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Lavandula angustifolia






Jižní Evropa – jihovýchodní
Francie – subsp. angustifolia
Severní Španělsko – Pyreneje
subsp. pyrenaica
Taxonomicky blízké druhy s
podobným rozšířením –
Lavandula lanata
Lavandula latifolia

Lavandula angustifolia x latifolia

Sledované znaky – habitus a větvení, ojínění listů a stonků, délka stonků, délka
a uspořádání květenství, barva květů – kalich x koruna.

Lavandula angustifolia x latifolia

Lavandula angustifolia a kříženci








Oblasti přirozeného výskytu se
překrývají, dochází ke křížení populací –
výskyt přechodných typů.
V kultuře je mnoho odrůd s přechodnými
znaky.
Lavandula x intermedia
L. angustifolia x L. latifolia
Lavandula x chaytorae
L. angustifolia x L. lanata

Lavandula angustifolia - nároky







Plné slunce, horké léto, suchá zima
Propustné drenážované půdy s
dostatkem vápníku
Dostatek jarní vláhy – před začátkem
kvetení.
Včasný řez po odkvětu podporuje nový
růst a u některých odrůd opakované
kvetení.

Lavandula angustifolia - využití






Trvalkové a bylinkové záhony
Záhonové lemy a živé plůtky
K řezu čerstvých květu a k sušení –
floristika
Farmacie, kosmetika – destilace oleje

Lavandula – sortiment ČR
dle databáze Zelene.info
druh, odrůda

popis

zásoba

Lavandula angustifolia ´Arabian Nights'

tmavě modrofialová, štříbříté l.,
dlouhé květní stonky

Lavandula angustifolia ´Aromatico Blue'

tmavě modrá, šedostříbrné l.

1000

Lavandula angustifolia ´Aromatico Early
Blue´

jasně modro-fialová, h9x9x10

270

Lavandula angustifolia ´Aromatico Silver'

stříbrobílá, šedostříbrné l.

570

Lavandula angustifolia ´Blue Cushion Schola'

nebesky modrá, šedozelené l.,
kompaktní

500

Lavandula angustifolia ´Blue Lance´
Lavandula angustifolia ´Blue Scent'

500

120
modrá, kompaktní, kvete již v 1.roce

Lavandula angustifolia ´Contrast´

4600
207

Lavandula angustifolia ´Dwarf Blue'

tmavě fialová, šedobílé l., kompaktní

Lavandula angustifolia ´Ellagance Ice

0,6m, k9*9, bílý, VI.-VIII.

5170
35

Lavandula angustifolia ´Hidcote Blue Strain' tmavě modrá, bílošedé listy

8235

Lavandula angustifolia ´Hidcote Blue´

4550

K9

Lavandula – sortiment ČR
druh, odrůda

popis

zásoba

Lavandula angustifolia ´Hidcote Pink´

K 10,5

510

Lavandula angustifolia ´Imperial Gem'

h8x8x9

40

Lavandula angustifolia ´Lavance Purple'

tmavě modrofialová, štříbříté
l.,kompaktní

500

Lavandula angustifolia ´Melissa´

K 13

705

Lavandula angustifolia ´Munstead

K 9 x 9, 10 - 15

380

Lavandula angustifolia ´Munstead Strain'

světle modro fialová, zelenošedé l.

Lavandula angustifolia ´Richard Gray´

h9x9

Lavandula angustifolia ´Rosea´

15-20, C 1 L

220

Lavandula angustifolia ´Twickle Purple'

tmavě fialová, zelenošedé l.

500

Lavandula angustifolia ´White Hidcote'

bílá, šedozelené l.

500

Lavandula intermedia x ´Edelweiss'

bílá, šedozelené l.

1976

Lavandula intermedia x ´Fragrant Memories'

fialová, stříbřitě bílošedé l.

500

Lavandula intermedia x ´Grosso'

fialová, stříbřitě bílošedé l.

