pivoňka lékařská
Paeonia officinalis
čeleď: pryskyřníkovité – Ranunculaceae

slovenský název: pivonka lekárská 
anglický název:
německý název: 
lidové názvy:

Původ druhu:
Pochází z Asie – z Číny,Koreje a z oblasti Japonska(ZAHRADNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ,1998).

Areál rozšíření:  
Asie,jižní, jihozápadní a střední Evropa.Jižní oblasti Čech a Moravy,ve všech zahrádkách.(ZAHRADNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ,1998)  

Popis rostliny: 
	Druh jednoletý nebo vytrvalý , dřevina x bylina : vytrvalá bylina 
	kořenový systém: hlíznaté ztloustlé kořeny
	stonek a výška rostliny : přímé stonky , dorůstají výšky 60-80 cm

listy: velké , střídavé , zpeřeně dlanité , zelené a případným nádechem do bronzova 
	květy : koncové , kulovité plné na obvodu obvykle více než 5 korunních lístků , rozložených okolo středu složeného z fertilních tyčinek a z tyčinek abortovaných tedy přeměněných v korunní lístky.Pestíky jsou buď normální nebo přeměněné zčásti či úplně v petalizované lístky. 
květenství: vrcholové
doba květu: V.- VI.
plody, případně semena: plod měchýřek s několika velkými semeny (ZAHRADNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ,1998)

Obsahové látky:  
Obsahuje červené barvivo – antokyanový glykosid paeonin , dále cyanin a slizy (ZAHRADNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ,1998)

Ekologie:
Stanovištní podmínky: výsluní , ale snáší i polostín
Podmínky růstu: potřebuje živnou , humusem bohatou půdu s nízkým obsahem vápníku.
Společenstva: typ montánní

Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam nemá
Průmyslové využití nemá
Využití v lékařství, léčitelství, farmacii : barvivo antokyanový glykosid paeonin se přidává do čajových směsek proti kašli a barvení sirupů .Alkaloidní báze jsou nositelem protikřečového účinku,k léčení padoucnice a při žilné nedostatečnosti.(ZAHRADNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ 1998 , BYLINÁŘ,2003)


Zajímavosti: 
V Čině a Japonsku byla pivoňka jednou z nejoblíbenějších  a téměř posvátných květin,v Evropě se považovala za nejobyčejnější rostlinu,rostoucí v nejprostších předzahrádkách u venkovských stavení.Má velký areál výskytu,ale je to druh velmi vzácný a botanicky né zcela vyjasněný.
S pivoňkou je spojeno mnoho starých pověr. Říkalo se , že je to božská rostlina , která dokáže zahnat zlé duchy a zaplašit těžké sny. Semena se kdysi používala jako kuchyňské koření,bylinkáři z tlučeného semene dělali lék ulevující při křečích a také se podávala ženám bezprostředně po porodu.
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