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У статті висвітлено результати дослідження порівняльно-
літературного аналізу наукових джерел із вивчення зарубіжного досвіду 
вирощування Іто-півоній з метою їх використання у ландшафтному дизайні. 
Основною задачею досліджень було поповнення колекції культури півонії на 
базі архітектурно-експозиційної ділянки ботанічного саду «Поділля» 
Вінницького національного аграрного університету новими таксонами Itoh 
Group, їх інтродукційне сортовивчення та виявлення найбільш перспективних 
декоративно-цінних культиварів, придатних для введення в культуру, а також 
для використання в селекційній роботі. Приведено систематизовані та 
узагальнені дані про історичні аспекти культивування Іто-півоній зарубіжної 
селекції. Під час експериментального дослідження встановлено актуальність 
використання досліджуваних представників роду Paeonia L. для озеленення 
міст, селищ, приватних будинків з метою покращення естетичного 
сприйняття спроектованих об’єктів. Заявлені оригінатором характеристики 
сортів та гібридів Іто-півонії показали повне співпадіння сортових ознак за 
всіма показниками, що визначають їх декоративну приналежність. Доведено, 
що в умовах Поділля досліджувані рослини характеризуються як цінні об’єкти 
для збільшення асортименту квітниково-декоративних багаторічників з 
метою поліпшення стану садів та парків України.  

За результатами  сортовивчення American Peony Society встановлено 
оригінальність, висока декоративність та тривалість цвітіння в умовах зони 
Поділля. Доведено, що поряд з високими декоративними властивостями даної 
групи наявні ще й значні перспективи використання у ландшафтному дизайні. 
Іто-півоніям характерне вагоме значення в озелененні населених міст, зокрема 
парках, скверах, бульварах, набережних та присадибних ділянках. Віднесено 
досліджувану групу до числа найбільш гарно квітучих багаторічних 
квітниково-декоративних культур. Встановлено широку палітру кольорів, 
різноманітність форм квітки, що створюють кущ з декоративним листям, 
який не втрачає свою декоративність з ранньої весни до пізньої осені. Отже, 
дослідження Itoh  Group для сучасного садово-паркового господарства 
дозволить значно розширити асортимент квітниково-декоративних рослин з 
метою збагачення культивованої флори зони Поділля та України в цілому. 
Результати проведеного експерименту будуть   використані   для   поповнення   
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колекції Іто групи на базі архітектурно-експозиційної ділянки Вінницького 
НАУ для практичної діяльності студентів спеціальності 206 «Садово-паркове  
господарство» та науково-педагогічних працівників. 

Ключові слова: Paeonia L., Itoh Group, культивар,  American Peony Society, 
морфометричні показники, варіанти використання, зона вирощування. 

Табл. 3. Рис. 1. Літ. 13. 
Постановка проблеми. У сучасному озелененні дедалі більшу увагу 

приділено селекційному процесу щодо одержання нових перспективних 
таксонів, впровадження яких приводить до створення різних груп із новими 
господарсько-біологічними та декоративно-цінними особливостями. Їх 
введення в культуру, дослідження біорізноманіття та первинна інтродукційна 
оцінка має першочергове значення з метою реалізації генофонду культури та 
вивчення селекційної роботи [1]. 

Використання представників роду Paeonia L. в ландшафтному дизайні 
набирає все більшої популярності. Перспективними у даному відношенні є 
порівняно нова група Paeonia L. – сорти Іто (Itoh Group), які одержані в 
результаті тривалої селекційної роботи, шляхом схрещування між собою різних 
життєвих форм, зокрема трав’янистої, напівкущової та  кущової [2]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Основним важливим завданням в 
інтродукції та акліматизації є поповнення колекційних фондів як основної бази 
для проведення науково-дослідної роботи. Накопичення інформації та 
дослідження сортового різноманіття квітниково-декоративних культур у 
даному відношенні мають важливе значення при розробці наукових основ 
декоративного садівництва та озеленення [4]. 