1080

2720
46

Lavandula – sortiment ČR

cv. Blue Scent

cv. Aromatico Early Blue

Lavandula – sortiment ČR
cv. Edelweiss

cv. Grosso

Lavandula – sortiment ČR

cv. Hidcote Blue

Lavandula angustifolia – sortiment









V Evropě a severní Americe je pěstováno přes
200 odrůd Lavandula angustifolia a kříženců
Šlechtění je v Evropě soustředěno do Anglie a
Francie a v USA především do oblasti Oregonu
a Viržínie.
Nový Zéland – importy a následná selekce
Habitus, bohatost kvetení a jeho délka,
vybarvení květů a jeho stálost, stavba květenství
Výnos biomasy květů a obsah esenciálních
olejů a flavonoidů.

Lavandula angustifolia - sortiment
druh, odrůda

původ

barva

olistění

Lavandula angustifolia
´AromaticoTM Blue'
´AromaticoTM Blue Compact'
´AromaticoTM Early Blue´
´AromaticoTM Silver'
´Betty´s Blue´
´Blue Cushion´ syn. ´Schola'
´Blue River´ (strain - výsev)
´Blue Scent' (strain - výsev)
´Bowles Early´
´Brabant Blue´
´Buena Vista´
´Cedar Blue´
´Coconut Ice´

Syngenta, 2010
Syngenta, 2010
Syngenta, 2010
Syngenta, 2010
Oregon, USA, 1998
Anglie, 1992
Holandsko, rok ?
Holandsko, rok ?
Anglie, 1913
neznámý
Oregon, USA, 1981
Anglie, 1995
Nový Zéland, 1997

sytě modrá
sytě modrá
sytě modrá
bílá
sytě modrá
světle modrá
tmavě purpurová
modrá koruna s bílým středem
jasně purpurová
světle modrá
jasně purpurová
světle modrá
růžová

sivě zelené
sivě zelené
sivě zelené
sivě zelené
sivě zelené
zelené
zelené
sivě zelené
sivě zelené
sivě zelené
zelené
zelené
sivě zelené

´Contrast´

???

tm. modrý kalich, koruna sv. fialová

sivě zelené

´Croxton´s Wild´
´Dark Supreme´
´Dwarf Blue' syn. Baby Blue, Nana

Virginia, USA, 1994
Virginia, USA, 1987
Holandsko, 1911

fialová
fialová
světle fialově-modrá

zelené
sivě zelené
stříbřitě zelené

´Ellegance Ice' (strain - výsev)

PanAmerican Seed, ? , EU PBR

bílá

sivě zelené

´Ellegance Purple' (strain - výsev)

PanAmerican Seed, ? , EU PBR

sytě purpurová

sivě zelené

´Ellegance Sky' (strain - výsev)

PanAmerican Seed, ? , EU PBR

světle modrá

sivě zelené

´Faire Pink´
´Fiona English´
´Folgate´
´Hidcote Blue (strain - výsev)

Washington, USA, rok ?
Nový Zéland, 1990
Anglie, 1933
Francie před rokem 1920

růžová
tmavě purpurová
světle modrá
sytě až tmavě purpurová

zelené
sivě zelené
sivě zelené
zelené

´Hidcote Blue´

Francie před rokem 1920

tmavě purpurová až modrá

zelené

´Hidcote Pink´
´Hidcote Superior´
´Imperial Gem'
´Irene Doyle' syn. Two Seasons

Anglie, 1957
Německo, 2002
Anglie, 1960 asi
Virginia, USA, 1981

světle růžová
tmavě purpurová
sytě modrá
sytě purpurová

zelené
zelené
sivě zelené
sivě zelené

´Lavance Purple' (strain - výsev)

PanAmerican Seed, ? , EU PBR

sytě purpurová

sivě zelené

Lavandula angustifolia - sortiment
druh, odrůda

kvetení

remon
tuje

výška cm

mrazuvzdornost

+++
+++
++
+++
+++
++
++
++
+
++
+
-

45/60
30/45
45/60
30/45
60/75
45/60
30/45
45/60
60/75
75/90
60/75
60/75
60/75
30/45
75/90
60/75
30/40
20/30
30/40
30/40
60/75
75/90
75/90
40/60

