
Český název Latinský název

andělika lékařská Angelica archangelica L.

anýz vonný Pimpinella anisum L.

celer naťový Apium graveolens L.

čekanka obecná Cichorium intibus L.

bazalka pravá Ocimum basilicum L.

benedikt lékařský Cnicus benedictus L.

dobromysl (různé druhy) Origanum spp

divizna velkokvětá Verbascum densiflorum L.

Eleuterococcus  senticosus  (Rupr.&Maxim.)

Maxim.

fenykl obecný Foeniculum vulgare Mill.

heřmánek pravý Matricaria recutita L. Rausch.

heřmánek římský Chamaemelum nobile L. All.

chmel otáčivý Humulus lupulus L.

jablečník obecný Marrubium vulgare L.

jehlice trnitá Ononis spinosa L.

jestřabina lékařská Galega officinalis L.

jitrocel kopinatý Plantago lanceolata L.

kmín kořenný Carum carvi L.

konopice bledožlutá Galeopsis ochroleuca L.

kopr vonný Anethum graveolens L.

koriandr setý Coriandrum sativum L.

kozlík lékařský Valeriana officinalis L.

klanopraška čínská Schizandra chinensis L.

Leuzea carthamoides L.

(Rhaponticum carthamoides L.)

lékořice lysá Glycyrrhiza glabra L.

levandule úzkolistá Levandula angustifolia L.

libeček lékařský Levisticum officinale L.

lopuch větší Arctium lappa L.

majoránka zahradní Majorana hortensis L.

máta (různé druhy) Mentha spp

mateřídouška obecná Thymus serpyllum L.

meduňka lékařská Melissa officinalis L.

měsíček lékařský Calendula officinalis L.

náprstník vlnatý Digitalis lanata L.

oman pravý Inula helenium L.

ostropestřec mariánský Silybum marianum (L.) Gaertn.

paprika kořeninová Capsicum annuum L.

pelyněk (různé druhy) Artemisia spp

pískavice řecké seno Trigonella foenum-graecum L.

proskurník lékařský Althea officinalis L.

Seznam LAKR 

eleuterokok ostnitý

leuzea (parcha) saflorová



puškvorovec obecný Acorus calamus L.

reveň (různé druhy) Rheum spp

routa vonná Ruta graveolens L.

rulík zlomocný Atropa bella-donna L.

řebříček obecný Achillea millefolium L.

řepík lékařský Agrimonia aupatoria L.

řepík vonný Agrimonia procera Wallr.

saturejka zahradní Satureja hortensis L.

saturejka horská Satureja montana

sléz lesní (maurský) Malva sylvestris L. (Malva mauritiana L.)

šalvěj lékařská Salvia officinalis L.

topolovka růžová Alcea rosea L.

topolovka černá Alcea rosea var. nigra L.

třapatka nachová Echinacea purpurea L.

třezalka (různé druhy) Hypericum spp

tymián obecný Thymus  vulgaris L.

včelník moldavský Dracocephalum moldavica L.

yzop lékařský Hyssopus officinalis L.

námel – paličkovice nachová (očkuje se na 

porost žita)
Claviceps purpurea (Fries) Tulasne


