heřmánkovec přímořský
Matricaria maritima L.
čeleď : hvězdnicovité – Asteraceae

synonymum : Tripleurospermum maritimum, heřmánek, heřmánkovec nevonný – Matricaria inodora
slovenský název : parumanček prímorský
anglický název : Scentless mayweed
německý název : Geruchlose Kamille
lidový název : rmen psí

Původ druhu : 
Evropa, mírně Asie

Areál rozšíření : 
Je součástí evropsko západosibiřského floristického elementu. Daří se mu na místech s oceánskými klimatickými podmínkami.
V ČR roste od nížin až do horských poloh.
Zavlečenou, synantropní rostlinou je i kolem chat v subalpinském a alpinském stupni. Z hlediska fytocenotického skoro všudypřítomný. (RANDUŠKA D. A KOL. 1986) 

Popis rostliny :
	jednoletá, nebo vytrvalá bylina
	kořenový systém jednoduchý až větvený kůlový kořen

lodyha přímá až poléhavá,větvená, lysá. Výška 20 – 80 cm.
listy střídavé, přisedlé, v obrysu vejčité, 2-3 x peřenosečné v nitkovitě tenké, nebo čárkovité úkrojky, na rubu žlábkované
	květy souměrné okrajové květy jsou jazykovité, jednopohlavné (samičí), bílé, rovnoměrně rozložené. Terčové květy jsou pravidelné, trubkovité, zlatožluté, oboupohlavné.
květenství úbory – dlouze stopkaté, jednotlivé, často o průměru až 40 mm. Zákrovy polokulovité, listeny blanitě lemované, tupé. Květní lůžko úboru je polokulovité až kuželovité, plné.
doba květu : od poloviny VI. do X.
plody,semena : rozmnožování generativní, na jedné rostlině se vytváří až několik desítek tisíc nažek (udává se asi 50 000 nažek na jedné rostlině, ale jsou známy i rostliny s 210 000 nažek ). Nažky jsou klínovité, matné, drsné a na vrcholu límcovité rozšíření. Barva okrová, nebo černohnědá, velikost 1,5 – 2,5 mm, na hřbetní straně mají 2 okrajová vypouklá žebra, na břišní straně 3 podélná světlá žebra. Nažky mají nepravidelnou dormanci a vydrží v půdě životné více než 5 let. Vzcházejí postupně během celého roku z povrchu půdy a z povrchových vrstev  v hloubce 2 – 3 cm. Hlavním zdrojem jsou vysemeňující rostliny, ale šíří se také osivem, statkovými hnojivy a vodou. (RANDUŠKA D. A KOL. 1986, internetové stránky)			
Ekologie : 
Stanovištní podmínky – snáší všechny podmínky, od suchých ,chudých písčitých půd až po vlhké, živinami bohaté lokality. Hojný je v obilovinách, na úhorech, na okrajích polních cest, smetiště, travnatých neošetřovaných plochách, na spásaných náplavových terasách řek, málo používaných lesních cestách, rumiště apod.
Podmínky růstu – preferuje půdy s nízkým obsahem Ca, náročný je jen na vyšší obsah N v půdě a na vyšší obsah minerálních živin.
Společenstva -  roste hlavně v rostlinných společenstvech na stanovištích člověkem vytvořených, nebo jím ovlivňovaných. (RANDUŠKA D. A KOL. 1986, internetové stránky)
	

Význam : 
Plevel, je to nejrozšířenější a nejobtížnější druh ze skupiny heřmánků. Často se  vyskytuje spolu s heřmánkem terčovitým a pravým, jejichž konkurenční schopnosti jsou však menší.Největší nebezpečí představuje v obilovinách, olejninách, méně v luskovinách a okopaninách. S rozvojem nových technologií výroby cukrovky (bez použití půdních herbicidů) se stává v mnohých oblastech jejím závažným plevelem.
Mechanicky poškozené rostliny mohou obrůstat (po špatném plečkování,či nedůsledné okopávce).Pro porosty je heřmánkovec významný také jako hostitel mšic. V ozimech se uplatňuje jako ozimá i jarní forma.Přezimující rostliny nejsou na jaře velké,ale již v březnu dochází k rychlému vývoji a intenzivnímu větvení lodyh. Přerůstá porost a tvoří velké množství úborů.V porostech škodí zastiňováním, odběrem živin a vody a velkým množstvím hmoty,která narušuje mikroklima porostu a zvyšuje riziko houbových chorob. (internetové stránky)

Zajímavosti :
Bývá zaměňován při sběru s heřmánkem, ten je odlišný silnou vůní a dutým květním lůžkem.
Patří mezi alergeny.
Likvidace herbicidy- např. LONTREL 300 – výrobce AgroBio
			        TOMIGAN 250 EC – výrobce Agrovita
			        CLIOPHAR 300 SL (H) – výrobce Agrovita.
Okrasná odrůda – SNĚHOVÁ KOULE – výška 30 – 40 cm, barva bílá, doba 
					kvetení VII – VIII. Rok registrace 1954.
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