кількість сортів, з урахуванням вітчизняних 

становить близько 6000 [17-20]. 

Селекційна робота ведеться у Національному ботанічному саду. Низка 

праць належить видаткому селекціонеру сучасності –  академіку М.М. Гришко, 

так як асортимент багаторічних квітково-декоративних культур незнаний. 
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Колекційний фонд квітково-декоративних рослин, що наявний у відділі 

квітникарства з різних регіонів світу є основою для селекційної науки [9, 22].  

У Державному реєстрі сортів України кількість культиварів виду Paeonia 

L. наявно 42 сорти та гібриди [13, 21]. Впродовж останніх 25 років не відбувалась 

активна реєстрація гібридів представленого виду півонії в Україні, а селекційну 

діяльність із впровадження культури півонії відтворилась з 2013 р. [14-15, 21, 75] 

(табл. 1.2) [12, 15, 21-22]. 

Таблиця 1.2 

Культивари Paeonia L. наявні у Державному Реєстрі сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні станом на 2019 р. 

№  

п. п 

Сорти / гібриди Реєстрація, 

рік 

Використання Рекомендована 

зона для 

вирощування 

1 Хохлома, Червоний 

оксамит 

1993 Декоративні та лікарські / 

Ornamental and Healing 

Лісостеп, 

Полісся 

2 Світоч, Жемчужна 

розсип 

1994 Декоративні та лікарські / 

Ornamental and Healing 

Лісостеп, 

Полісся, Степ 

3 Ясочка, Весільна, 

Мрія, Берегиня, 

Дукат, Либідь 

1997 Декоративні та лікарські / 

Ornamental and Healing 

Лісостеп, 

Полісся 

4 Скарбниця 1998 Декоративні та лікарські / 

Ornamental and Healing 

Лісостеп, 

Полісся 

5 Антей 1999 Декоративні та лікарські / 

Ornamental and Healing 

Лісостеп, 

Полісся 

6 Червоні 

Вітрила, Офелія 

2000 Декоративні та лікарські / 

Ornamental and Healing 

Лісостеп, 

Полісся, Степ 

7 Бенефіс, Чаклунка, 

Ювілей Києва, 

Корифей 

2003 Декоративні та лікарські / 

Ornamental and Healing 

Лісостеп, 

Полісся, Степ 

8 Червона Вежа, 

Чемпіон, Чарівник, 

Світлана, Фаворит, 

Метелик, Ліхтарик, 

Кобзар, Ірокез 

2008 Декоративні та лікарські / 

Ornamental and Healing 

Лісостеп, 

Полісся, Степ 

9 Чумацький Шлях, 

Малинова Ватра, 

Писанка Коломії, 

Квазімодо, Геркулес 

2009 Декоративні та лікарські / 

Ornamental and Healing 

Лісостеп, 

Полісся, Степ 

11 Зоряна, Світанкова 

поема, Кокетка, 

Чебурашка,  

2013 Декоративні та лікарські / 

Ornamental and Healing 

Лісостеп, 

Полісся, Степ 

12 Весняне дефіле, 

Героям небесної 

сотні, Травневі роси 

Світлячок, Блондин, 

Чорномор 

2016 Декоративні та лікарські / 

Ornamental and Healing 

Лісостеп, 

Полісся, Степ 

http://agroscience.com.ua/sort-list/chervoniy-oksamit
http://agroscience.com.ua/sort-list/chervoniy-oksamit
http://agroscience.com.ua/sort-list/chervoniy-oksamit
http://agroscience.com.ua/sort-list/svitoch-2
http://agroscience.com.ua/sort-list/zhemchuzhna-rozsip
http://agroscience.com.ua/sort-list/zhemchuzhna-rozsip
http://agroscience.com.ua/sort-list/mriya-7
http://agroscience.com.ua/sort-list/vesilna-1
http://agroscience.com.ua/sort-list/bereginya-2
http://agroscience.com.ua/sort-list/bereginya-2
http://agroscience.com.ua/sort-list/libid-6
http://agroscience.com.ua/sort-list/ofeliya-0
http://agroscience.com.ua/sort-list/benefis-1
http://agroscience.com.ua/sort-list/yuviley-kiieva
http://agroscience.com.ua/sort-list/yuviley-kiieva
http://agroscience.com.ua/sort-list/korifey
http://agroscience.com.ua/sort-list/chervona-vezha
http://agroscience.com.ua/sort-list/svitlana-2
http://agroscience.com.ua/sort-list/metelik
http://agroscience.com.ua/sort-list/irokez
http://agroscience.com.ua/sort-list/chumackiy-shlyah
http://agroscience.com.ua/sort-list/malinova-vatra
http://agroscience.com.ua/sort-list/malinova-vatra
http://agroscience.com.ua/sort-list/kvazimodo
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Джерело: джерело сформовано на основі результатів власних 

досліджень. 

Основними напрямками використання сортів та гібридів Paeonia L. є 

декоративний (озеленення, зріз) та лікарський.  Рослина культивується, як 

правило в квітниках і садах як декоративна, а в народній медицині 

використовується крім квіток і кореневище півонії [16, 21, 78]. 

У сучасній ботанічній науці рід Paeonia L. характеризується чисельним 

видовим складом (40 видів), а також значним асортиментом (6000 сортів). 

