rdesno blešník
Persicaria lapathifolia
čeleď: rdesnovité – Polygonaceae

synonyma: Polygonum lapathifolium L.

slovenský název: horčiak štiavolistý
anglický název: Pale persicaria
německý název: Ampfer – Knöterich

Areál rozšíření: 
Je rozšířeno po celém světě, jen občas zavlečeno v Jižní Americe. U nás se vyskytuje po celém státě od nížin až po horské oblasti.

Popis rostliny:
	Jednoletý, velmi proměnlivý plevelný druh,bylina.
 Kořenový systém: tuhý kůlový kořen s bohatými postranními kořeny.

 Lodyha přímá,vystoupavá až plazivá, výška 10 - 180 cm, větvená, zelená až načervenalá, často s roztroušenými černými tečkami nebo skvrnami.
 Listy jsou střídavé, řapíkaté, kopinaté až široce vejčité, na konci zašpičatělé a naspodu obvykle klínovitě zúžené. Na líci jsou listy často s půlměsícovitou, hnědou skvrnou. Na rubu jsou listy lysé nebo běloplstnaté. Botky jsou válcovité, v mládí k lodyze přitisklé, později volné, lysé až řídce pavučinatě plstnaté; na vrcholu uťaté, lysé nebo jen velmi krátce řídce brvité.
Květy jsou sestaveny v husté a prodloužené koncové lichoklasy. Drobné, pravidelné, oboupohlavné květy jsou jednoobalné a mají pětičetné okvětí zelenavě žluté nebo narůžovělé.
Květenství:lichoklas
Doba květu: kvete od VI.- X.
Plody jsou nažky, (1,5 -) 2 – 2,5 mm dlouhé, v obrysu široce srdčité až okrouhlé, lesklé, hnědočerné až černé. Na příčném řezu jsou nažky zploštělé, na vrcholu zašpičatělé, většinou jsou kryty zbytky šedohnědého až šedozeleného, matného okvětí. Na rostlině bývá 800-1500 semen., která mají dlouhodobou klíčivost, klíčí až do hloubky 4 cm. Z hlubších vrstev klíčí špatně. Na jedné rostlině dozrává průměrně 800 – 850 nažek.

Ekologie:
Stanovištní podmínky:zejména na vlhčích stanovištích, u rybníků, na březích řek, rumištích, podél komunikací, příkopy, navážky, pole.
Podmínky růstu: hromadně klíčí až druhým rokem později na jaře, při vyšších teplotách půdy, nejlépe z hloubky do 3 cm. V půdě, zvláště ulehlé, udržují životnost až 5 i více roků. Roste zvláště na zavlažovaných plochách a vytváří často husté, souvislé porosty.

Význam a využití v praxi:
Je velmi škodlivým plevelem okopanin, zelenin a ostatních širokořádkových plodin, zvláště na zavlažovaných plochách, kde bujně roste a vytváří často husté, souvislé porosty, které silně konkurují plodinám. Škodí i v prořídlých obilovinách. Patří mezi velmi nebezpečné plevele.
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