kopretina bílá
Leucanthemum vulgare
čeleď: hvězdnicovité - Asteraceae
podčeleď: hvězdnicové - Asteroideae

synonyma: Chrysanthemum leucanthemum

slovenský název: margaréta
anglický název: oxeye daisy
německý název: wiesen – margirite, wiesen - wucherblume
lidové názvy: buličí oko, čáp, hojíček, husar, králík, kuří oko, matečník větší, rmenec, svatojánská kytka (kvítí, kvítko), svatojánský ruchtarec, velká sedmikrása


Původ druhu: 
Pyreneje (V. Vaněk, 1982)

Areál rozšíření: 
V ČR velmi hojně. ( http://botanika.wendys.cz/kytky/K101.php ) 

Popis rostliny:
	Vytrvalá bylina
	Kořenový systém: upevněna vodorovně nebo šikmo uloženým oddenkemStonek přímý, 20 až 80 cm vysoká bylina

Listy na bázi lodyhy řapíkaté, ve střední části objímavé, v horní části přisedlé, kopisťovité až podlouhle kopinaté, pilovité
§	Květy trubkovité květy žluté, jazykovité květy bílé. 
	Květenství v jednotlivých koncových úborech

Doba květu: V. – X.
	Plody: nažky (http://www.ohsuo.cz/Zajimav/pyl/kopretin.htm), (http://botanika.wendys.cz/kytky/K101.php)

Ekologie:
Stanovištní podmínky: typickou rostlinou vlhčích i středně vlhkých luk, lesních okrajů a křovin i v mírně suché trávníky, louky, křoviny, světlé lesy, okraje cest
Podmínky růstu: Roste zejména na lehčích a chudších půdách, signalizuje půdy sušší, živinami nedostatečně zásobené, s nepříznivými podmínkami pro pěstování kulturních plodin. 
Společenstva: svazů Arrhenatherion, Calthenion i Molinion.
 (http://www.wmap.cz/vmp/htm/ros_kopretina_bila.htm)

Význam a využití v praxi:
Patří mezi méně nebezpečné plevele. Často tvoří příměs v pícninách, starší rostliny však brzy dřevnatí a snižují krmnou hodnotu píce. Rostliny kromě toho obsahují málo živin a působí snížení tvorby mléka, kterému dodávají špatnou chuť a vůni. Zvířaty jepřijímána málo, ve větších dávkách škodlivá. Vyšlechtěny velkokvěté zahradní formy. Obecně rozšířený druh v celém státě od nížin až do horských poloh, částečně zasahuje i do poloh vysokohorských. Vyskytuje se na loukách, pastvinách, mezích, stráních a lokalitách s travním porostem. Druhotně se šíří na pole, kde zapleveluje hlavně víceleté pícniny.Semena druhu jsou zavlékána na pozemky ve špatně vyčištěném osivu jetelovin nebo trav, případně s chlévským hnojem nebo v kompostech. Dále se mohou šířit i větrem, vodou nebo jiným rostlinným materiálem. Šíří se též částmi vytrvalého, mělce uloženého oddenku nebo kořenujícími bázemi lodyh. (http://genbank.vurv.cz/plevele/plevele_1.asp)

Zajímavosti: 
Konkurenčně silná rostlina. Na lokalitách s malou konkurencí statnějších druhů vytváří ohniska. Pro kulturní plodiny nepředstavuje vážnější nebezpečí, neboť v zapojených porostech rychle ustupuje. Rovněž nesnáší konkurenci hustě trsnatých trav a jetelovin.
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