Водночас виявлено, що до асортименту декоративних культур України входить 

5 видів, тобто менше 2% сортів. З виробничої точки зору досліджувані сорти та 

гідриди української селекції викликають інтерес як потенційно цінні об’єкти для 

збагачення асортименту декоративних рослин України та є перспективними для 

створення монокультурного саду. 

 

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Об’єкт дослідження видів роду Paeonia L. 

Дослідження біологічних особливостей видів Paeonia L. проводили на базі 

архітектурно-експозиційної ділянки ботанічного саду впродовж 2018-2019 років. 

Матеріалом для дослідження видів роду Paeonia L. слугували сорти півоній 

оригінатором, яких є Київський Ботанічний Сад імені Гришка, розробник – 

вчений-селекціонер В.Ф. Горобець: Червоні Вітрила, Либідь, Ясочка, Весільна, 

які є основою для народної селекції [21]. 

Характеристика досліджуваних сортів / гібридів наведена нижче: 

Червоні Вітрила (рис. 2.1) – гібрид, що належить до ранньої групи (19.05-

22.05), немахровий  чашевидної форми, чисто червоного кольору з маслянистим 

блиском. Cтебла високі, міцні, прямі висотою 105-110 см,  не вилягають. 
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Червоні Вітрила Либідь 

 
 

Ясочка Весільна 

Рис. 2.1. Характеристика досліджуваних сортів / гібридів Paeonia L. 

 

Либідь – дуже пізній сорт (15.06-17.06),  махровий плоский ніжно-

рожевий, діаметр квітки 16-18 см. Вигорає до білого, центральні пелюстки 

широкі. Стебла міцні, висота сягає до 100-105 см. Використовують здебільшого 

на зріз. 

Ясочка – сорт середньо-ранній (01.06-05.06), квітка діаметром 16-18 см 

махрова  плоска  густорожева. Кущ напіврозлогий,  висотою 90-95 см, стебла 

міцні. Сорт універсального напрямку використання. 

Весільна – сорт має квітку білу махрову діаметром 19 см, красивої плоскої 

форми з характерним центром із підсвіткою, пелюстки широкі, інколи між ними 
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зустрічаються тичинки, в окремі роки всередині квітки зустрічаються червоні 

плямки різної форми [42].  

Для сорту характерний прямостоячий кущ, висотою 110-120 см. Починає 

квітувати 30.05-02.06 [10-16, 21, 34-38]. 

 

2.2. Методика досліджень видів роду Paeonia L. 

Матеріалом для дослідження трав’янистих видів роду Paeonia слугували 

рослини, привезені з природних місць зростання, а також сорти півоній, 

Київського Національного ботанічного саду ім. Гришка, що внесені до 

державного реєстру.  

У рамках наукової роботи було досліджено  P. lactiflora, досліджувані 

сорти та гібриди – Червоні Вітрила, Либідь, Ясочка, Весільна [21-22]. 

Наукова робота виконувалась із використанням онтогенетичного, 

порівняльно-морфологічного, систематичного, лабораторних, польових, 

розрахункових, статистичних методів та класичних досліджень. Фенологічні 

спостереження впродовж вегетаційних періодів 2018-2019 рр. проводилися два 

рази на тиждень, в період цвітіння – три рази в тиждень. 

Дослідження здійснювали двома шляхами: 1) насінням; 2) переносу живих 

рослин з природи. Догляд за рослинними культурфітоценозами здійснювали 

згідно з агротехнічними вимогами видів, використовуючи загальноприйняті 

методики. Вирощували рослини при мінімальному застосуванні агротехніки, а 

саме, видалення бур’янів, полив. 

Природні умови росту півонії вивчались за методикою З.Т. Артюшенко, 

О.О. Федорова, М.Е. Кірпічникова з наступним порівнянням біологічних 

особливостей рослин в природі і культурі, оцінкою змін, які відбуваються при 

культивуванні. Під час опрацьовування літератури особлива увага приділялася 

ареалам досліджуваних видів, датам початку і закінчення цвітіння, строкам 

дозрівання насіння [2]. 
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Зазначені дослідження проводились за методикою І.М. Бейдеман під час 

вегетаційного періоду (у період вегетації з інтервалом у три дні, під час 

генеративної фази – щоденно). Особлива увага приділялась строкам і тривалості 

цвітіння [6].  

При вивченні особливостей цвітіння використовували методику 

А.Н. Пономарьова [37], яка містить вивчення морфологічної будови квітки, хід і 

тривалість цвітіння та плодоношення, вплив навколишнього середовища на час 

та хід розпускання квіток. Тривалість цвітіння рослин  досліджували за різних 

погодних умов. Для спостереження за добовою ритмікою цвітіння етикетували 

певну кількість особин і кожні дві години підраховували квітки, що розкрились. 

Визначали також тривалість цвітіння окремого суцвіття. 

За методикою І.Ф. Сациперової [42], вивчали особливості онтогенезу, що 

необхідно застосовувати для поглибленого вивчення рослин. Також 

досліджували тривалість цвітіння (кількість днів), за  

Г.І. Родіоненком, яка залежить від температури і вологості повітря [40]. 

Встановлено, що чим вища температура і нижча вологість повітря, тим коротший 

період цвітіння.  

