hadinec obecný
Echium vulgare
čeleď: brutnákovité - Boraginaceae

slovenský název: hadinec obyčajný
anglický název: Blueweed common
německý název: Gemeiner Natterkopf 
lidové názvy: haděnec

Areál rozšíření:
V ČR od nížin až do podhorských oblastí hojně, ve vyšších polohách jen ojediněle nebo přechodně. Celkově roste v celé Evropě mino arktických oblastí a na Západní Sibiři, zavlečen byl do Severní Ameriky.

Popis rostliny:
	dvouletá až vytrvalá bylina
	dlouhý kůlovitý kořen, který může dorůstat až 250 cm
	lodyha je silná, 25 – 30cm vysoká, přímá, červeně až fialově naběhlá s hustými odstálými chlupy 3-10 cm
	listy podlouhle kopinaté a chlupaté,bez palistů, přízemní řapíkaté, lodyžní jsou přisedlé a celokrajné, zúženou bází přisedlé
	květy jsou vzpřímené, oboupohlavné, souměrné, K(5) C(5) A5 G(2), kališní ušty má úzce kopinaté, nestejné, štětinatě chlupaté. Koruna je šikmo nálevkovitá, 2pyská, modrofialová, později modrá, někdy růžová nebo bílá s trubkou 2x delší kalicha.
	květenství: hroznovité, květy jsou v hustých úžlabních vijanech skládající nepravý hrozen 

doba kvetení: V. – IX.
	plodem je trojhranná tvrdka, šedá velikosti 2,5 – 3,5 mm, bradavčitá 


Obsahové látky:
Obsahuje především alkaloidy cynoglossin, konsolicin a konsolidin. Dále obsahuje cholin, hojivý alantoin a hodně slizů.

Ekologie:
Stanovištní podmínky: příkopy, okraje cest, železniční náspy, rumiště, haldy průmyslových odpadů, pole, suché stráně, lomy.
Podmínky růstu: Roste na vysýchavých až čerstvě vlhkých, lehkých, štěrkopísčitých až hlinitojílovitých půdách.

Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam: Je to bylina zemědělsky nevyužitelná. Nepatří mezi významné plevele, ale je charakteristickým druhem asociací plevelů.
Průmyslové využití: Dříve se používala jako léčivá rostlina, dnes jen zřídka. Hadinec je velmi vhodnou bylinou pro použití v homeopatii. V alopatické podobě je totiž toxický a proto při nevhodném použití hrozí hlavně poškození jater. Na druhé straně má mimořádnou účinnost, protože obsahuje řadu alkaloidů a působí účinně a velice hojivě proti bolestem, zejména sliznic.

Zajímavosti:
Předmětem sběru je kvetoucí nať (Herba echii vulgaris), sbíraná od června do srpna. České rodové jméno hadince bylo odvozeno z tvaru květů a z nich vyčnívajících tyčinek, které připomínají hadí jazyk.
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