mochna plazivá
Potentilla reptans L.
čeleď: růžovité – Rosaceae

synonyma : mochna pětilístek

slovenský název : nátržník plazivý
anglický název : Creeping cinquefoil
německý název : Kriechendes Fingerkraut
lidové názvy : husí šlapky, kachýnka, slunečná rosa, pětilístek, pětiprstek

Původ druhu : 
Pochází z mimotropických oblastí severní polokoule (http://botanika.wendys.cz/kytky/)

Areál rozšíření : 
Mochna plazivá roste v celé Evropě kromě nejsevernějších oblastí, dále v Malé Asii, na Předním východě, ve Střední Asii, severním Kazachstánu, jižní Sibiři, Kašmíru, v severní Africe, druhotně na východě Severní Ameriky, v jižní Americe a na Novém Zélandu.V České republice roste hojně v nížinách až pahorkatinách, roztroušeně v lesnatých územích západních Čech a v podhorských oblastech.Nalezneme ji též v CHKO Český kras či Srbsku.(http://botanika.wendys.cz/kytky/, http://sweb.cz/virtualmuz/obory/botanika/atlas/mochna.htm ) 
                                     
Popis rostliny : 
	Je bylinou a jedná se o druh vytrvalý.
	Koření mělčeji, při poškození drnu vyplňuje rychle uvolněný prostor kořenujícími lodyhami.
	Stonek je 3-5 dm vysoký, často načervenalý, rostlina je celkově nízká s lodyhou vystoupavou nebo poléhavou.
	Listy jsou dlouze řapíkaté, dlanitě členěné, 5 – 7 četné, lístky zubaté, podlouhle obvejčité a na rubu chlupaté.
	Květy má pětičetné, jednotlivé, dlouze stopkaté, vyrůstající jednotlivě z úžlabí listů.Koruna je dvakrát delší než kalich a květy mají zlatožlutou barvu.
	Květenství: úbor
	Kvete od VII do VIII
	Plodem jsou nažky mívající po dozrání proměnlivou klíčivost, kterou si však ponechávají po dobu několika let.Vzcházejí dobře z povrchu půdy a z hloubek do 3 cm. (Faustus L. a kol. 1975, Korbelář J. a kol. 1981,  http://botanika.wendys.cz/kytky/, http://genbank.vurv.cz/plevele/ )


Obsahové látky : 
Nať obsahuje dosud chemicky blíže neurčenou složku, stopy silice a třísloviny (až 2 %), tormentol, flavony , hořčinu a glykosidní  sloučeninu, která je nositelem protikřečového účinku. ( Korbelář J. a kol. 1981)

Ekologie : 
Vyskytuje se  hlavně na vlhčích stanovištích, snáší dobře i výsušné polohy. Roste tedy na loukách, mezích, březích, v příkopech, podél cest a chodníků, na rumištích.Najdeme ji také na okraji polí a lesů, na travnatých lesních světlinách, v křovinách a zahradách.Ke svému růstu vyžaduje půdy hluboké, mírně ulehlé a dusíkaté.Ojediněle se vyskytuje na pískovitých nebo kamenitých půdách. (http://botanika.wendys.cz/kytky/, http://genbank.vurv.cz/plevele/)

Význam a využití v praxi : 
Z hlediska zemědělského se jedná o rostlinu, která představuje méně významný plevel a na orné půdě se téměř nevyskytuje.Vysoce škodlivá je pouze v trvalých porostech, sadech, drobném ovoci v vinicích.Také snáší velice dobře sešlap a vyznačuje se vysokou konkurenční schopností. V léčitelství se využívá glykosidní sloučeniny, 
která je obsažena v nati mochny plazivé a je nositelem protikřečového účinku – působí na hladké svalstvo a uvolňuje křeče.Nať se tedy užívá jako spazmolytikum vnitřně v nálevu (2 čajové lžičky řezané drogy na šálek vody) nebo v prášku (3-4krát denně na špičku nože s čajovým nápojem nebo červeným vínem, spolu s mátou a meduňkou) proti průjmům, hlavně tehdy, jsou-li doprovázeny křečemi, při kolikách a dalších křečových stavech.Účinku se využívá také při nechutenství a zevně se mochna uplatňuje v koupelích při špatně se hojících a mokvajících ranách.Z hlediska průmyslového nemá žádné využití. (Korbelář J. a kol. 1981, http://genbank.vurv.cz/plevele/ )

Zajímavosti : 
100 g mochny plazivé obsahuje 200 mg vitaminu C.Její usušená nať chutná svíravě trpce, kdežto její kořen nasládle.Používá-li se nať v léčitelství proti nechutenství, přidává se do ní pelyňek, zeměžluč a kořen benedyktu. (Korbelář J. a kol. 1981)
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