kokořík mnohokvětý
Polygonatum multiflorum (L.)
čeleď: konvalinkovité - Convallariaceae

slovenský název: kokorík mnohokvetý
anglický název: Solomon’s seal 
německý název: Vielblütige Weißwurz
lidové názvy: kokořík (kokořík lékařský je jiná bylina), kovalia, konvalium, kolín-
ka panny Marie, konvalija, kořen májový, kořen perličkový, koříšek,
kukučka voňavá, lilie údolní, liliová bylina, lilium, májové zvonečky, ma-
riánský klíček, perlíček, perlokvět, perlokvítek 

Areál rozšíření: 
Je rozšířená z pahorkatiny až do subalpinského pásu skoro v celé Evropě (kromě nejsevernější evropské části Ruska a nejjižnější části středomořské), dále na Sibiři až za Bajkalské jezero a do západního Himaláje.

Popis rostliny: 
	druh jednoletý nebo vytrvalý, dřevina nebo bylina: vytrvalá bylina  
	kořenový systém: obnovovací pupeny pod povrchem půdy, přežívají obvykle cibulemi, hlízami nebo oddenky
	stonek a výška rostliny: 0,3 – 0,8 metrů

listy: zelené, na bázi klínovitou až zaokrouhlenou bází přisedlé, zřetelně dvouřadě uspořádané
květy: oboupohlavné, pravidelné, nebo nanejvýš mírně symetrické, květy v paždí listů po dvou až šesti, okvětní trubka uprostřed zúžená, květy nevonné,úzce zvonkovité, okvětí – 10 – 20mm dl. barva bílá, okvětní cípy obvykle chlupaté
květenství: jednostranný hrozen, nebo vrcholičnaté – srpek
doba květu: V – VI 
plody, případně semena: modrá až černá ojíněná bobule   

Obsahové látky: 
Obsahuje saponiny, sliz a celou řadu minerálních látek. Celkově působí na hormonální systém a dobře regeneruje poškozenou zjizvenou tkáň.

Ekologie:
Stanovištní podmínky: roste hodně ve světlých a sušších listnatých lesích i v borech, také křovinách na kamenitých stráních i na skalách, lužní lesy – nížiny, do 200m nadmořské výšky (planární stupeň) až podhůří, 400 – 700m nadmořské výšky (suprakolinní a submontání stupeň)
Podmínky růstu: upřednostňuje úrodné půdy na stinných místech. Roste na suchých místech, ale půda musí být bohatá na humus, dobře roste také na těžkých jílových půdách, tyto rostliny nemají rády teplo a sucho, ale tolerují sucho za předpokladu, že je v půdě dostatek humusu. Je to okrasná lesní rostlina, mladé výhonky jsou často napadány slimáky. Pro domácí výsadbu semena zaséváme nejlépe brzo na podzim do stinné části skleníku. Růst může být velmi pomalý. 
Společenstva: 

Význam a využití v praxi: 
Průmyslové využití: chemický průmysl
Využití: v léčitelství, lékařství – při poruchách srdce a zevně se používá na ošetření zhnisaných ran, v kosmetice jako výrobek na zlepšování pleti.

Zajímavosti: 
Japonsky se Kokořík mnohokvětý nazývá „He Shou Wu“ (che šou wu).
Kokořík mnohokvětý je jednou z nejvýznamnějších čínských posilujících bylin a taoisté věří, že způsobuje dlouhověkost a moudrost.
Již tradičně ji denně pijí v podobě posilujícího vína a podle jejich pověsti odstraňuje šedivé vlasy a zvyšuje pohlavní vitalitu.
Jako posilující bylina může být kokořík zvláště vhodný pro ženy v menopauze.
Číňané věří, že podporuje tvůrčí síly, proto je prospěšná pro tvrdě pracující vedoucí pracovníky, kteří trpí „vyhasnutím“ kreativity.
V Číně se rovněž podává při některých srdečních poruchách a zevně se používá na ošetření zhnisaných ran.
!!Upozornění!!: užívat by se měli pouze hotové přípravky, které lze získat v obchodech s bylinami.
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