Biológia
Orgován obyčajný (Syringa vulgaris)
Orgován obyčajný (Syringa vulgaris) je v botanickom systéme je zaradený medzi krytosemenné dvojklíčnolistové rastliny (Dicotylenodopsida) a rámci tejto skupiny je súčasťou
čeľade olivovité (Oleaceae).

Štvorpočetné rúrkovité štvorcípe kvety s dvoma tyčinkami
majú priemer jeden až dva centimetre. Vyrastajú v hustých
súkvetiach – metlinách kužeľovitého tvaru, ktorých dĺžka dosahuje 20 až 25 cm. Majú svetlofialovú farbu. Šľachtením
vzniklo mnoho odrôd – literatúra uvádza číslo 900, z ktorých
sa v súčasnosti pestujú tri desiatky s jednoduchými kvetmi
a dve desiatky s plnými kvetmi. Ich farby sú prekrásne a existujú vo farebnej škále od bielych, ružových, modrých, červených, tmavofialových až po vzácne žlté odtiene. Okrem
výraznej farby kvety pútajú pozornosť i typickou veľmi intenzívnou príjemnou vôňou. Kvitnú od apríla do júna.

Orgován obyčajný (Syringa vulgaris)

Drevina je vzrastom opadavý ker. Dorastá do výšky šesť
metrov. Spočiatku je vzpriamený, neskôr rozložito rýchlo
rastúci a vytvárajúci húštinu. Postavenie listov na
konárikoch je typicky protistojné. Listy s celistvým
okrajom majú srdcovitý
tvar alebo sú zúžené do
listovej stopky. Ich žilnatina je sieťovitá – perovitá.

Súkvetie bielych kvetov orgovánu

Protistojné listy orgovánu vyrastajú ešte pred rozkvitnutím kvetov
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Detail štvorcípeho kvetu orgovánu

Biológia
Po opelení a oplodnení z kvetov vznikajú suché pukavé
plody – tobolky. Najskôr sú zelené, postupne nadobúdajú
hnedú farbu. Na rozdiel od kvetov, ktoré upútajú okoloidúcich, plody si všimnú väčšinou iba oči pozorných pozorovateľov.

Orgován pri plote

Nezrelé plody v lete

Má uplatnenie ako solitér (samostatne rastúca drevina), ale
tiež ako súčasť menších rôznofarebných skupín drevín.
Orgován obyčajný sa často využíva i na výsadbu voľných
živých plotov. Odborníci odporúčajú jeho výsadbu kombinovať so šľachtenými odrodami kaliny obyčajnej, ktorá má zelenobiele a neskôr biele kvety v súkvetiach guľovitého tvaru.
Kvety orgovánu obyčajného sa s obľubou využívajú i na rezanie do kytíc. Záhradníci radia odkvitnuté kvety včas odstrihnúť, aby sa ker nevysiľoval tvorbou semien. Kvety obsahujú éterické oleje, ktoré sa využívali na výrobu parfumov.
Niekedy si ľudia môžu orgován obyčajný v čase kvitnutia
pomýliť s lykovcom jedovatým, pretože kvety týchto dvoch
druhov sú podobné tvarom i farbou.

Suché plody orgovánu koncom septembra

Orgován obyčajný pochádza z južnej a juhovýchodnej
Európy, kde rastie divo vo voľnej prírode. V minulosti sa pestoval iba v záhradách „vyššej spoločnosti“. V súčasnosti je
jednou z najrozšírenejších okrasných drevín našich záhrad
a parkov.
Orgován obyčajný patrí k drevinám, ktoré sú veľmi skromné a nenáročné nielen na prostredie a pôdu, ale i na ošetrovanie. Dá sa pestovať i na miestach, kam jeho „pestovateľ“
prichádza väčšinou iba raz do týždňa – v záhradkách pri chalupách a chatách na vidieku. Veľmi dobre znáša suché stanovištia a ľahké a chudobné pôdy. Má tak veľkú nádej prežiť
bez poškodenia dlhé suché letné obdobia a niekedy i celé mimoriadne suché roky. Vhodná je štandardná záhradná pôda,
najlepšie však vápenatá a slnečná poloha. Dobre však znáša
i výsadbu na zatienené severné a západné svahy. Má istú mieru tolerancie i na znečistené ovzdušie, najmä výfukové plyny.

Kvety lykovca jedovatého sa podobajú kvetom orgovánu
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