-20 až -24°C
-20 až -24°C
-20 až -24°C
-23 až -27°C
-23 až -29°C
-23 až -29°C
-18 až -23°C
-18 až -23°C
-25 až -30°C
-18 až -23°C
-23 až -29°C
-18 až -23°C
-18 až -23°C
-18 až -23°C
-23 až -29°C
-23 až -29°C
-23 až -29°C
-23 až -29°C
-23 až -29°C
-23 až -29°C
-18 až -23°C
-18 až -23°C
-25 až -30°C
-23 až -29°C

poznámka

Lavandula angustifolia
´AromaticoTM Blue'
´AromaticoTM Blue Compact'
´AromaticoTM Early Blue´
´AromaticoTM Silver'
´Betty´s Blue´
´Blue Cushion´ syn. ´Schola'
´Blue River´ (strain - výsev)
´Blue Scent' (strain - výsev)
´Bowles Early´
´Brabant Blue´
´Buena Vista´
´Cedar Blue´
´Coconut Ice´
´Contrast´
´Croxton´s Wild´
´Dark Supreme´
´Dwarf Blue' syn. Baby Blue, Nana
´Ellegance Ice' (strain - výsev)
´Ellegance Purple' (strain - výsev)
´Ellegance Sky' (strain - výsev)
´Faire Pink´
´Fiona English´
´Folgate´
´Hidcote Blue (strain - výsev)

středně rané
středně rané
rané
středně rané
středně rané
rané
středně rané
středně rané
rané
pozdní
raná
raná
raná
středně rané
raná
středně rané
rané
pozdní
pozdní
středně rané
rané
rané
rané
rané

´Hidcote Blue´

rané

-

35/50

-23 až -29°C

´Hidcote Pink´
´Hidcote Superior´
´Imperial Gem'
´Irene Doyle' syn. Two Seasons

rané
rané
rané
rané

++

75/90
50/60
75/90
60/75

-23 až -29°C
-23 až -29°C
-23 až -29°C
-23 až -29°C

´Lavance Purple' (strain - výsev)

středně rané

+

35/50

-23 až -29°C nejsytější odrůda z výsevu, dobře nakvétá při dlouhém dni

spolehlivě remontuje
hustě větvená, kompaktní, spolehlivě remontuje
po včasném sestřižení remontuje
odolnější k mrazu
TOP 10, kompaktní květenství, výborná pro floristiku
kompaktní habitus, vhodná pro nádoby
hustě stěsnaná květenství
variabilní, podle zdroje osiva
1963 RHS ocenění, odolná k vymrzání
výborná pro vaření, výjimečné sladké aroma
TOP 10 bohatě remontuje, jemně aromatická, pro vaření
velmi trvanlivé květenství
podobná odrůdě Melissa, květy trochu tmavší
kompaktní habitus, barevný efekt
poupata zpočátku téměř bílá, později jasně fialové květy
hustě kompaktní růst, ideální pro nádoby
dlouhá hustá květenství, velmi vyrovnaná, odolná.
Fleuroselect zlatá medaile, velmi vyrovnaná, odolná.
Fleuroselect zlatá medaile, velmi vyrovnaná, odolná.
kompatní habitus, vhodná pro nádoby
tmavé květy a sivé olistění efektně kontrastují
krásné zářivě brčálové květy, odolná k vymrzání
variabilní množení výsevem, odlišné od původního klonu
Původní odrůda se množí výhradně řízkováním.
Nejznámější odrůda.
výborná pro vaření, intenzivní silné aroma
jedna z nejtmavších odrůd
podobná Hidcote, květenstvé ale delší, RHS TOP
velmi bohaté druhé kvetení, silná a příjemná vůně

Lavandula angustifolia - sortiment

cv. Folgate

cv. Buena Vista

Lavandula angustifolia - sortiment
cv. Hidcote Blue

cv. Contrast

Lavandula angustifolia - sortiment
druh, odrůda

původ

barva

olistění

´Lavenite Petite'
´Little Lottie' syn. Clarmo
´Loddon Blue'
´Maillete´
´Martha Roderick´
´Melissa´
´Miss Katherine´