Вегетативне розмноження вивчали за І.В. Верещагіною [40]. Стан бруньок 

поновлення визначали на окремих особинах, які викопувалися зразу після 

цвітіння, а потім у вересні. Спостереження за відношенням досліджуваних видів 

до вологи і світла велися візуально.          

При відборі матеріалів для вивчення і фіксації керувались явними змінами 

зовнішніх ознак рослин, найсуттєвішими з яких є зв’язок з насіниною, кількість 

листків, корінців, загальний габітус, здатність до цвітіння та інші. 

При вивченні сортів півоній використовувалися наступні методики: 

Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур [32], 

Методика проведення випробувань на відмінним, однорідність і стабільність. 

Півонія (2003) [80]. При підборі видів півоній і складанні рекомендацій для 
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ландшафтного дизайну керувалися методичними підходами Л.Н. Чіндяевой 

(Чіндяева, Васильєва, П'ятницька та ін., 2006) [60]. 

Статистична обробка експериментальних даних проведена з 

використанням стандартних методик (Зайцев, 1984; Обладунків, 1985; Лакіна, 

1990) [60].  

 

РОЗДІЛ 3 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ 

ТА ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ РОДУ PAEONIA L. 

3.1. Морфобіологічні особливості сортів / гібридів роду Paeonia L. 

Первинні інтродукційні дослідження спрямовані на визначення 

можливостей адаптацію рослин до нових екологічних умов і виявлення способів 

даного пристосування. У різних умовах сезонного клімату це відбивається в 

ритмі біологічних процесів, зміні фенологічних фаз.  

У наших дослідженнях та спостереженнях за сортами / гібридами рослин 

півоній як декоративних рослин відзначалися наступні фенологічні фази:  

проростання, активна вегетація, бутонізація, цвітіння, зав'язування плодів, 

дозрівання плодів, закінчення вегетації (рис. 3.1). 

На рис. 3.2 наводяться докладний опис особливостей феноритму 

інтродукованого виду півонії у вигляді фенологічного спектру. 

Згідно з 2-річним фенологічним спостереженням в умовах Поділля у 

досліджуваних сортів / гібридів півоній виділено два феноритмотипи: 

- весняно-літньо-осінній феноритмотип, до нього належать півонії P. 

Lactiflora сортів Ясочка, Либідь та гібрид Червоні Вітрила; 

- весняно-літній феноритмотип, до нього належать півонії P. Lactiflora сорту 

Весільна [21, 38-41].
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проростання активна вегетація бутонізація 

цвітіння зав'язування плодів дозрівання плодів 

   

 

 Рис. 3.1. Фенологічні спостереження за фазами росту та розвитку досліджуваних сортів / гібридів півоній 
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Рис. 3.2. Фенологічний спектр декоративно-цінних сортів Paeonia L. 

Джерело: джерело сформовано на основі результатів власних 

досліджень. 

 

За результатами досліджень наведені основні морфометричні показники 

(за висотою рослин, діаметром та забарвленням квітки, строків цвітіння) 

квітниково-декоративних культиварів Paeonia L. (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Морфометричні показники, забарвлення квітки та строки цвітіння 

декоративно-цінних видів Paeonia L. 

Джерело: джерело сформовано на основі результатів власних 

досліджень. 

 

Таким чином, природні можливості виду Paeonia lactiflora Pall, 

пристосованість до зміни життєвої форми, високо якісність за сукупністю  

ознак, що визначають їх цінність та декоративність  характеризує подані 

культивари, як джерело для збагачення асортименту декоративних культур в 

Україні. 

 

3.2. Репродуктивна здатність, особливості розмноження  та 

інтенсивність цвітіння досліджуваних сортів та гібридів Paeonia lactiflora 

Pall. 

При вивченні репродуктивної біології господарсько-цінних та 

декоративних рослин істотна увага приділяється особливостям, які можуть 

використовуватися при складанні селекційних програм, насамперед, –  процесам 

цвітіння і запилення. Ці дослідження мають також містити опис будови квітки і 

суцвіття досліджуваного об'єкта [23-24, 38]. 

Особливе місце в насіннєзнавстві інтродукованих рослин посідає вивчення 

насіннєвої продуктивності, біології проростання, а також посівних і 

продуктивних якостей насіння.  

Для насіння були характерні такі параметри (табл. 3.2).  

№   Сорт 

(гібрид) 

Висота 

рослин, 

см 

Діаметр 

квітки, 

см 

Строки 

цвітіння 

Забарв-

лення 

квітки 

Аромат Форма 

квітки 

1 Ясочка до 90 до 17 середній світло-

рожеве 

ароматна махрові 

2 Червоні 

вітрила 

до 110 до 15 ранній червоне ароматна немахрові 

3 Либідь до 105  до 18 дуже 

пізній 

рожеве ароматна махрова 

4 Весільна до 80 до 17 ранній біле ароматна махрова, 

трояндо-

подібна 

http://agroscience.com.ua/sort-list/yasochka-1
http://agroscience.com.ua/sort-list/libid-6
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Таблиця 3.2 

