bazalka pravá
Ocimum basilicum L.
čeleď: hluchavkovité – Lamiaceae

synonyma: bazalka vonná

slovenský název: bazalka pravá 
anglický název: Basilie, Sweet Basil
německý název: Basilikum, Basilienkraut, Königskraut
lidové názvy: bazalička, bazalika, bazilika, německý pepř, parfém lásky, voňavý hřebíček, indická bazalka


Původ druhu: 
Prvotní domovina je nejistá, většinou se uvádí jižní Asie (Indie), severovýchodní Afrika, ostrovy Tichého oceánu nebo střední a jižní Amerika.

Areál rozšíření:  
Teplé oblasti Evropy, jižní, střední a východní Asie, severovýchodní Afrika, subtropická a tropická Amerika, v ČR se pěstuje v kultuře.

Popis rostliny: 
	jednoletá bylina

kořenový systém: allorhizie
	rostlina dosahuje výšky 10-45 cm, stonek je bohatě větvený, lysý nebo krátce chlupatý, čtyřhranný až oblý
listy: vstřícné, křižmostojné, krátce řapíkaté, s oválně vejčitou, na okraji celokrajnou nebo pilovitou čepelí, 1-5 cm dlouhé, bez palistů 	
květy: oboupohlavné, souměrné, pětičetné, koruna dvoupyská (horní pysk ze 2 a dolní pysk ze 3 korunních plátků), bílá, růžová, červená nebo fialová
květenství: přetrhovaný lichoklas z  šestikvětých nepravidelných lichopřeslenů
doba květu: VI - IX
	plody jsou drobné, tmavohnědé až černé tvrdky, které vlhkem slizovatí (Valíček P., 2003 )

Obsahové látky: 
silice (eugenol, karvakrol, methyleugenol, cineol, linalol, citral, metylchavikol), vitamíny, bílkoviny, flavonoidy a třísloviny (Valíček P., 2003 ).

Ekologie:
Stanovištní podmínky: skalnatá pobřeží, slunné stráně
Podmínky růstu: slunné a teplé klima a hlinitopísčité půdy bohaté humusem, nesnáší mráz        
 (Valíček P., 2003 )

Význam a využití v praxi:
V zahrádkářských sklenících či fóliovnících brání rozšíření mšic a omezuje výskyt padlí.
Využívá se jako surovina pro farmacii, parfumérii a potravinářství. Je velmi významným kořením.
Farmakologické účinky jsou značně rozsáhlé, v Indii se uvádí na 25 různých indikací.Využívají se celé rostliny, a to jak v čerstvém stavu, tak i ve formě suché drogy. Dobře působí na žaludek, podporuje vylučování žluče, ničí střevní parazity a snižuje horečku. Využívá se i při zánětech ledvin a močového měchýře, užívá se při kataru a nachlazení, kardiovaskulárních chorobách a jaterních obtížích. Šťáva z listů se používá při léčení řady kožních onemocnění. Bazalková silice jako hojivý prostředek při zraněních, revmatických obtížích, nachlazení, zhmožděninách, bolestech kloubů, depresích. (Valíček P., 2003 )

Zajímavosti: 
Původ názvu bazalka je v řeckém slově basileus, což znamená král.Usnadňuje vyjednávání a pomáhá vyjasňovat emocionální záležitosti. Ulevuje v hádkách a sporech v oblasti sexu, vyvolaných nerovnováhou mužské či ženské energie. Vyjasňuje problémy a nejasnosti v partnerských vztazích. V Indii je považována za posvátnou, je to pohřební bylina, napomáhající duši v jejím putování. (Crudenová L., 1999)
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