jetel luční
Trifolium pratense L.
čeleď: bobovité - Fabaceae

slovenský název: ďatelina lúčna
anglický název: Red Clover
německý název: r Rotklee
lidové názvy: ďatelina,koničina,listnačka,trojlístek,sturek,štarejka              

Původ druhu: 
Evropa,přilehlé části Asie a Afriky (Naučný zemědělský slovník)

Areál rozšíření: 
na celém území ČR od nížin až do hor (http:II botanika.wendys.cz)

Popis rostliny: 
	druh vytrvalý,bylina
	kořenový systém: silný kulový kořen,který rychle zeslabuje a proniká hluboko do půdy
	stonek a výška rostliny: lodyhy obvykle četné,přímé,vystoupavé až poléhavé,jednoduché nebo málo větvené,vysoké 10-100cm,částečně hranaté a mírně chlupaté,často načervenalé
	listy: mohutná přízemní růžice listů,listy jsou trojčetné,dolní dlouze řapíkaté a horní krátce řapíkaté až přisedlé,jsou vejčité až široce eliptičné,s příčnou půlměsíčitou bělavou skvrnou
	květy: drobné masově červené nebo řidčeji vybledlé až bílé kvítky skladají v počtu 30 až 60 hlavkovitá květenství měřící v průměru 2-3 cm,jsou kulatá nebo vejčitá,polozakrytá velikými palisty podpůrných listů. na jedné lodyze bývají 1-3 květenství,rozmístěná tak,že postranní vyrůstají v paždí listů a hořejší je zdánlivě vrcholové.Pětičetné kvítky jsou přisedlé,bez listenců,13-18 mm dlouhé,přímé,složené z 10žilného kalichu, který je vně krátce chlupatý a má dolní zub delší,zbarvený bělozeleně nebo načervenale.Motýlokvětá koruna je k dolejšku srostlá,její horní plátek(pavéza)je delší než oba postraní plátky(křídla) a dva spodní jsou srostlé v člunek.Pestík se mění na lusk.
	květenství:kulaté až vejčité strbouly,častečně zakryté podpůrnými listy
	doba květu: V-X
	plody,semena: plod je jednosemenný lusk,semena drobná,srdcovitá až kulatá uzavřena v kalichu (http:IIbotanika.wendys.cz, Naučný zemědelský slovník, PILÁT A.,UŠÁK O.1963)

                                                                      
Obsahové látky:
třísloviny,glykosidy,flavonoidy,barviva,fenolické látky,pryskyřice,tanin,pratol a pratensol,což jsou flavonové substance a silice (JANČA J.,ZENTRICH A.J.1995)


Ekologie:
Stanovištní podmínky: na lukách,u cest,pastviny,lesní lemy,nejčastěji na čerstvích,vlhčích a na živiny bohatých půdách
Podmínky růstu: voda-citlivý na nedostatek vody  humus-náročný,světlo: náročný
vzduch:vyšší vlhkost vzduchu ,půda: hlinitá,dobře zásobená živinami,případně jílovitohlinité, pH:6,2-6,8 
Společenstva:
(http:IIbotanika.wendys.cz)

Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam: největší bobovitá pícnina
Průmyslové využití:živočišná výroba- vysoké výnosy píce slouží jako krmivo
Kvítky se barví vlna a látky do žluta až dohněda  
Využití v lékařství,léčitelství,farmacii: výborné čistidlo krve,proti bolestem hlavy,dně,uklidňuje nervový systém,podpůrný prostředek při onemocnění ženských pohlavních orgánů,vhodné na plicní potíže,stimuluje činnost jater a žlučníku,uvolňuje zácpu
(Naučný zemědělský slovník, http:IIbotanika.wendys.cz)

Zajímavosti: 
odpradávna považován za bylinu kouzelnou,magickou,používanou proti kouzlům a zlým duchům,zejména u primitivních kmenů (JANČA J.,ZENTRICH A.J. 1995)
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