Anglie, 1989, PBR
Anglie, 1998
Anglie, 1959
Francie před rokem 1959
Kalifornie, USA, 1981
Oregon, USA, 1994
Anglie, 1992

sytě purpurová
světle růžová
jasně fialová
jasně purpurová
jasně purpurová
světle růžová
sytě růžová

sivě zelené
sivě zelené
sivě zelené
sivě zelené
sivě zelené
zelené
zelené

´Mitcham Gray´ syn. Light Blue

selekce Nana Atropurpurea ?

jasně purpurová

stříbřitě zelené

´Munstead´ syn. New Early Dwarf
´Munstead Strain' (strain - výsev)
´Nana Atropurpurea´
´Petr Pan´
´Premier´
´Princess Blue´ syn. Nana 2
´Purple Bouquet´
´Rosea´ syn. Jean Davis v USA
´Royal Purple´
´Royal Velvet´
´Sachet´

Anglie, 1902
generativně možené rostliny
neznámý
Anglie, 2001
Oregon, USA, 1990
Anglie, kolem roku 1960
Washington, USA, 2006
Anglie, 1937
Anglie, 1944
Oregon, USA, kolem r.1980
Oregon, USA, 1988

jasně purpurová
purpurově fialové odstíny
sytě purpurová
tmavě purpurová
jasně purpurová
jasně fialová
tmavě purpurová
růžová
světle až jasně fialová
tmavě modrá
jasně purpurová

sivě zelené
sivě zelené
sivě zelené
sivě zelené
zelené
sivě zelené
sivě zelené
zelené
zelené
sivě zelené
sivě zelené

´Sarah´

California, USA, kolem r.1985

jasně purpurová

zelené

´Seal´s Seven Oaks´
´Sharon Roberts´
´Sleeping Beauty´
´Summerland Supreme´
´Thumbelina Leigh´ ®
´Tucker´s Early Purple´
´Twickel Purple´
´Victorian Amethyst´
´Violet Intrigue´®

Anglie, 1980
Oregon, USA, 1989
Virginie, USA, 1988
Kanada, 1930
Nový Zéland, 1995
Virginie, USA, 1993
Holandsko, před r. 1922
Oregon, USA, 1980
Nový Zéland, 2002

sytě fialová
jasně purpurová
jasně purpurová
sytě modro-fialová
sytě fialová
jasně purpurová
jasně purpurová
tmavě modrá
sytě fialová

zelené
zelené
zelené
stříbřitě sivé
zelené
zelené
sivě zelené
sivě zelené
sivě zelené

´Wyckoff´

Washington, USA,před r.1951

jasně purpurová

sivě zelené

Lavandula angustifolia - sortiment
druh, odrůda

kvetení

remon
mrazutuje výška cm vzdornost

poznámka

´Lavenite Petite'

rané

-

30/40

-18 až -23°C kompaktní kulovitá, krátké stonky, vhodná do nádob

´Little Lottie' syn. Clarmo

rané

-

50/60

-23 až -29°C silně aromatická, výborná pro vaření.

´Loddon Blue'

středně rané

-

75/90

-23 až -29°C ve vlhkém klimatu citlivá k chorobám

´Maillete´

rané

-

60/75

-23 až -29°C rezistentní k chorobám, výborná pro destilaci olejů

´Martha Roderick´

středně rané

-

60/75

-23 až -29°C delikátní sladká vůně, výborná pro floristiku a sušení.

´Melissa´

středně rané

-

60/75

-23 až -29°C pro kulinářské účely, jemně pikantní pepřová příchuť

´Miss Katherine´

rané

-

60/75

-23 až -29°C jedna z nejtmavších růžových odrůd

´Mitcham Gray´ syn. Light Blue

středně rané

-

75/90

-18 až -23°C podobná odrůdě Munstead, bujnější

´Munstead´ syn. New Early Dwarf

rané

++

50/60

-23 až -29°C odrůda se stala synonymen pro "pravou levanduli"

