heřmánek terčovitý
Matricaria discoidea DC
čeleď: hvězdnicovité – Asteraceae
         
synonyma  : heřmánek vonný, cizí – Chamomilla suaveolens, M. matricarioides

slovenský název : rumanček diskovitý
anglický název   :  Pinapple weed
německý název  :  Strahlenlose Kamille
lidový název  : 

Původ druhu :  
Pochází ze Severní Ameriky (http://botanika.wendys.cz) 

Areál rozšíření :  
Do Evropy se dostal v druhé polovině 19. století, rozšířil se hojně po celé Eropě  (v ČR rozšířen na celém území státu, šíří se i do hor)   (http://botanika.wendys.cz)
 
Popis rostliny :  
	druh jednoletý, bylina 
	kořen je kůlovitý, jednoduchý nebo větvený

lodyha: vystoupavá n. přímá , 5-40 cm vysoká
	listy: střídavé, 1-3x zpeřené, se špičatými čárkovitými úkrojky
květy: oboupohlavné, pravidelné, zelenavě žluté, četné (až 50 na rostlině), zákrov polokulovitý, listeny podlouhlé, s bezbarvým lemem, terčovité květy čtyřcípé, 
     1-1,5 mm dlouhé, jazykovité květy chybějí
	květenství: úbor

doba květu  VI – XI
plod: nažky 1,2-1,5 mm, na vnitřní straně 4žebré, s úzce límečkovitou korunkou 
reprodukce: druh se rozmnožuje semeny (generativně): na rostlině dozrává kolem 
      5 000  nažek s nepravidelnou délkou dormance. Nažky klíčí nepravidelně z povrchu   
      vlhké půdy nebo vrstvy mělce při povrchu. Životnost nažek je v půdě několik let. Klíčí 
      nepravidelně při minimální teplotě 2-4 °C během března až dubna a rovněž v srpnu až   
      září. Rostliny kvetou v červnu až listopadu, plody se vyvíjejí od července.
       (DOSTÁL J.1989, MÜNKER B.  1998)

Obsahové látky :  
Rostlina obsahuje silice (vůně), pro které se někdy sbírá jako náhrada heřmánku pravého, je však méně účinný. Působí dezinfekčně, hojí rány a záněty.                                         (http://botanika.wendys.cz)   

Ekologie :   
Stanovištní podmínky : rumiště, pole, pustá místa, sešlapovaná travnatá místa
Podmínky růstu : vlhké, živné, dusíkaté, humózní, píčsčité i hlinité půdy                                          
Společenstva : svazy Polygonion avicularis, Sisybrion officinali a Arction lappae  
(DOSTÁL J. 1989)
Význam a využití v praxi : 
 Zemědělský význam : patří mezi méně nebezpečné plevele.Je silně aromatický a v píci snižuje její krmnou hodnotu, ve větším množství je píce znehodnocena. (www.mendelu.cz/user/axman/plevele/htm/matmt.htm

Zajímavosti : 
Charakteristika plevele: jednoletý, ozimý druh. Rostlina odolná vůdči suchu a zimě. Nevadí jí sešlap. 
Rozšíření v plodinách: plevel polí a zahrad. Zapleveluje ozimé obilniny, okopaniny, víceleté pícniny a zeleninu.
Problematika šíření: hlavním zdrojem jsou zralé rostliny na stanovišti. Nažky se šíří rovněž znečištěným osivem, statkovými hnojivy, kompostem, silným větrem a vodou. 
Konkurenční schopnost: konkurenčně méně silná rostlina.
Škodlivost podle plodin: v okopaninách je nutná regulace herbicidy. Nutností je rychlé zapojení porostu. V dobře zapojených obilninách není schopen se prosadit a bývá porostem potlačen. 
Výskyt rezistentních populací: v zahraničí byla prokázána rezistence vůdči herbicidu atrazine.
(MIKULKA J. 1999)
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