krvavec toten
Sanguisorba officinalis L.
čeleď:  růžovité – Rosaceae

slovenský název:  
anglický název :great burnet 
německý název: r Großer Wiesenknopf, r Blutkopf, e Große Bibernelle
lidový název:  baruška,  bedrník vlašský,  chlapina,  komeníček,  komeníčky,  krevné koření,  krkavec,  krvavé koření,  krvavé koření větší,  krvavé kořeny,  krvavec,  krvavec toten,  krvistřeb,  krvostřeb,  mateří líčko,  tosten,  toten,  totenec (http://www.darius.cz/archeus/BB_R.html)

Původ druhu: 

Areál rozšíření:  
Vyskytuje se v Evropě a v Asii,  u nás je hojný na vlhkých lukách a pastvinách od nížiny do hor. Evropsko-západoamerický druh, kontinentálního podnebí. U nás je rozšířený od nížin až do horského stupně. (botanika.wendys.cz/kytky/K112.php)

Popis rostliny.
	vytrvalá bylina

	stonek a výška rostliny: až 90 cm, se silným větvovitým oddenkem a přímou, nahoře větvenou a zbrázděnou lodyhou.

	listy: Listy přízemní růžice jsou 20-40 cm dlouhé, lichozpeřené s přirostlými palisty. Řapíky těchto listů jsou 10-20 cm dlouhé. Lístky jsou ve 3-7 párech, podlouhle vejčité, na bázi srdčité, na okraji se špičatými zoubky, na rubu silně žilkované. Na líci jsou tmavozelené a lesklé, na rubu bledší. Má lichozpeřené 3–7jařmé listy s lístky podlouhle vejčitými a špičatě zoubkovanými. Na líci jsou tmavozelené a lesklé, na rubu bledší..

	květy: Drobné, čtyřčetné, tmavonachové květy jsou sestaveny v klásky. Květy jsou v tmavočervených hlávkách. Tyčinky jednotlivých květů mají dlouhé, červené nitky a žluté prašníky. 

	doba květu: VI.-VIII

	plody: Plod je nažka uzavřená do kalichu, kalich je tmavohnědě červený.(botanika.wendys.cz/kytky/K112.php, www.oa.svitavy.cz/pro/renata/priroda/priroda1/kvetiny/krvavec/)


Obsahové látky:  
V oddenku a v kořenu obsahuje triterpenoidní pseudosaponiny (až 4 %) a třísloviny (např. tanin) (až 17 %), flavonoidy a fytoncidní látky. Není to tedy jen tříslovinná droga, ale pro svůj relativně velký obsah saponinů je to i droga saponinová.

Ekologie: 
Obývá na vlhké, zjara až mokré, přes léto vysychající půdy, travnaté porosty podél komunikací, příkopy, rašeliniště, močály, horské louky, preferuje půdy hluboké, střídavě vlhké, mírně zrašelinělé, hlinité až jílovité, s vyšším obsahem organických látek. Je považován za charakteristický druh bezkolencových luk, řazených do řádu Molinetalia, a to jak v nížinách, tak i v podhorských oblastech.
(oa.svitavy.cz/pro/renata/priroda/priroda1/kvetiny/krvavec/, botanika.wendys.cz/kytky/K112.php

Význam a využití v praxi: 
Oddenek se sbírá zjara (březen a duben) nebo na podzim (září a říjen), rychle se omyje a usuší na stinném místě. Umělá teplota při sušení nesmí překročit 40 °C. Působí antisepticky, protiprůjmově,. Staví krvácení různého původu, má velmi dobré protizánětlivé a antibakteriální účinky. Působí proti prvokům a celkově posiluje organismus. Užívá se vnitřně v nálevu jako adstringens a antiseptikum (1 čajová lžička řezané drogy na šálek vody, 2–3 šálky denně), jako prostředek proti horečkám, při střevních zánětech a průjmech. Zevně jako kloktadlo při nemocech dásní, při krvácení z dásní, jako součást kloktadla proti angíně apod. Čistá rozmačkaná nať se lidově často používá zevně při léčení vředů a ran, prášek se užíval ke šňupání při krvácení z nosu. (www.oa.svitavy.cz/pro/renata/priroda/priroda1/kvetiny/krvavec/, www.biotox.cz/naturstoff/biologie/bi-2d-18-ruz.html, http://www.energy.sk/cz/Info/0206/0206.htm)
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