Paeonia L. належить до єдиного роду трав'янистих багаторічних рослин і 
листопадних чагарників із родини Paeoniaceae. Вперше рід виділив Карл 
Лінней в 1753 році в «Species Plantarum 530». Вважається, що назва роду 
походить від імені грецького лікаря богів Пеана, який вилікував Ареса завдяки 
лікарським властивостям рослини. Латинська назва вперше зустрічається у 
давньогрецького філософа Теофраста. У залежності від сучасної класифікації 
American Peony Society виділено п’ять груп роду Paeonia L.: I – Lactiflora Gp. 
(створені на основі – P. Lactiflora); II – Herbaceous Hybrid Gp. (створені на 
основі трав’янистих видів – P. lactiflora, P. officinalis, P. peregrina, P. tenuifolia, 
P. mlokosewitschii, P. wittmanniana); III – Suffruticosa Gp. (створені на основі 
кущового виду – P. Suffruticosa); IV – Lutea Hybrid Gp. (створені на основі P. 
lutea (напівчагарник) та P. suffruticosa (чагарник); V – Itoh Group (сорти, 
створені в результаті схрещування різних життєвих форм (трав’янистих, 
напівчагарникових, чагарникових) [5-6].  

У результаті проведеного літературного аналізу, встановлено, початок 
селекційної роботи культури півонії, який припадає 50-роки роки минулого 
століття. Вагомий внесок зроблено вітчизняними науковцями квітникарями 
А.А.   Сосновцем   та   І.С.   Краснової.   В    Україні    селекційну    роботу   над 
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даними  рослинами  проводить КБС імені Гришка, де створено численні 
таксони Paeonia lactiflora Pall (Червоний Оксамит, Ірокез, Офелія, Квазімодо, 
Героям небесної сотні, Чебурашка, Червоні Вітрила та ін.). Найменш 
поширеними у світовому декоративному садівництві є Itoh Group – це 
багаторічні рослини, які об’єднали ознаки як трав’янистих, так і кущових форм 
[1-3, 6-7]. 

Починаючи з 1948 року японський селекціонер Тоічі Іто розпочав 
селекційну роботу з міжвидової гібридизації культиварів трав’янистих видів із 
напівкущовими видами. Іто півоніям характерні рослини з простими, 
напівмахровими та махровим (виповненими) квітками. Низка селекційної 
роботи Іто-півоній пов’язана з видатними діячами ботанічної науки, зокрема 
Луї Смірновим (‘Yellow Crown’, ‘Yellow Dream’, ‘Yellow Emperor’, ‘Yellow 
Heaven’, 1974 р.), Доном  Голлінгсвертом (‘Border Charm’, ‘Garden 
Treasure’1980 р.), Білом Сейдлом (‘Thunderbolt’, ‘White Emperor’,  ‘Yellow 
Emperor’, 1989 р.), Роджером Андерсоном та Девідом Рітом (‘Martha W’, 
‘Golden  Era’, ‘Bartzella’, ‘Cora Louise’, ‘First Arrival’, ‘Luxuriant’, ‘Little Darlin’, 
‘Greta May’, 1980-1990 рр.), Вольфґанґом Ґісслером (‘Yes We Can’, ‘German 
Medusa’, 1999 р.), Іреною Толомео (‘Golden Era’, ‘Boreas’, ‘Sonoma’, 2010 р.) та 
Доном Смітом (‘Reverse Magic’, ‘Impossible Dream’ ‘Smith Opus 1 (MISAKA)’, 
Smith Opus 2 (TAKARA)’, 2016 р.) [4-6]. 

На сьогодні в Американській спілці півоній зареєстровано близько 150 
сортів Itoh Group. Селекційна робота даної групи культиварів активно 
продовжується і до тепер. Сучасна селекційна робота Іто півоній спрямована на 
одержання сортів з квітками немахрової форми кремово-жовтого, коралово-
рожевого, лавандово-рожевого, червоного, темно-червоного, темно-
пурпурового кольорів. Іто представники роду Paeonia L. часто застосовують у 
сучасному ландшафтному дизайні в озелененні присадибних ділянок, а також 
громадських місць. Проте у зеленому будівництві зони Поділля 
використовується в основному Paeonia  Lactiflora L. Іто-група, через нестачу 
науково-обґрунтованої літератури про еколого-біологічні особливості, 
інтродукцію, репродуктивну здатність та варіанти їх використання,нажаль, 
залишається малопоширеною [6, 8, 11]. Дослідження питань щодо Itoh Group в 
умовах Вінниччини, а також встановлення декоративних, морфометричних та 
біологічних особливостей повинні вивчатися на науковому рівні з подальшим 
дослідженням перспективності та поповненням асортименту новими 
культиварами на території нашої держави. 

