hrachor hlíznatý
Lathyrus tuberosus L.
čeleď: bobovité – Fabaceae

slovenský název: hrachor hl´uznatý
anglický název: earth-nut pea
německý název: knoller-platterbse
lidový název: červené ořeší, hrachor potravní, ořeší, hrách vlčí setý, ořešinka, oříška, španělská čočka, zemský oříšek, zoubek, …

Původ druhu :	 
Rostlina v minulosti zavlečena ze západní Asie na obilná pole. (genbank.vurv.cz/plevele)

Areál rozšíření :	
Rozšíření v celé České republice. V termofytiku hojně, v mezofytiku v nižších polohách roztroušeně, místy chybí nebo je velmi vzácný (jižní Čechy), v oreofytiku vzácně a přechodně zavlékán při budování silnic a cest a do okolí chat. (KVĚTENA ČR 4, 1995)

Popis rostliny :	 
	druh vytrvalý, bylina
	kořeny hlízovitě ztlustlé, dlouhé, tenké, s kulovitými nebo vejcovitými, 10-22 mm dlouhými, hnědými, uvnitř bílými hlízkami

rostlina vytváří poléhavé nebo popínavé lodyhy 20-100 cm dlouhé, v průměru 1-2 mm silné, čtyřhranné , bezkřídlaté, lysé
listy s jedním jařmem lupenitých lístků a s úponkou
palisty polostřelovité až čárkovitě kopinaté, 5-16 mm dlouhé, 0,5-2,0 mm široké, lysé, zelené
lístky krátce řapíčkaté, podlouhlé, obvejčité nebo kopinaté, 18-30 mm dlouhé, 3-9 mm široké, na vrcholu zaokrouhlené, často s nasazenou špičkou, na bázi náhle zúžené, se síťovitou žilnatinou
stopky květenství 4-6 cm dlouhé, delší než podpůrný list
listeny kopinaté, 1,5-2,0 mm dlouhé
květenství je dlouze stopkatý, jednostranný hrozen, který má 3-5 květů karmínově červených, vonných
jednotlivé květy jsou 10-16 mm dlouhé, šikmo odstálé
kalich je zvonkovitý, 5-6 mm dlouhý, lysý, zelený
kališní cípy nestejně dlouhé, trojúhelníkovité, dolní delší, přibližně stejně dlouhé jako kališní trubka nebo o málo kratší
koruna 14-18 mm dlouhá, tmavě růžová
lusky nepukavé, s 2-5 semeny, v obrysu podlouhlé, často srpovitě prohnuté, 22-30 mm dlouhé, 5-6 mm široké, v místech semen silně vypouklé, ve švech slabě zaškrcované, lysé, světle hnědé
semena stlačeně kulovitá, často na vrcholu, řidčeji na bázi nebo na obou koncích vtlačená, 4,0-5,6 mm dlouhá, tlustá, matná, olivově zelená nebo světle hnědá, valovitě zbrázděná, hilum zabírá 1/6-1/5 obvodu semene 
rozmnožuje se generativním i vegetativním způsobem
kvete v období VI. - VII. měsíce (KVĚTENA ČR 4, 1995, genbank.vurv.cz/plevele, www.vurv.cz/weeds/cz/druhy )

Obsahové látky :
Tato rostlina je velice bohatá na cukry, tuky a bílkoviny. (M. DEYL, K. HÍSEK, 2001)

Ekologie :  
Vyskytuje se na polích jako plevel, zejména v obilninách, méně často v okopaninách. Dále se mu velice dobře daří na mezích, polních cestách, suchých úhorech, náspech tratí a silnic, v kolejištích, příkopech, v trávnících na sídlištích a v parcích. Preferuje bazické podklady, roste na půdách různého zrnitostního složení, nejčastěji na teplých, sušších, slunných až polostinných stanovištích. Převážně ve společenstvech svazu Caucalion lappulae, řidčeji Sherardion, Convolvulo-Agropyrion aj. (KVĚTENA ČR 4, 1995, genbank.vurv.cz/plevele, www.vurv.cz/weeds/cz/druhy, M. DEYL, K. HÍSEK, 2001)

Význam a využití v praxi : 
Tato rostlina nemá v zemědělství žádné využití. Jde o plevel, který se může používat jako krmivo pro dobytek. (M. DEYL, K. HÍSEK, 2001)

Zajímavosti : 
Podzemní hlízy se vzácně používají syrové nebo vařené. Chutí poněkud připomínají lískové oříšky. (KVĚTENA ČR 4, 1995)
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