Біометричні показники насіння P. lactiflora в умовах  

зони Поділля 

Сорт / 

гібрид 

Показник Min. Max. Середнє ± 

похибка 

середнього 

Ясочка Маса 1000 насінин, г 75,3  88,0  83,0±1,5 

Довжина насінини, мм 0,7  8,0  6,7±0,2 

Ширина насінини, мм 0,5  6,2  4,9±0,2 

Червоні 

вітрила 

Маса 1000 насінин, г 106,0  118,7  112,7±1,3 

Довжина насінини, мм 6,0  8,1  7,1±0,1 

Ширина насінини, мм 4,8  7,1  5,8±0,1 

Либідь Маса 1000 насінин, г 65,3  72,7  68,3±0,8 

Довжина насінини, мм 5,4  7,8  6,4±0,1 

Ширина насінини, мм 3,9  5,8 4,7±0,1 

Весільна Маса 1000 насінин, г 65,3  94,0  88,9±2,5 

Довжина насінини, мм 4,8  7,8  6,8±0,2 

Ширина насінини, мм 3,2  6,2  4,3±0,2 

Джерело: джерело сформовано на основі результатів власних 

досліджень. 

 

Максимальна маса 1000 насінин відзначена у гібриду Червоні Вітрила, а 

мінімальна – у сорту Либідь.  

Нами були проведені дослідження лабораторної та польової схожості 

свіжозібраного насіння досліджуваних сортів / гібридів півонії (таблиця 3.3).  

Таблиця 3.3 

Посівні якості насіння декоративних видів P. lactiflora в умовах 

Поділля 

Назва сорту / 

гібриду 

Енергія проростання, % Схожість, % Вологість, 

% 
на світлі в темряві на 

світлі 

в темряві 

Ясочка 32 24 42 38 8 

Червоні вітрила 43 35 60 52 7 

Либідь 30 24 33 26 9 

Весільна 53 49 80 72 6 

Джерело: джерело сформовано на основі результатів власних 

досліджень. 

 

http://agroscience.com.ua/sort-list/yasochka-1
http://agroscience.com.ua/sort-list/libid-6
http://agroscience.com.ua/sort-list/yasochka-1
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Так, на світлі та в темряві найвищий показник енергії проростання 

зафіксовано на ділянках сорту Весільна (відповідно 53 та 49%) та схожість 

насіння (відповідно 80 та 72%) при вологості насіння 6%. Дещо нижчі показники 

зафіксовано на рослинах півонії сортів / гібридів Червоні Вітрила та Ясочка. 

Дані щодо здатності досліджуваних видів до вегетативного  

розмноження характеризують успішність інтродукції. Так, у період  

проведених досліджень (2018-2019 рр.) у P. lactiflora спостерігався  

інтенсивний розвиток бічних кореневищ. Штучне розмноження  

 здійснювалось шляхом  поділу цих  кореневищ, що можна успішно  

проводити  весною або шляхом укорінення стеблових живців. Це забезпечує 

додаткові можливості при  обмеженому  насіннєвому розмноженню культури 

півонії [31, 62].  

Серед різних способів вегетативного розмноження найбільшого 

поширення у виробництві набуло зелене живцювання, що залежить від  

його  строків, коли живці мають найбільшу здатність до регенерації  

(табл. 3.4).  

Здатність живців до вкорінення зумовлюється регенеративними 

особливостями рослин. Найвища здатність до вкорінення була відзначена у  

P. lactiflora сорту Весільна (90,1%) що, обумовлено  великим періодом росту 

пагонів у поданого виду.  

Таблиця 3.4 

Вкорінення  зелених живців залежно від строків живцювання у 

декоративного виду P. lactiflora в умовах ботанічного саду, % 

Назва сорту / 

гібриду 

Дата посадки живців 

 ІІ декада вересня ІІ декада жовтня І декада листопада 

Ясочка 76,5 59,3 42,7 

Червоні Вітрила 86,4 77,2 48,8 

Либідь  70,4 55,7 41,3 

Весільна 90,1 87,5 68,0 

Джерело: джерело сформовано на основі результатів власних 

досліджень. 
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Півонії – квіти весни, квітка-свято. Їх пишне цвітіння –  яскрава окраса 

будь-якого поважного саду. Півонії цвітуть у травні – червні, садівники і 

ландшафтні дизайнери цінують їх за ефектні квіти, пишне здорове листя і 

декоративні плоди у деяких видів. Загальний цикл цвітіння півонії триває до 8 

тижнів. Зазвичай він починається з кінця квітня і закінчується на початку червня. 

Більш холодна погода продовжує цвітіння, а коли стає тепліше – цвітіння буде 

більш швидкоплинним [14, 77]. 

Упродовж 2018-2019 рр. були проведені фенологічні спостереження за 

рослинами півонії та її культиварами, зокрема, фіксувалися фази початку і кінця 

цвітіння (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Фенологічний період та середня тривалість цвітіння P. lactiflora і його 

культиварів (середнє за 2018-2019 рр.) 

Назва сорту / 

гібриду 

Цвітіння 

Початок, дата  Кінець, дата  Середня 

тривалість, діб 

Ясочка 27.06 ± 3 19.07 ± 3 23 ± 3 

Червоні 

Вітрила 

10.06 ± 4 05.07 ± 4 26 ± 4 

Либідь  22.06 ± 6 12.07 ± 6 21 ± 6 

Весільна 1.06 ± 3 29.06 ± 3 29 ± 3 

Джерело: джерело сформовано на основі результатів власних 

досліджень. 

