knotovka bílá
Melandrium album (P.Mill.) Garcke
čeled: silenkovité - Silenacea

synonyma: silenka širolistá (Silene latifolia)
slovenský název: knotovka biela
anglický název: Rosa campion
německý název: Weipe waldnelke

Původ druhu:
Druh je rozšířen jako polní plevel v jižní a střední  Evopě,v Orientě a v západní Asii a byl zavlečen též do Severní Ameriky. (HRON, ZEJBRLIK1974)

Areál rozšíření:
Velmi rozšířený euroasijský druh,od nížin do podhorského stupně. (HRON, ZEJBRLIK1974)

Popis rostliny: 
	jednoletý plevel,časně jarní, za mírné zimy i přezimující.
	v ornici vytváří  větvený kůlový kořen.
	středně vysoký polní plevelní druh. Světle šedozelená bylina,dole drsně, nahoře žláznatě chlupatá( chlupy jednoduché,nevětvené), má přímou, až přes 40 cm vysokou,nahoře sudě větvenou lodyhu se vstřícnými , drsně chlupatými bezpalistými listy.

Listy jsou drsně chlupaté dole jsou podlouhle obvejčité,zúžené v řapík,nahoře podlouhle kopinaté,přisedlé.
Květy jsou pravidelné pětičetné oboupohlavné krátce stopkaté,objevují se od července do podzimu.Mají špinavé až růžově bílé,hluboce dvouklané korunní lístky a válcovitý žláznatý kalich s pěti šídlovitými, chlupatými zuby a 10 až 12 zelenými žebry,na pakorunce jsou patrné 4 drobné zoubky.Pestík má pouze 3 čnělky.Květy jsou vonné,ve dne zpravidla zavřené, v noci se otevírají.
	Květenství je vidlanovité
Doba květu je od VII. - X.
Plod je vějčitá tobolka ,zcela uzavřená delším kalichem. V době  zralosti se otevírají šesti nazpět zahnutými zuby. Z tobolky vypadávají drobná asi 1,3 mm dlouhá semena,široce ledvinovitého tvaru, na povrchu drsná a bradavčitá.Bradavky probíhají souběžně s obrysem semena. Nedozralá semena jsou zbarvena hnědě,zralá semena jsou šedá až šedomodrá. Na jedné  rostlině dozrává několik set semem, jež klíčí z mělké půdy  po celou vegetační dobu, nejvíce však časně na jaře po promrznutí. (HRON, ZEJBRLIK1974)

Obsahové látky:
Knotovka bílá neobsahuje žádné  vitamíny a nelze se využít v žádném průmyslu.

Ekologie:
U nás se vyskytuje roztroušeně ,zejména v teplejších oblastech na polích, úhorech, rumištích vinicích, loukách, travnatých a suchých místech, v příkopech,na železničních náspech  i v zemědělských kulturách.
Tato rostlina není náročná na podmínky růstu a vývoje. Je u nás považovaná za běžný plevel.
(HRON, ZEJBRLIK1974)

Význam a využití v praxi:
Knotovka bílá  je nepříjemnou příměsí v zelené píci a snižují její krmnou hodnotu.Pro značnou odolnost proti  speciálním herbicidům v obilovinách se tento plevel místy rozšiřuje na úkor jiných citlivých plevelů.

Zajímavavosti:
Květy knotovky  jsou jednopohlavné a právě u ní byly poprvé zjištěny chromozomy rostlin.Na společných lokalitách tvoří křížence s knotovkou černou.
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