Метою наших досліджень було вивчення на базі архітектурно-
експозиційній ділянці ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного 
аграрного університету наявні культивари усіх життєвих форм, у тому числі і 
Itoh Group. Згідно мети основним завданням було виявлення найбільш 
перспективних сортів/гібридів для створення садових композицій з 
використанням Іто-півоній та подальше спостереження за даними рослинами, 
використовуючи  наукову  літературу,   інтернет   джерела,   архівні   документи   
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та проектування композицій,дослідження таксонів (за методикою, що включає 
складання феноспектрів, морфометричні  показники),  стандартні  прийоми 
агротехнічних  заходів та їх варіанти для території архітектурно-експозиційної 
ділянки з досліджуваними об’єктами, і як результат – створення комплексної 
оцінки перспективності даних таксонів. Саме, визначення варіантів 
використання дозволить значно розширити популяризацію нової садової групи 
півонії в декоративному садівництві та збагатити культивовану флору зони 
Поділля та України загалом. 

Матеріал та методи досліджень. Матеріалом для досліджень є 
культивари Itoh Groupсвітової селекції `Julia Rose` та `Yellow Heaven`. Оцінку 
декоративних та господарсько-цінних ознак проводили згідно 
загальноприйнятих методик у декоративному садівництві [8-10]. Дослідження 
проводилися впродовж 2018-2019 рр. на базі архітектурно-експозиційної 
ділянки ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного 
університету. Ґрунтово-кліматичні умови зони дослідження сприятливі для 
вирощування Іто групи Paeonia L. 

Результати досліджень та їх обговорення. За результатами 
спостереження розвитку досліджуваних сортів виявлено, що їх весняне 
відростання зафіксовано у третій декаді квітня, коли середньодовова 
температура повітря знаходиться в межах 5-6 °С. Бутони розвиваються 
одночасно із розвитком бічних генеративних пагонів. Досліджувані культивари 
зацвіли на другий пік після посадки. Встановлено, що досліджувані культивари 
належать до груп із ранньо-середніми та середніми строками цвітіння. 
Досліджувані квіти характеризуються слабким та сильним ароматом.  За 
результатами досліджень, визначено основні морфометричні показники Іто-
півоній (табл. 1). 

Таблиця 1 
Морфометричні показники  Іто-півоній в умовах архітектурно-

експозиційної ділянки ВНАУ 

№ Сорт/ 
гібрид 

Форма 
квітки 

Висота, 
см 

Розмір 
квітки, 

см 

Період 
цвітіння, 

дні 

Наявність 
аромату 

Забарв-
лення 
квітки 

Кількість квітів, 
що одночасно 
розпускаються 

на одній рослині, 
шт/рослину 

1 

`Yellow 
Heaven` 
Йеллоу 
Хевен 

проста 90 20 30 слабкий Світло-
жовте 50 

2 

`Julia 
Rose` 

Джулія 
Роуз 

випов-
нена 80 25 30 сильний 

Світло 
рожеве, 

персикове 
35 

3 `Cora Louise 
Кора Луїза виповнена 90 24 35 легкий Фіолето-

во рожеве     35 

Джерело сформовано на основі власних досліджень 
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Для Іто півонії `Yellow Heaven` характерне світло-жовте або ванільне 
забарвлення і досить слабкий аромат, як і всі ІТО гібриди, одержані у 
результаті схрещування деревоподібних і трав'янистих сортів, які мають високе 
міцне стебло, що добре утримує великі квіти, і красиве рясне листя. Світло-
персикова півонія Julia Rose та Cora Louise мають сильні і міцні стебла, що 
легко утримують важкі квіти діаметром 24-25 см. 

Екземпляри Іто-групи, які представлені на архітектурно-експозиційній 
ділянці ВНАУ, можуть забезпечити безперервне та інтенсивне цвітіння, так як 
належать до різних груп (табл. 2).  

Таблиця 2 
Спектр та тривалість цвітіння Іто-півоній в умовах архітектурно-

експозиційної ділянки ВНАУ 

№ п/п Назва сорту / гібриду 
Забарвлення квітки 

Травень Червень Липень 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 `Yellow Heaven` 
Йеллоу Хевен      

  

2 `Julia Rose` 
Джулія Роуз      

  

3 `Cora Louise ` 
Кора Луїза     

  

Джерело сформовано на основі власних досліджень 
 

Встановлено, що спектр цвітіння досліджуваних таксонів півоній 
складається з світло-жовтого, рожевого та фіолетово-рожевого, що створює 
насичену кольорову гаму і є перспективним для вирощування в умовах 
архітектурно-експозиційної ділянки ВНАУ та для створення різних композицій 
на об’єктах озеленення. 

