merlík bílý
Chenopodium album
 čeleď: merlíkovité – Chenopodiaceae

slovenský název: mrlík biely
anglický název: Fat-hen (lamb’s quarters, lambsquarters goosefoot)
německý název:Weisser Gãnsefuss
lidové názvy: 

Původ druhu: 
Pochází se Střední a Přední Asie.

Areál rozšíření: 
Zvláště v nížinách a podhorských oblastech na celém území ČR.Biotop: pole, zahrady, úhory, komposty. 

Popis rostliny:
	jednoletá jarní bylina.

vytváří kulový kořen zasahující do hloubky 15-20 cm s bohatým kořenovým vlášením a rozrůstající se bohatě do stran a do hloubky 20-40cm.V omezené míře dosahuje do hloubek 80-100cm
lodyha je 15-120(200)cm vysoká, bohatě olistěná a rozvětvená, přímá nebo poléhavá, mírně hranatá. Větve jsou vystoupavé.
Listy jsou krátce řapíkaté, delší než široké, kosníkovité, na okraji mírně zubaté, zašpičatělé, dolní dva zuby větší. Lícová strana je sytě zelená, rub je světlejší oboustranně jsou výrazně porostlé vakovitými chlupy(pomoučenost). 
	vytváří oboupohlavní a samčí květy, uspořádané v úžlabní nebo vrcholové klasnaté nebo vrcholičnaté laty.Okvětních lístku 5, jsou do 1/3 srostlé, trochu kylnaté.První pár listů má kopinatý tvar.

květenství vrcholové klasnaté nebo vrcholičnaté laty. Květy nepatrné, nazelenalé, v klubíčkách v úžlabí listenů.
kvete VII-X
rostlina produkuje pět set tisíc nažek, semena jsou diskovitá s tupým krajem černá, velikost 1,1-1,3 mm (klíčivost si udržují až 40 let). Plodem je nažka zcela uzavřená do okvětí. Semena černá, lesklá, se zbytky oplodí. Jedna rostlina vytvoří až 20 tisíc semen, která si dlouho uchovávají klíčivost. Klíčení je nepravidelné. Semena klíčí nejlépe na povrchu půdy a z hloubky do 3 cm. Klíčící rostliny snášejí mrazy. 

Obsahové látky:
Obsahuje látky(toxiny),které společně s pyly způsobují u citlivých lidí alergie.

Ekologické nároky: 
Na všech typech půd, přednostně na kyprých, humózních ,hlinitých a písčitých půdách bohatých na dusík. 

Význam a využití v praxi: 
Patří mezi velmi nebezpečné plevele, jeho význam stále stoupá. Hostitel chorob rostlin a škůdců. Rozšířen po celém území, v nížinách i podhorských oblastech. Silný výskyt v cukrovce, kukuřici, bramborách, v zeleninách, sadech, na železnici, na nezemědělské půdě, rumištích. Šíření osivem, kompostem a hnojem. 

Vzhledem k mohutnému růstu a značnému rozšíření působí jako kompetitor prakticky ve všech plodinách. Nejobtížnějším plevelem v cukrovce, bramborách a kukuřici, zeleninách. Významně škodí i v prořídlých obilovinách.

Zajímavosti: 
První exempláře začínají kvést již v polovině června, avšak plně kvete od poloviny července až do listopadu. Produkce pylu jednou rostlinou není velká, úměrně se však zvyšuje hromadným výskytem na lokalitách. Čeleď merlíkovitých  patří z alergologického hlediska ke středně významným čeledím pozdního léta a podzimu, přičemž jednotlivé druhy těchto čeledí vykazují silnou zkříženou reaktivitu.
Hubení:Preventivní metody(čistota osiva,statkových hnojiv,pravidelné střídání plodin),hubení mechanické a chemické.Je relativně odolný vůči herbicidům:Basagran, k některým na bázi sulfonylmočovin.Byla u něho prokázána i získaná odolnost k triazinovým herbicidům.Dále možnost použít Topogard 50 WP, Gardoprim Plus 500 FW, Quartz Super, Roundup Biaktiv, Afalon 50 WP.
Rozšíření merlíku v obilovinách v ČR:mezi rizikové oblasti České republiky patří především jižní Morava a Slezsko tam dosahuje pokryvnost až 25%. I když Merlík bílý nepatří z hlediska škodlivosti v obilovinách mezi nejvýznamnější je ochrana důležitá.
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