´Munstead Strain' (strain - výsev)

rané

+

50/60

-23 až -29°C generativní populace odvozená z původní odrůdy

´Nana Atropurpurea´

rané

-

40/50

-18 až -23°C někdy řazena pod L. x intermedia

´Petr Pan´

středně rané

-

50/60

-18 až -23°C tmavě kvetoucí odrůda - typ Hidcote

´Premier´

středně rané

++

60/75

-22 až -26°C typická jemná a sladká vůně

´Princess Blue´ syn. Nana 2

rané

-

50/60

-18 až -23°C silná typicky levandulová vůně

´Purple Bouquet´

středně rané

++

60/75

-18 až -23°C TOP 10, dlouhá květenství pro floristiku a zpracování

´Rosea´ syn. Jean Davis v USA

rané

-

60/75

-23 až -29°C nejzelenější olistění z růžových odrůd

´Royal Purple´

středně rané

-

75/90

-20 až -24°C bujná odrůda pro živé plůtky, silně vonná

´Royal Velvet´

rané

++

60/75

-24 až -30°C TOP 10, výborná pro floristiku, vysoce mrazuvzdorná

´Sachet´

rané

++

60/75

-23 až -29°C opojná silná vůně, oblíbená pro vonné sáčky (sachet)

´Sarah´

středně rané

++

50/60

-18 až -23°C starší rostliny velmi bohatě kvetou, skvělá na sušení

´Seal´s Seven Oaks´

velmi rané

++

75/90

-23 až -29°C jedna z prvních raně kvetoucích odrůd

´Sharon Roberts´

rané

+++

60/75

-18 až -23°C podobná odrůdě Buena Vista, květenství trochu tmavší

´Sleeping Beauty´

rané

-

60/75

-18 až -23°C růst zpočátku pomalejší, bohatě kvete

´Summerland Supreme´

středně rané

++

30/45

-23 až -29°C kompaktní, stříbrné olistění, RHS ocenění 1961

´Thumbelina Leigh´ ®

středně rané

´Tucker´s Early Purple´

rané

´Twickel Purple´
´Victorian Amethyst´

-

50/60

-23 až -29°C kompaktní růst, krátké stonky, ideální pro nádoby

+++

45/60

-23 až -29°C velmi bohatě a dlouho kvete, kompaktní pro kontejnery

středně rané

-

75/100

-22 až -26°C bujná s dlouhými stonky, výborná vůně

rané

-

50/60

-23 až -29°C extrémě bohatě kvete, silně vonná

´Violet Intrigue´®

rané

-

75/90

-18 až -23°C Výjimečná kvalita květenství a V habitus, pantovaná

´Wyckoff´

pozdní

-

75/90

-23 až -29°C velké květy, výborné kvality, obtížná na pěstování

Lavandula angustifolia - sortiment

cv. Mellisa
cv. Munstead

Lavandula angustifolia - sortiment
cv.Purple Bouquet

cv. Royal Velvet

Lavandula angustifolia - kříženci
druh, odrůda

původ

barva

olistění

Lavandula x chaytorae (L. lanata x L.
angustifolia )
´Lisa Marie´

Kalifornie, USA, 1991

tmavě modrá

stříbřité

´Richard Gray´

Anglie, 1985

jasně purpurová

stříbřité

´Alba´

Anglie, kolem r. 1930

krémově bílá

sivě zelené

´Dilly Dilly´

neznámý

sytě purpurová

sivě zelené

´Dutch´ syn. Vera

Anglie, před r. 1920

sytě fialová

sivě zelené

´Edelweiss´

Anglie, kolem r. 1960

bílá

sivě zelené

´Fat Spike´

Virginie, USA, 1980

světle purpurová

sivě zelené

´Fragant Memories´ syn. Grove Ferry

Anglie, 1984

světle purpurová

stříbřitě sivé

´Fred Boutin´

Kalifornie, USA, 1984

světle purpurová

stříbřitě sivé

´Grappenhall´

Anglie

světle purpurová

sivě zelené

´Gros Bleu´

Francie

sytě modrá

sivě zelené

´Grosso´

Francie, kolem r. 1972

sytě purpurová

sivě zelené

´Hidcote Giant´

Anglie, před r. 1957

jasně purpurová

sivě zelené

´Impress Purple´ ? ´Arabian Nights'