Першим закінчує цвітіння гібрид півонії Червоні Вітрила – на початку 

липня. Тривалість найкоротшого цвітіння серед досліджених культиварів півонії  

сорту Либідь (табл. 3.6). 

Терміни і послідовність цвітіння залежать від біологічних особливостей 

сортів / гібридів, тривалість (21-29 діб) та від кліматичних умов [100]. 

Аналіз показників інтенсивності цвітіння свідчить, що в середньому за 

2018-2019 роки максимальний показник 37 шт. квіток / рослину має сорт 

Весільна, а мінімальний – у сорту Либідь. 
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Таблиця 3.6 

Максимальні значення показника інтенсивності цвітіння та 

тривалості життя однієї квітки декоративного виду P. lactiflora 

Назва сорту / 

гібриду 

Максимальна інтенсивність 

цвітіння, шт. квіток / рослину 

Тривалість життя окремої 

квітки, діб 

Ясочка 27 11 

Червоні Вітрила 26 13 

Либідь  18 10 

Весільна 37 15 

Джерело: джерело сформовано на основі результатів власних 

досліджень. 

 

Тобто, кліматичні умови 2018-2019 років були сприятливими для 

тривалого інтенсивного цвітіння рослин півонії. 

 

3.3. Визначення варіантів використання в озелененні декоративно-

цінних сортів Paeonia L. 

Критерії відбору квітково-декоративних рослин при інтродукції завжди 

пов'язані з доказом можливості вирощування і розмноження в нових умовах 

зростання, що водночас обумовлено здатністю адаптації інтродуцентів до інших 

кліматичних умов, а також стійкістю до різних патогенів. При роботі з 

декоративними рослинами критеріями відбору сортів є не тільки оригінальність 

забарвлення, вишукана форма і великі розміри квітки і суцвіття, а й такі 

господарсько цінні якості, як швидкість розростання, велика кількість і 

тривалість цвітіння, декоративний габітус [2, 13, 24]. 

Видові і сортові трав'янисті півонії – вегетативно нерухомі рослини (рис. 

3.3). Згідно з виробничою класифікацією Г.К. Тавлинової, яка застосовується 

безпосередньо в озелененні, півонії – «сидячі» декоративні багаторічники [18, 

30, 33]. Півонії прекрасно виглядають у клумбах, рабатках і бордюрах, 

міксбордерах, створюваних у регулярному стилі.  
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Рис. 3.3 Ескіз варіанту використання декоративно-цінних видів 

Paeonia L. 

 

При формуванні колекцій декоративних рослин культурної флори бажано 

для конкретної квіткової культури найбільш повно уявити притаманну їй колірну 

палітру, а також підібрати сорти з різними габітуальними, морфологічними 

особливостями (висота і форма куща, форма квіток і суцвіть). Максимально 

тривало уявити період декоративності від ранньо- до пізньоквітучих сортів, а за 

наявності садової класифікації – показати сорти з різних садових груп, класів і 

розділів. 

Отже, якщо критерії підбору сортів трав'янистих півоній для регулярного 

стилю, який використовується в міському озелененні, досить традиційні, то 

завдання, які ставлять перед інтродукторами ландшафтні дизайнери, що 

працюють переважно в пейзажному стилі, мають свою специфіку [17, 21, 34]. 

Саме під вирішення практичних завдань ландшафтного дизайну і 

проводилась у видових півоній на завершальному етапі досліджень оцінка 

декоративних якостей і біологічних особливостей, ці якості обумовлюють. 

Для визначення рівня придатності здійснено оцінку декоративності 

досліджуваних рослин (табл. 3.7). 

Встановлено, що сорти та гібриди добре адаптувались до умов 

вирощування та практично не уражались шкодочинними об’єктами і виявились 

достатньо стійкими до несприятливих факторів.  
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Таблиця 3.7 

Оцінка декоративної цінності декоративно-цінних сортів Paeonia L. 

Назва ознаки 

П
ер

ев
ід

н
і 

ко
еф

іц
іє

н
ти

 Либідь Ясочка Весільна Червоні 

вітрила 

5 - 

бальна 

100 - 

бальна 

5 - 

бальна 

100 - 

бальна 

5 - 

бальна 

100 - 

бальна 

5 - 

бальна 

100 - 

баль

на 

Забарвлення 

квітки та 

стійкість до 

вигорання 

4 5 20 5 20 5 20 5 20 

Розмір квітки 1 5 5 5 4 4 4 5 5 

Суцвіття  4 5 20 4 16 5 20 5 20 

Якість 

квітконоса 

2 5 10 5 10 5 10 5 10 

Кущ  2 5 10 5 10 5 10 5 10 

Ремонтантність 2 4 8 5 10 5 10 4 8 

Інтенсивність 

цвітіння 

2 4 8 5 10 5 10 5 10 

Унікальність 2 4 8 5 10 5 10 5 10 

Стан рослин  1 5 5 5 5 5 5 5 5 

Усього   94  95  99  98 

Джерело: джерело сформовано на основі результатів власних 

досліджень. 

Узагальнені пропозиції щодо використання різних сортів виду Paeonia 

lactiflora Pall вітчизняної селекції в озелененні з урахуванням їх  біологічних та 

морфологічних особливостей наведені в таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Основні рекомендації з використання Paeonia L. 