Використовуючи одержані результати експериментальних досліджень 
створено проектування композицій із використанням досліджуваних  таксонів 
та визначено варіант їх використання в умовах архітектурно-експозиційної 
ділянки з досліджуваними об’єктами, і як результат – створення комплексної 
оцінки перспективності даних таксонів (Рис. 1).  

Результати експериментальних досліджень, під час яких проводилися 
спостереження за Іто-групою роду Paeonia L., мають важливе як наукове, так і 
практичне значення. Досліджувані таксони використовуються на зріз, при 
створенні моносадів, флористичних композицій, міксбордерів, груп та солітерів 
(табл. 3). 
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Рис. 1. Проектування композицій Іто-півоній в умовах архітектурно-

експозиційної ділянки ВНАУ 
1 Itoh Group  

(`Julia Rose`) 
3 Itoh Group   

(`Yellow Heaven`) 
5. Itoh Group  
`Cora Louise 

` 

 

2 Lutea Hybrid Gp. 4 Suffruticosa Gp. 6.Herbaceous 
Hybrid Gp 

 

Джерело сформовано на основі власних досліджень 
 

Природні властивості Іто-півоній характеризують дані рослини як багате за 
якісними показниками джерело для збільшення асортименту декоративних 
культур відкритого в умовах зони Поділля. 

Таблиця 3 
Рекомендації з використання Іто-півоній 

Назва сорту (гібриду) 
Період збереження 

декоративності зрізаних 
квітів у воді, днів 

Рекомендації з використання 

`Yellow Heaven` 
Йелоу Хевен 17-20 

на зріз, композиції, рабатки, 
клумби, бордюр, підпірні 

стінки, солітери на фоні газону, 
монокультурні сади, групи 

`Julia Rose` 
Джулія Роуз 20-24 групові та по одиночні посадки, 

міксбордер, клумби, бордюр 

`Cora Louise ` 
Кора Луїза 22-25 

на зріз, композиції групові та по 
одиночні посадки, міксбордер, 

клумби, бордюр 
Джерело сформовано на основі власних досліджень 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. У результаті 
проведених досліджень, роботи із науковою літературою, інтернет-джерелами, 
архівними матеріалами, встановлено, що культивари Іто-півоній (`Yellow 
Heaven`, `JuliaRose`,`Cora Louise`) закордонної селекції є перспективними для 
збагачення асортименту декоративних рослин України та створення садових 
композицій на базі Вінницького національного аграрного університету. Іто-
група роду Paeonia L. різниться між собою за формою квітки, терміном 
цвітіння, розміром квітки, ароматом, проте досліджувані культивари `Yellow 
Heaven` та `Julia Rose`,`Cora Louise` обґрунтовано підходять для використання 
у зеленому будівництві та озелененні садово-паркових об’єктів Вінниччини. 
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АННОТАЦИЯ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТО-ПИОНОВ В УСЛОВИЯХ 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА «ПОДОЛЬЕ» ВИННИЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В статье отражены результаты исследования сравнительно-
литературного анализа научных источников по изучению зарубежного опыта 
выращивания Ито-пионов с целью их использования в ландшафтном дизайне. 
Основной задачей исследований было пополнение коллекции культуры пиона на 
базе архитектурно-экспозиционной участка ботанического сада «Подолье» 
Винницкого национального аграрного университета новыми таксонами Itoh 
Group, их интродукционные сортоизучения и выявления наиболее 
перспективных декоративно-ценных культиваров, пригодных для введения в 
культуру, а также для использования в селекционной работе. Приведены 
систематизированные и обобщенные данные об исторических аспектах 
культивирования Ито-пионов зарубежной селекции. Во время 
экспериментального исследования установлено актуальность использования 
исследуемых представителей рода Paeonia L. для озеленения городов, поселков, 
частных домов с целью улучшения эстетического восприятия 
спроектированных объектов. Заявленные оригинатором характеристики 
сортов и гибридов Ито-пионы показали полное совпадение сортовых признаков 
по всем показателям, определяющие их декоративную принадлежность. 
Доказано, что в условиях Подолья исследуемые растения характеризуются как  
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ценные объекты для увеличения ассортимента цветочно-декоративных 
многолетников с целью улучшения состояния садов и парков Украины. По 
результатам  сортоизучения American Peony Society установлено 
оригинальность, высокая декоративность и продолжительность цветения в 
условиях зоны Подолья. Доказано, что наряду с высокими декоративными 
свойствами данной группы имеются еще и значительные перспективы 
использования в ландшафтном дизайне. Ито-пион характерно большое 
значение в озеленении населенных городов, в частности парках, скверах, 
бульварах, набережных и приусадебных участках. Отнесены исследуемую 
группу к числу наиболее хорошо цветущих многолетних цветочно-
декоративных культур. Установлено широкую палитру цветов, разнообразие 
форм цветка, создают куст  с  декоративными  листьями,  не  теряет  свою 
декоративность  с  ранней весны до поздней осени. Таким образом, 
исследование Itoh Group для современного садово-паркового хозяйства 
позволит значительно расширить ассортимент цветочно-декоративных 
растений с целью обогащения культивированной флоры зоны Подолья и 
Украины в целом. Результаты проведенного эксперимента будут 
использованы для пополнения коллекции Ито группы на базе архитектурно-
экспозиционной участки Винницкого НАУ для практической деятельности 
студентов специальности 206 «Садово-парковое хозяйство» и научно-
педагогических работников. 

