prvosenka jarní
Primula veris L.
čeleď: prvosenkovité – Primulaceae

synonyma: Primula officinalis 

slovenský název: prvosienka jarná
anglický název: Cowslip
německý název: e Wiesen-Schlusselblume    přehláska
lidové názvy: petrklíč, housátka, kropáček, bukvice bílá, podleštka, kropenka, bylina sv. Petra, bludí, denní koření,dubnová květina, fajfka, galatka, gaška, nebesklíč

Areál rozšíření:
     Druh je rozšířen hlavně ve střední v Evropě (mimo nejsevernější části  a Středozemí) a Asii (Kavkaz, Ural). V naší republice roste vysokohorských polohách na pastvinách a skalách – Javorníky, Tatry, ale i  na slunných vlhkých loukách a ve vlhkých lesích. Často tvoří velké, pestře zbarvené porosty (Hron F. 1987)
    
Popis rostliny:
	jedná se o drobnější vytrvalou rostlinu, která je jedovatá, krátce pýřitá jarní bylina.
	krátký oddenek  s četným kořenovým systémem
	stonek: oblý, stříbřitě pýřitý  (4 -  20 cm dlouhý) stvol nese květní okolík
	listy:  v příz. růžici, přisedlé, nedělené, podvinuté, měkké, svraskalé, čepel vejčitá až vejčitě podlouhlá, vroubkovaná, na spodní straně plstnatá. Stvoly v paždí. Čepel vejčitá až vejčitě podlouhlá, tupá, k bázi pozvolna nebo náhle zúžená (zřídka slabě srdčitá), vroubkovaná až téměř celokrajná, na svrchní straně pýřitá až olysalá, naspodu plstnatá, chlupatá až olysalá, řapík křídlatý, vroubkovaný.
	květy oboupohlavní, srostloplátečné vonné květy mají vytrvalý  zvonkovitý, nálevkovitý, široce trubkovitý, od korunní trubky odstávající, bledožlutý nebo bledozelený (12-25mm) kalich.  Źloutkově žlutá dlouze trubkovitá květní koruna, delší než kalich má okraj rozeklaný v pět miskovitě vydutých cípů, které jsou trojúhelníkovité, špičaté,  dosahující 1/5 – 1/3 délky kalicha. Květ má 5 tyčinek s krátkými nitkami přirostlými ke korunní trubce, prašníky jsou tupé. Pestík má kulovitý svrchní semeník z pěti plodolistů, přechází rovnou v čnělku ukončenou paličkovitou bliznou.
	květenství: jednoduchý okolík květů
	doba květu: III– V
	plody: jednopouzdrá  vícesemenná tobolka vejcovitá (6-10 mm), kratší než kalich. Semena tmavohnědá, nelepkavá, bradavčitá (1,5-2,0 mm) (Dostál J 1989, Hron F. 1987, Pilát A. 1968)


Obsahové látky:
Květ i oddenek obsahují hlavně saponiny (především asi 5 % kyseliny primulové). V květech je také silice (na obsahové látky je bohatší oddenek než květ), glykosid primaverin a primulaverin, flavonidy, vitamín C, kyselinu křemičitou a sacharidy. (Janča J., Zentrich J. A. 1995)

Ekologie:
Stanovištní podmínky: louky, pastviny, lesy (dubohabřiny, doubravy a jejich lemy)
Podmínky růstu: vlhčí půdy bohaté na vápník, neutrální až mírně kyselé reakce
Společenstva: ve společenstvech svazu Carpinion (diagnostický druh asociace Primulo veris-Carpinetum) (Dostál J. 1989) 

Význam a využití v praxi:
 Pokusně se zavádí do polních kultur. Ale její největší použití k léčebným účelům. Saponiny předurčují léčebné poslání drogy – zřeďují hleny, zlepšují vykašlávaní a tlumí kašel. Droga působí močopudně , tlumí záněty, přispívá k rozpadu močových kaménků a také k celkovému uklidnění. Droga se používá k přípravě čajů a i k průmyslové výrobě léčiv (Pleumolysin, Solutan, Tussilen atd). Droga se využívá i v homeopatii.
     
Čaj (odvar) z kořene:
Kořen je výborným lékem na odkašlávání, při bronchitidě, zánětech horních cest dýchacích, při onemocnění močového měchýře, močových kamenech, revmatizmu, dně a vodnatelnosti.
Odvar z kořene a kvetoucí natě se doporučuje pít při migréně a melancholii( 1 lžíce drceného kořene na ¼ l vody. Vaříme 10 minut, necháme ustát.)
Čaj (nálev) z květů:
čistí pleť, odstraňuje pihy a vyrovnává vrásky.
( 2 lžičky květů nebo řezané natě přelijeme ¼ l vařící vody a necháme 15 minut louhovat. Pijeme vlažný, 1 šálek denně)
Emocionální využití: 
Vhodná k uvolnění všeobecné zablokovanosti, při pocitech úzkosti, beznaděje, prázdnoty, osamělosti, při negativních postojích, po rozchodu s partnerem, při odstraňování depresí a deziluzí, které přetrvávají po smrti blízké osoby (prvosenka pozvedává duši a otevírá srdce). Nejlépe je užívat prvosenkové víno nebo čaj. V těžkých případech je dobré zhotovit prvosenkový talisman z květů a vložit jej pod polštář. Umožní uvolnit zablokovanou energii. (Korbelář J., Endris Z. 1987, Janča J., Zentrich J. A. 1995)

Zajímavosti:
Prvosenka jarní je ohroženým druhem ČR. Rostlina je chráněna, což znamená, že je chráněn její kořenový systém a smí se trhat pouze nať s květem. Dříve hojně sbíraný oddenek je nyní z důvodu ochrany nedostupný.
 Droga není toxická, ale vzhledem k obsahu saponinů by při předávkování mohlo dojít i k dávení a průjmům. Těhotné a kojící ženy by měly obvyklé dávkování snížit.
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