
Pieris 

Vždyzelený okrasný ker, vzhľadom podobný azalkám a rododendronom 

pochádzajúci z hornatých končín Ázie, Severnej Ameriky a z Kuby. Patrí medzi 

vresovcovité (Ericaceae - rododendrony, brusnice, atď.) a má rovnaké nároky ako 

ostatné rastliny tejto čeľade. Všetky druhy pierisov bohato kvitnú od marca 

zvončekovitými kvetmi pripomínajúce konvalinky v odtieňoch bielej a ružovej, 

niektoré nové variety sú červenej farby. Zvláštnosťou všetkých pierisov sú výrazne 

farebne čerstvo rašiace listy, pričom nové výhony majú svietivo červenú až oranžovú 

farbu. V zime sa zas biele lemy listov niektorých druhov farbia do ružového odtieňa.  

Dorastajú do výšky približne 2 metrov. 

                                           

Pierisy majú podobné nároky ako rododendrony či azalky a pekne sa spolu 

kombinujú v záhradách. Vyžadujú vlhkejšiu zem, ale trvalo premokrené pôdy im 

neprospievajú. Ideálne je pre nich mierne zatienené stanovište chránené pred 

vetrom. Na tienistých stanovištiach pierisy vytvárajú zdravé listy, ale podstatne menej 

kvitnú. Dostatok slnečného svitu je dôležitý pre zakladanie kvetov. Pri výsadbe 

nezabudnite na kvalitný kompost a  kyslú rašelinu, vo vápenatých pôdach sa im 

nedarí. Dôležitú úlohu hrá tiež dôkladná jesenná zálievka.  



   

 

Pierisy sú mrazuvzdorné, bez problémov znášajú naše podmienky, ublížiť im môžu 

len holomrazy, na začiatku zimy je vhodné rastliny prikryť (čerstvo vysadené a 

mladé) nástielkou z rašeliny, čečiny prípadne použiť slamu. Kým vyzreté výhony 

pierisov sú na naše klimatické podmienky dostatočne mrazuvzdorné, čerstvo 

vypučané lístky sú na mrazíky náchylné a veľmi často namŕzajú, a to už  pri teplote 0 

stupňov C. Zvyčajne to na kondíciu a vzhľad pierisa nemá tragické následky, pretože 

vyzreté výhony ľahko regenerujú a opäť krásne vyrašia. Túto vysokú regeneračnú 

schopnosť môžeme ľahko využiť aj v prípade, keď nové výhony vôbec nenamrznú.  

Ak ich včas zrežeme, prinútime rastlinu opäť k pučaniu, čím sa efekt pestrých nových 

výhonkov môže predĺžiť o ďalšie 2 - 3 týždne. Ak by ale tento zákrok prišiel príliš 

neskoro, s najväčšou pravdepodobnosťou sa pripravíme aj o efekt kvitnutia v 

budúcom roku. 



  

 

Pierisy nie je potrebné upravovať rezom, len suché poškodené vetvy je nutné v 

predjarí vyrezať. Pierisy sa hodia na pestovanie do skaliek spolu s rododendronmi a 

azalkami. Pestovať ich možno aj v nádobách (pozor na premrznutie, radšej zapustite 

kvetináč do záhona a zakryte povrch okolo kríka nástielkou). Ako solitér v kompozícii 

s ihličnanmi vynikne pieris najviac v čase kvitnutia a pučania. 



  

 



 Pierisy sú náchylné na niektoré hubové choroby, v prípade napadnutia sa často 

stáva, že rastlina rýchlo chradne a rýchlo umiera. Choroby, škodcovia, prevencia 

a ošetrenie sú podobné ako pri rododendronoch. 

  

 

 

 

 