Ключевые слова: Paeonia L., Itoh Group, культивар, American Peony 
Society, морфометрические показатели, варианты использования, зона 
выращивания. 

Табл. 3. Рис. 1. Лит. 13. 
ANNOTATION 

THE PROSPECTS OFUSE ITOH GROUPIN THE CONDITIONS OF THE 
BOTANICAL GARDEN «PODILLYA» INVINNYTSIA NATIONAL 

AGRARIAN UNIVERSITY 
The most important challenge in the field of introduction and acclimatization 

should be accumulation collection funds as the main base for research. The 
mobilization and testing of varietal diversity of flower and decorative crops in this 
regard are important significance in the development of the scientific foundations of 
decorative gardening and landscaping. Peony is one of the most beautiful and 
common flower crops. With a large palette of colors and a variety of flower shapes, 
peonies form a bush that, thanks to carved leaves, is decorative from early spring to 
late fall. The article presents the results of the research of comparative-literary 
analysis of scientific sources with the study of foreign experience of growing Ito-
peonies for the purpose of using them in landscape design. The main objective of the 
research was to replenish the peony culture collection on the basis of the 
architectural and exposition plot of the Podillya Botanical Garden of Vinnytsia 
National Agrarian University with new Itoh Group varieties, their introductory 
cultivation   and   identification   of   the   most promising decorative and valuable  
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cultivars, cultivation, and cultivation in breeding work. The systematized and 
generalized data on the historical aspects of cultivation of Ito-peonies of foreign 
breeding are presented. The new interspecific ITO hybrids have the advantages of 
both parents: they took winter hardiness from grassy peonies (the aerial part dies in 
winter), and the shape and color of the flowers and leaves are inherited from tree-like 
ones. This achievement allowed us to expand the color gamut of winter-hardy 
peonies. During the experimental study, the use of the studied Paeonia L. species for 
the greening of cities, towns and private houses was found to improve the aesthetic 
perception of the designed objects. The original characteristics of the varieties and 
hybrids of Ito-peonies claimed by the originator showed the complete coincidence of 
varietal characteristics in all the parameters that determine their decorative 
affiliation. It is proved that under Podillya conditions the studied plants are 
characterized as valuable objects for increasing the range of flower and ornamental 
perennials in order to improve the condition of gardens and parks of Ukraine.  

According to the results of the varietal study of the American Peony Society, 
originality, high decorative and flowering duration in the Podillya area were 
established. It is proved that in addition to the high decorative properties of this 
group, there are also significant prospects for use in landscape  design. Ito-peonies 
are of considerable importance in the landscaping of populated cities, including 
parks, squares, boulevards, waterfronts and private plots. The study group is 
classified as one of the most beautifully flowering perennial flower and decorative 
crops. A wide range of colors, a variety of flower shapes are created, creating a bush 
with ornamental foliage that does not lose its decorative effect from early spring to 
late autumn. Thus, the Itoh Group's research for the modern landscape gardening 
will allow to significantly expand the range of flower and ornamental plants in order 
to enrich the cultivated flora of the Podillya region and Ukraine as a whole. The 
results of the experiment will be used to replenish the collection of the Ito group on 
the basis of the architectural and exposition section of the Vinnytsia NAU for the 
practical activity of students of specialty 206 «Landscape gardening» and scientific 
and pedagogical staff. 

Key words: Paeonia L., Itoh Group, cultivar, American Peony Society, 
morphometric parameters, use cases, cultivation area. 

Tablе. 3. Fig. 1. Lit. 13. 
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