penízek rolní
Thlaspi arvense L.
čeleď: brukvovité – Brassicaceae

synonyma: Thlaspidea arvensis 

slovenský název: peniažtek roľný
anglický název: Field pennycress
německý název: Acker Hellerkraut, Ackerpfennigkraut
lidové názvy: penízky

Areál rozšíření: 
Evropa s výjimkou arktického pásu a nejjižnějších oblastí ve Středozemí. V asijské části Ruska mezi 50 – 60° s.š., na východ do Japonska a Číny; Pamír, jižní podhůří Himaláje. Zdomácnělý v Severní Americe. V České republice rozšířen na celém území od nížin až do horských oblastí. Výskyt kopíruje dosah polních plodin. Do vyšších poloh je často zavlečen činností člověka.

Popis rostliny:
	jednoletý, zřídka dvouletý, svěže až žlutavě zelený plevelný druh

kořen je tenký vřetenovitý
	lodyha je 10 – 40 (- 60) cm vysoká,obvykle od dolní třetiny větvená, řidčeji jednoduchá, hranatá, za sucha rýhovaná, lysá 
přízemní listy jsou řapíkaté, úzce obvejčité nebo podlouhlé, netvoří listovou růžici, po obvodu celokrajné nebo zubaté. Lodyžní listy jsou přisedlé, podlouhle kopinaté, objímavé, se špičatými úzkými oušky na bázi
květy jsou oboupohlavné, dvouobalné, čtyřčetné. Kališní lístky jsou eliptické, žlutozelené korunní lístky jsou obvejčité, bílé, 2x delší než kališní
bohaté hroznovité květenství
rostliny kvetou od časného jara do pozdního podzimu (IV. – X.)
	plody jsou široce eliptické a okrouhlé šešulky, 10 – 15 mm dlouhé, ploché, široce křídlaté, obsahující zpravidla 10 semen. Semena jsou oválná, zploštělá, 1,5 – 2 mm dlouhá, na jednom konci hubičkovitá, hnědočerná až fialově černá, s kovovým leskem. Na povrchu mají 5 – 7 vroubkovaných rýh, probíhajících paralelně s obrysem. Osemení za vlhka slizovatí.
	rozmnožuje se výhradně generativně. Na jedné rostlině dozrává 500 – 2000 semen. Čerstvě dozrálá semena klíčí nepravidelně v závislosti na podmínkách při dozrávání a klíčení. Méně vyzrálá semena klíčí obvykle lépe než semena plně dozrálá. Semena vzcházejí z povrchu půdy a z hloubky nejvýše 5 cm v průběhu celého roku. Hlavním zdrojem šíření je vysemeňování na stanovišti, dále se šíří též hnojem či kompostem


Obsahové látky: 
žádné důležité látky, ani vitamíny neobsahuje.


Ekologie:
Stanovištní podmínky: Hojný plevel na polích a úhorech, v zahrádkách, na okrajích silnic a cest, na rumištích, skládkách a mechanicky rozrušených místech
Podmínky růstu: Roste zejména na vlhkých, živinami bohatých, humózních, obvykle slabě kyselých, kypřených i ulehlých půdách různého mechanického složení. Na teplo není náročný.
Společenstva: třídy Chenopodietea, zvláště řádu Polygono – Chenopodietalia; také některá společenstva tříd Secalietea a Artemisietea vulgaris.

Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam: Patří mezi méně nebezpečné plevele. Je hostem četných chorob a škůdců brukvovitých plodin. Pro svůj česnekový zápach a příchuť je nežádoucí příměsí v píci, zvířata ho odmítají. Znehodnocuje mléko a mléčné výrobky již v malém množství.
Průmyslové využití nemá.

Zajímavosti:
Škodlivost: Konkurenčně méně schopná rostlina. V polních kulturách škodí blokováním vláhy a živin a silně konkuruje pěstovaným plodinám v počátečních fázích vývoje. Zvláště problematický je jeho výskyt v okopaninách a zelenině, kde je nutná mechanická nebo herbicidní regulace. V ozimé řepce využívá nedostatečného spektra herbicidů a silně zapleveluje porosty. V hustě setých obilninách se uplatňuje pouze okrajově.
Charakteristika plevele: Jednoletý ozimý druh. Klíční rostliny se objevují od března do května a na podzim od září do listopadu, mohou však vzcházet během celého roku. 
Problematika šíření: Zralá semena vypadávají na stanovišti do okolí mateřských rostlin. Část semen zůstává v odpadech po čištění zrna. 
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