Назва сорту 

(гібриду) 

Період збереження 

декоративності зрізаних квітів у 

воді, днів 

Рекомендації з використання 

Ясочка до 17-20 групові та поодиночні посадки, 

міксбордер, клумби, бордюр 

Червоні 

Вітрила 

до 19-21 міксбордер, рабатки, клумби, бордюр, 

підпірні стінки 

Либідь до 15-17 підпірні стінки, солітери на фоні газону, 

монокультурні сади, альпінарії 

Весільна до 20-23 на зріз, букети, рабатки, клумби, бордюр, 

підпірні стінки, солітери на фоні газону, 

монокультурні сади, альпінарії, групи 

Джерело: джерело сформовано на основі результатів власних 

досліджень. 
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Усі сорти Paeonia lactiflora Pall української селекції – багаторічники, проте 

вони різняться за розмірами і формами, забарвленням, будовою квітів, 

тривалістю цвітіння тощо [65]. 

Для порівняльної оцінки використано 7-бальну шкалу (табл. 3.9), за якою 

оцінювалась успішність інтродукції видових півоній.  

Таблиця 3.9 

Оцінка успішності інтродукції видів півоній за 7-бальною шкалою 

Назва сорту 

(гібриду) 

Р
о

зв
и

то
к
 

в
ег

ет
ат

и
в
н

и
х

 

о
р

га
н

ів
 

Наявність регулярного 

З
и

м
о

ст
ій

к
іс

ть
 

П
о

су
х

о
-

ст
ій

к
іс

ть
  

Здатність 

інтродуцентів до 

саморозселення 

Б
ал

 у
сп

іш
н

о
с
ті

 

ін
тр

о
д

у
к
ц

ії
 

плодо-

ношення 

цвітіння поодиноко масово 

Ясочка + + + + + + + 7 

Червоні 

Вітрила 

+ + + + + - - 6 

Либідь + + + + + + - 6 

Весільна + + + + + + + 7 

Джерело: джерело сформовано на основі результатів власних 

досліджень. 

 

Висока стійкість до посухи, зафіксована в усіх досліджуваних сортів / 

гібридів, не відображає негативні особливості, пов'язані з відносно раннім 

завершенням вегетації та не знижує декоративний ефект. 

При оцінці перспективності видів півоній в якості декоративних рослин, 

необхідно додатково, поряд з описом ефекту цвітіння, приділяти увагу таким 

декоративним елементам, як форма і забарвлення листя, форма і забарвлення 

плоду.  

Також проведено комплексну оцінку декоративності досліджуваних сортів 

(табл. 3.10). Ознаки декоративної цінності, господарської придатності та 

біологічної приналежності оцінювали згідно загальноприйнятих методик у 

декоративному садівництві, за 5-бальною шкалою з урахуванням коефіцієнта 

вагомості кожної ознаки чи властивості. Більшість досліджуваних культиварів 

мають яскраве стійке забарвлення. Квітки сортів Ясочка та Либідь з часом 
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вицвітають, їх забарвлення тьмяніє майже до білого. Квітки у більшості сортів 

досліджуваних півоній є стійкими до несприятливих погодних умов. 

Таблиця 3.10 

Оцінка декоративності сортів півонії  

в умовах архітектурно-експозиційної ділянки ботанічного саду  

Назва 

сорту 

(гібриду) 

Оцінка, бали Сума 

балів 

З
аб

ар
в
л
ен

н
я 

к
в
іт

к
и

 т
а 

й
о

го
 

ст
ій

к
іс

ть
 (

4
) 

 
Р

о
зм

ір
 к

в
іт

к
и

 

(1
) 

Ф
о

р
м

а 
к
в
іт

к
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Ясочка 18 3 8 4 9 8 8 22 5 85 

Червоні 

Вітрила 

18 4 8 5 9 9 9 20 5 87 

Либідь 18 4 9 5 9 8 8 18 4 83 

Весільна 18 5 8 5 9 10 10 22 5 92 

Примітка: у дужках наведено коефіцієнти вагомості ознак і 

властивостей. 

Джерело: джерело сформовано на основі результатів власних 

досліджень. 

 

Кущі компактні, здебільшого галузисті, добре облиствлені. Листки зелені, 

у більшості сортів – блискучі. Оригінальність півонії садової групи визначається 

невеликим розміром куща, що в поєднанні з рясним і тривалим цвітінням 

відкриває можливості для їх використання в озелененні невеликих за розміром 

ділянок. Підсумкова оцінка сортів становить 83-92 бали, а отже, всі досліджені 

сорти виявляють високу декоративність і заслуговують на впровадження у 

виробництво. 

Отже, інтродукція нових, різноманітних за біологічними особливостями та 

декоративними ознаками трав’янистої півонії є ефективним засобом розширення 

застосування цієї культури у ландшафтному будівництві. Сортимент, який 

розробляється, має складатися із сортів з широкою гамою забарвлення, різними 

термінами і тривалістю цвітіння, високою стійкістю до несприятливих 

природно-кліматичних чинників, збудників основних захворювань тощо. 
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Досліджувані сорти півонії, інтродуковані у ґрунтово-кліматичні умови зони 

Поділля, добре адаптувалися в районі інтродукції і є перспективними для 

впровадження в культуру. 

