chrastavec rolní pravý
Knautia arvensis
čeleď: štětkovité - Dipsacaceae

slovenský název: chrastavec roľný
anglický název: 
německý název: 
lidové názvy: 

Původ druhu: 
Tato rostlina pochází z východních zemí, Blízkého východu a Zakavkazska,  a postupně se rozšiřovala prakticky do celého světa.

Areál rozšíření: 
Tento rod zahrnuje asi 45 druhů rostlin, které se vyskytují převážně v Evropě, v Malé Asii, na Kavkaze a druhotně v celém mírném pásmu severní polokoule.   U nás se vyskytuje prakticky po celém území, v podhůří „s výjimkou“ vyšších horských oblastí (zde se může vyskytovat Chrastavec rolní krkonošský).

Popis rostliny:
	Vytrvalá bylina.

Kořeny tvoří oddenek, který je šikmý, zpravidla zkrácený, sympodiální.
Lodyha je přímá, obvykle 1 až 2krát větvená, v dolní části zpravidla řídce chlupatá, v horní části hustě pýřitá.. Rostlina se dorůstá výšky od 25 do 120 cm.
Lodyžní listy jsou zde vstřícné, přisedlé, peřenosečné až peřenoklané (a to v horní části rostliny). Úkrojky zpravidla celokrajné, kopinaté, barva je šedozelená.
Strbouly s květy oboupohlavnými nebo funkčně samičími, zákrovní listeny kopinaté až vejčité, 4četné, na okrajích  strboulu výrazně větší.  Barva květů je zpravidla růžová ale i fialově růžová, fialově červená až modrofialová, vzácně bělavá. Prašník a blizny jsou bělavé nebo růžové..
Typ květenství je strboul. 
Doba květu: VII, VIII.
Plodem rostliny je nažka

Obsahové látky: 
Obsahuje zejména třísloviny, silice, minerální látky, mastný olej, tanin, hořčinu a další důležité látky. Z chemického hlediska ovšem tato rostlina není detailně prozkoumána.   

Ekologie: 
Vyskytuje se převážně na suchých loukách, pastvinách, rumištích, náspech, ale také v příkopech cest, na mezích, v remízcích. Také se někdy objevuje jako plevel na poli a při příznivých podmínkách může silně zaplevelit pozemek.
Vyhovují mu slabě kyselé až zásadité půdy a suchá až mírně vlhká stanoviště.


Význam a využití v praxi: 
Pro zemědělské účely je tato bylina v podstatě nevhodná. Svůj důležitý význam měla však hlavně v minulém století a to hlavně v lidovém léčitelství. Důležitá estetická a medonosná rostlina, a také indikátor slabě kyselých až neutrálních půd.

Léčitelství:
   K léčitelství se používá hlavně kvetoucí nať (Herba scabiosae), v minulosti se však sbíral především kořen.
   Její léčivé účinky mají význam předevší pro látkovou výměnu, působí svíravě a mírně močopudně, také mírně zvyšuje hladinu krevního cukru. Užívá se především jako prostředek při chorobách látkové výměny a močových cest, nebo zánětu ledvin. Zevně se používal dříve zejména na nehojící se rány a to ve formě obkladů, nebo na ekzémy, které se umývají nálevem, dnes se v této formě používá jen velmi málo. Nejčastěji se však používá jako odvar při dávkování: jedna čajová lžička na sklenici studené vody, vaříme asi dvě až tři minuty.
   Kořen chrastavce se v dnešní době už téměř nesbírá. Dříve se užíval proti zejména vnitřním parazitům, při bolestech dělohy, proti kašli nebo dokonce při epileptických záchvatech.

Další variety:
Chrastavec rolní krkonošský - subsp. seudolongifolia
Chrastavec rolní hadcový - subsp. serpentinicola
Chrastavec rolní panonský - subsp. pannonica
Chrastavec štětkolistý (lesní) - Knautia dipsacifolia (K. Sylvatica)
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