drchnička rolní
Anagallis arvensis L.
čeleď: prvosenkovité (primulkovité) – Primulaceae

slovenský název: drchnička rol´na
anglický název  : Scarlet pimpernel
německý název : Acker Gauchheil, Roter Gauchheil
lidové názvy     : drhnička, hvězdice, kočičí mejdýlko, kuří mor, námožníček, žabí 
                                 střevec, žabí mor, žabinec, kuřímor samec …

Původ druhu:  
Jako okrasný druh byly v 17.stol importovány z Pyrenejského ostrova, kde kvetou jako trvalky v modré barvě v zahradách náročných pěstitelů. (Význam jména Anagallis – z řeckého výrazu agallein = zdobit, krášlit.) ( Naše příroda 2000)

Areál rozšíření:
Vyskytuje se roztroušeně v teplejších oblastech nižších poloh na písčitých až hliněných půdách kyselé až neutrální reakce (modrokvětá varieta je typická pro vápenité půdy). Rostou po celém světě, nejvíce v mírném a studeném pásu severní polokoule. Na našem území je hojně rozšířeným jednoletým plevelem. ( Např. Jižní Morava, Třebíčsko, Uhersko-hradištsko , Vysočina …) (http://genbank.vurv.cz. …)

Popis rostliny:
	Jednoletá rostlina;  drobná bylina
	Kořenový systém: mělce kořenící rostlina s kůlovým rozvětveným kořenem

Stonek a výška rostliny: lodyha je lysá, poléhavá až vystoupavá, někdy přímá, větvená, čtyřhranná; drchnička modrá má lodyhu vysokou 10 – 50cm, zatímco drchnička ohnivá dorůstá výšky mezi 10 – 30 cm.
Listy: listy jsou vstřícné nebo po 3 v přeslenech, přisedlé, dolní vejčité, horní až podlouhlé, na konci zašpičatělé, krátce řapíkaté, celokrajné, až 2cm dlouhé, lysé, lesklé, na rubu slabě tečkované, střední žilka slabě znatelná, bez palistů
Květy: oboupohlavné, vyrůstají z úžlabí středních a horních listů, stopkaté. Květní stopky jsou za květu vzpřímené, za zralosti sehnuté. Květní obaly jsou rozlišené na kalich a korunu; kalich a koruna – pěticípé. Koruna pravidelná – lze ji více než jednou rovinou rozdělit na 2 shodné poloviny. Květy mají semeník svrchní vyrůstající i s tyčinkami a korunou uprostřed kalichu. Tyčinky v 1 kruhu obvykle po 5, jednotlivá pylová zrna, semeník dozrává v tobolku.
Drchnička ohnivá: kališní lístky dělené až k bázi, kopinaté a celokrajné, sahající do 2/3 koruny. Koruna je kolovitá, na kraji hustě žláznatá, rumělkově červená. Cípy jsou celokrajné. Podlouhlé stopky – 2x delší než podpůrný listen.

Drchnička modrá: kališní lístky jemně pilovité délky koruny. Korunní cípy klínovité, zubaté, řídce žláznaté a svými kraji se nepřekrývají. Stopky květní jsou kratší než podpůrný listen.
	Květenství: nevytváří

Doba květu: 	Drchnička modrá – VI. –VII.
Drchnička ohnivá –VI. – IX.
	Plody, semena: Plodem je kulatá mnohosemenná tobolka , 4-5mm v průměru otevírající se víčkem. Semena jsou drobná, kolem 1mm velká, trojhranná, na hřbetní straně plochá nebo mělce vyhloubená, bradavčitá s matným povrchem, červenohnědá až tmavohnědá. Druh se rozmnožuje výhradně generativně. Počet semen na 1 rostlině se pohybuje kolem 150, max. počet je udáván až 3000. Životnost semen v půdě je až 10let. Po dozrání špatně klíčí. Plody se objevují v červenci. (Faustus a Polívka 1975, www.agronom.cz …)


Obsahové látky: 
Obsahuje narkotické jedy – rostlina je mírně jedovatá pro skot a drůbež. Ve víceletých pícninách snižuje hodnotu krmiva, v malém množství je však v píci neškodná. Léčivé účinky známé již dříve – ve středověku se užívala proti posedlosti. Označujeme ji jako hemostatickou léčivku, která účinně tlumí všechna svědění.

Ekologie: 
Vyskytuje se na polích, úhorech, v zahradách, ve vinicích, u cest, na rumištích. Klíční rostliny vzcházejí v dubnu a květnu, ve vlhčích obdobích klíčí po celé léto.Vegetace často končí s nedostatkem vláhy jako důsledek mělkého kořenového systému. Vyžaduje těžší, ale propustnou půdu s dostatkem vápníku. 
Teplomilný druh, vyhledává výslunná místa a je velmi citlivá na mráz (avšak za mírné zimy zimy občas přezimuje).
                 
Význam a využití v praxi: 
Patří mezi hospodářsky nepříliš významné plevele. Zapleveluje především obiloviny, okopaniny, vytrvalé pícniny a zeleninu. Jedovatá pro skot a drůbež (mírně). V porostech částečně zabraňuje ztrátám vláhy. Citlivá vůči herbicidům. K významnějšímu uplatnění rostlin dochází v mezerovitém a značně prořídlém porostu – může ojediněle při nedodržování agrotechnických zásad vytvořit velmi silné a konkurující spodní patro. Jinak je její konkurenční schopnost nízká. Využití v léčitelství. (www.genbank.vurv.cz)

Zajímavosti: 
Drchnička rolní se vyskytuje ve dvou barevných varietách – hojněji se vyskytující červeně kvetoucí drobnokvětá drchnička rolní ohnivá ( Anagallis arvensis ssp. phoenica) a vzácněji se objevujíci drchnička rolní modrá ( Anagallis arvensis ssp. foemina (Mill.) Sch. Theko.)
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