 

3.4. Економічна оцінка результатів досліджень 

Завдяки активного розвитку ринкової економіки значення декоративного 

садівництва важко переоцінити. Зазначена галузь повинна забезпечити 

прискорене розмноження нових високо декоративних сортів і гібридів. Від цього 

залежить підвищення конкурентоздатності технологій їх вирощування та 

ефективність виробництва квітникових декоративних рослин [20, 62-65, 71]. 

Ефективність вирощування якісних декоративних рослин є важливим 

етапом для економічної оцінки їх виробництва. Економічні показники 

ефективності (прибуток на одиницю, рівень рентабельності, собівартість 

одиниці продукції) залежить від багатьох елементів виробництва садивного 

матеріалу. Насамперед, це кількісний вихід стандартного посадкового матеріалу 

з одиниці площі, який забезпечує отримання прибутку [61, 69]. 

Висновок про доцільність проведення тих чи інших елементів технології 

можливо лише після комплексної оцінки, як впливу показник виходу рослин з 

одиниці площі культури, так і на показники економічної ефективності її 

вирощування [1, 13, 64]. 

У запропонованій традиційній технології вирощування декоративних 

видів півонії досить високі затрати припадають на насіннєвий матеріал, пальне, 

стимулятори росту та бактеріальні препарати, тому збільшення вирощування 

перспективних сортів / гібридів потребує використання додаткової витрати 

енергії та коштів. Науково-дослідні установи проводять економічну і 

біоенергетичну оцінку розроблених та удосконалення нових елементів 

технології вирощування, щоб економізувати енергію та ресурси [67]. 

У таблиці 3.11 наведені дані залежності економічної ефективності 

вирощування трав’янистого виду півонії за традиційною технологією.  
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Таблиця 3.11 

Економічна ефективність вирощування рослин 

роду Paeonia L. (середнє за 2018-2019 рр.) 

Показник Одиниця 

виміру 

Сорт / гібрид 

Ясочка Червоні 

Вітрила 

Либідь Весільна 

Вихід рослин тис. шт / га 25 28 20 30 

Реалізаційна ціна грн. 45 38 40 50 

Виручка від 

реалізації 

грн. 1125 1064 800 1500 

Виробничі 

витрати 

грн. 
580 620 550 710 

Собівартість грн. 15 16 14 14 

Прибуток грн. 545 444 250 790 

Рентабельність % 94 72 46 111 

Джерело: джерело сформовано на основі результатів власних 

досліджень. 

 

Отже, при використанні пропонованої традиційної технології було 

отримано максимальні показники у сорту Весільна, при цьому чистий  

прибутку становив – 790 грн. (при загальній виручці 1500 грн.) з рівнем  

рентабельності – 111%. 

Запропонована технологія вирощування рослин півонії є економічно 

доцільною. За її впровадження збільшується вихід рослин з одного гектара та 

зменшуються витрати на вирощування рослин, що загалом призводить до 

підвищення рівня рентабельності. Саме рекомендації щодо науково-

обґрунтованого підвищення продуктивності та якості декоративно-цінних сортів 

та гібридів трав’янистих видів півонії молочноквіткової на основі комплексної 

оцінки призводить до зростання інтродуційного потенціалу, завдяки 

встановленню та спостереженню за особливостями росту, розвитку рослин в 

умовах зони Поділля України. 
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ВИСНОВКИ 

 

У науковій роботі теоретично обґрунтовано та практично доведено 

проходження процесів росту, розвитку, особливостей цвітіння та формування 

ефектних квітково-декоративних культур, що належать до роду Paeonia L. з 

якісним насінням та впливу на них організованих факторів з урахуванням 

гідротермічних умов зони Поділля. Дослідження були спрямовані на розв'язання 

поставленого наукового завдання, що дозволило зробити такі висновки:  

1. Встановлено, у галузі садівництва рід Paeonia L. представлений значним 

видовим різноманіттям (40 видів) і асортиментом (більше 6000 культиварів).  

2. Згідно з фенологічним спостереженням в умовах Поділля у 

досліджуваних сортів / гібридів P. Lactiflora виділено два феноритмотипи: 

весняно-літньо-осінній (сорти Ясочка, Либідь та гібрид Червоні Вітрила) та  

весняно-літній (сорту Весільна). 

3. Відзначено, що в умовах ботанічного саду інтродуковані сорти / гібриди 

Paeonia L. мають позитивні результати плодоношення. Маса 1000 насінин 

коливається в середньому від 68,3 до 112,7 г.  

4. При визначенні енергії проростання та схожості насіння виявилось, що 

подані показники були дещо нижчими за стандартні. Найвищий показник енергії 

проростання зафіксовано на ділянках сорту Весільна (53%) та схожість насіння 

(80%) при вологості насіння 6%. 

5. Інтродуковані сорти / гібриди P. lactiflora мають найвищу здатність до 

вкорінення у  сорту Весільна (90,1%). 

6. Залежно від метеорологічних умов початку вегетаційного періоду в 

умовах ботанічного саду період цвітіння у всіх досліджуваних  

сортів / гібридів трав’янистого виду P. lactiflora цвітіння спостерігалося в межах 

I декади червня – II декади липня. При цьому сума ефективних температур на 

початок цвітіння рослин півонії становить у середньому 621 °С.  