Nový Zéland, 1994

sytě až tmavě purpurová

sivě zelené

´Provence´

Kanada, 1952

světle purpurová

zelené

´Super´

Francie, 1956

světle purpurová

sivě zelené

´Susex´ ? ´Arabian Nights'

Anglie, 1983

purpurová

sivě zelené

´Tuscan Blue´

neznámý

jasně modrá

sivě zelené

Lavandula x intermedia (L. angustifolia x L.
latifolia )

Lavandula angustifolia - kříženci
druh, odrůda

kvetení

remon
mrazutuje výška cm vzdornost

poznámka

Lavandula x chaytorae (L. lanata x
L. angustifolia )
´Lisa Marie´

středně rané

-

60/75

-18 až -23°C silně vonná, výrazně modrá koruna květů
květenství kratší, olistění pevnější, RHS ocenění
-18 až -23°C
2001

´Richard Gray´

středně rané

-

80/100

´Alba´

středně raná

-

100/120

´Dilly Dilly´

středně raná

-

75/90

´Dutch´ syn. Vera

pozdní

-

100/120

´Edelweiss´

středně raná

-

60/75

-23 až -29°C habitus typ Grosso, kalich slabě modré tóny

středně raná

++

80/100

-23 až -29°C floristika, vonné dekorace, silně vonné II. Kvetení

středně raná

-

100/120

-18 až -23°C bujná, vhodná pro lemy a živé plůtky

pozdní

-

90/120

-18 až -23°C kvete dlouho do konce léta

´Grappenhall´

středně rané

-

120/140

-18 až -23°C velmi bujná, několik klonů - nejasný původní

´Gros Bleu´

středně rané

-

90/120

-18 až -23°C sytě modrá květenství pro sušení, jemná vůně

´Grosso´

středně rané

-

80/100

-23 až -29°C TOP 10, produkce 70% oleje, silně vonná, kafr

´Hidcote Giant´

středně rané

-

100/120

´Impress Purple´ ? ´Arabian Nights' středně rané

-

75/90

´Provence´

středně rané

-

120/140

´Super´

středně rané

-

100/120

-18 až -23°C silně vonná, RHS ocenění 1984, 2001
jedna z nejtmavších odrůd; pro živé plůtky, řez a
-18 až -23°C
sušení
velmi bujná, silná vůně, vyžaduje horko a sucho x
-23 až -29°C
choroby
-16 až -20°C vůně blízká L. angustifolia, produkce oleje

´Susex´ ? ´Arabian Nights'

středně rané

-

100/120

-18 až -23°C květy sytější proti odrůdě Super

´Tuscan Blue´

středně rané

-

80/100

-18 až -23°C pěkné jasně modré květy

Lavandula x intermedia (L.
angustifolia x L. latifolia )

´Fat Spike´
´Fragant Memories´ syn. Grove
Ferry
´Fred Boutin´

-23 až -29°C silně vonná
-18 až -23°C podobná odrůdě Fat Spike ale méně bujná
-18 až -23°C 1997 vyřazena z RHS Trials - nesourodá

Lavandula angustifolia - kříženci
cv. Edelweiss

L.x chaytorae Richard Gray

Lavandula angustifolia - kříženci
cv. Hidcote Giant

cv. Grosso

Lavandula odrůdy – schéma květů

Lavandula – perspektivní odrůdy










Betty´s Blue, Buena Vista, Folgate, Mellisa,
Purple Bouquet, Royal Velvet, Grosso.
Rané kvetení – Bowels Early, Folgate, Tucker´s
Early.
Vyšší lemy a plůtky – Royal Purple, Alba,
Fragrant Memories, Grosso, Hidcote Giant.
Kompaktní pro pěstování v nádobách – Betty´s
Blue, Dwarf Blue, Faire Pink, Lavenite Petitte,
Tucker´s Early
Pro destilaci oleje – Hidcote Giant, Grosso,
Super.