7. За результатами досліджень сорти / гібриди трав’янистого виду  

P. lactiflora дуже добре адаптувались до умов вирощування, практично не 

вражались хворобами і виявились достатньо стійкими до несприятливих 
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факторів. І як свідчать результати інтродукційної сортооцінки, за своїми 

декоративними і господарсько-біологічними якостями заслуговують високої 

оцінки. 

8. Після економічних розрахунків вирощування 3 сортів та 1 гібриду  

P. lactiflora при використанні традиційної технології було отримано максимальні 

показники чистого прибутку у сорту Весільна (790 грн) рівнем  

рентабельності – 111%. 
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Варіанти використання трав’янистих видів Paeonia L. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

% – відсоток 

0С – градус Цельсія 

t – температура 

га – гектар 

м – метр  

см – сантиметр 

мм – міліметр 

л – літр 

грн – гривня 

мг – міліграм 

т – тонна 

тис. – тисяча 

шт. – штуки 

млн – мільйон  

р. – рік 

рр. – роки 

рН – реакція ґрунтового розчину 

N – азот 

Р – фосфор 

К – калій 

ГТК – гідротермічний коефіцієнт 
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АНОТАЦІЯ 

Актуальність теми. Декоративне садівництво є складовою частиною 

ландшафтного будівництва, яке забезпечує стійкість та екологічну ефективність 

зелених насаджень в урбогенному середовищі та відіграє важливу роль у 

розвитку сучасного міста. Трав'яниста півонія, як декоративна культура, відома 

людству ще з давніх-давен і дотепер має велику популярність. Надзвичайна 

краса різнобарвних квіток півонії та їх форми, розсічені листки, компактність 

кущів, пишне цвітіння, декоративність впродовж всієї вегетації, невибагливість 

до умов зростання, можливість тривалий період рости на одному місці без 

пересадки, стійкість до пошкодження хворобами та шкідниками, здатність 

цвісти в напівзатінених місцях, вишуканий аромат від трояндового до 

різноманітних пряних, сприяють частому застосуванню даної культури в 

озелененні. Півонія має значну екологічну пластичність, що підтверджується її 

культивуванням у багатьох інтродукційних центрах із різноманітними 

природно-кліматичними умовами. Проте в ландшафтному дизайні квітникових 

композицій (використовується лише 2 сорти) їх часто не застосовують. Однією з 

причин недостатнього використання півонії в озеленені міст є відсутність 

інформації про їхні еколого-біологічні особливості та декоративні властивості в 

наших умовах, технології вирощування та способи їх використання. Натомість, 

інтродукція півонії трав'янистої у ботанічному саду сприяє як збереженню її 

біорізноманіття, так і залученню величезного асортименту в культуру.  

Види роду Paeonia L. є перспективними для використання в озелененні та 

більшість з них мають високий ступінь декоративності навіть без селекційної 

роботи, проте в Україні їх використовують в зеленому будівництві недостатньо. 

Загалом це сорти і невелика кількість загальновідомих видів, тоді як в природі 

існує багато видів, різноманітних за кольором, формою та розмірами квіток, 

строками цвітіння, іншими декоративними якостями. 

У зв’язку з цим вивчення трав’янистих видів роду Paeonia L. в умовах 

Поділля є актуальними та перспективними питанням. 

Наукова робота написана на 45 сторінках друкованого тексту та має 3 

розділи, 14 таблиць, 5 рисунків, висновки, 81 літературне джерело, 5 додатків та 

анотацію. 
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Мета і завдання дослідження. Мета роботи ‒ вивчення особливостей 

вирощування і розмноження видів роду Paeonia L. та варіантів використання у 

озелененні зони Поділля для збереження генофонду та розширення їх 

використання в ландшафтному дизайні. 

Для досягнення поставленої мети передбачалось вирішення таких завдань: 

- узагальнити відомості про історію інтродукції видів роду Paeonia L., 

здійснити аналіз видового складу роду, систем роду та географічного поширення 

досліджуваних видів; 

- розглянути особливості біології цвітіння, насіннєвої продуктивності та 

вегетативного розмноження рослин в умовах культури; 

- виявити перспективні для культури види і розробити рекомендації по їх 

вирощуванню та використанню в озелененні зони Поділля; 

- створити колекцію видів роду Paeonia L.  на базі архітектурно-

експозиційної ділянки. 

Об’єкт дослідження ‒ морфобіологічні особливості видів роду Paeonia L.   

в умовах. 

 Предмет дослідження ‒  трав’янисті види роду Paeonia L. (родина 

Paeoniaceae Rudolphi). 

Методи досліджень ‒ порівняльно-морфологічний, онтогенетичний, 

лабораторний, польовий та статистичний. 

Наукова новизна одержаних результатів. В умовах Поділля вперше 

встановлено закономірності росту і розвитку, біології цвітіння, насіннєвої 

продуктивності та особливості розмноження досліджуваних видів роду  

Paeonia L.   

Практичне значення одержаних результатів. Доведено перспективність 

використання досліджених трав’янистих видів роду Paeonia L. в озелененні. 

Розроблено рекомендації щодо їх культивування, встановлено оптимальні 

строки і способи насіннєвого та вегетативного розмноження та використання в 

озелененні зони Поділля. 

Ключові слова: Paeonia L., культивар, інтродукція, варіанти 

використання, озеленення. 

 


