rdesno červivec
Persicaria maculata (Rafinesque) S.F.Gray
čeleď: rdesnovité  - Polygonaceae

synonyma: Polygonum maculatum ( Rafin.)  Fl. Ludov., Polygonum persicaria  L., Persicaria vulgaris, Persicaria rivularis

slovenský název: horčiak broskyňolistý
anglický název: Persicarie maculata
německý název: der Knoterich 
lidový název: vrbice červená

Areál rozšíření:
Celkové rozšíření: Euroasie, severní Afrika, zavlečeno do Ameriky
Rozšíření v ČR.: V celém území roztroušeně až velmi hojně od nížiny do nižších horských poloh, často s kolísající frekvencí výskytu, ve vyšších polohách vzácněji ( max. Hrubý Jeseník, u chaty Barborka, 1325m). Nejčastěji se vyskytuje v termofytiku a teplejším mezofytiku. (Mapy:  Slavík)

Popis rostliny:
§	Jednoleté byliny
§	Kulovitý kořen s četnými postraními kořeny
§	Lodyhy přímé, vystoupavé až poléhavé, větvené 15-20-60(-100) cm vysoké, s uzlinami zejména v dolní polovině lodyhy často zřetelně ztlustlými.
§	Čepel listů eliptická až úzce eliptická, kopinatá až vejčitá, 2-3-12-18cm dlouhé, 0,5-1,0–3, 0-4,5 široké, na vrcholu špičatá až tupá, na líci olysalá nebo lysá, popřípadě roztroušeně chlupatá, na rubu olysalá až roztroušeně chlupatá, nežláznatá, zelená až tmavozelená , na líci často s tmavou skvrnou( půlměsíčitou skvrnou). Řapík krátký 0,3-1,5cm dlouhý, vyrůstající v dolní polovině botky, botky k lodyze přitisklé s odstávajícími nebo přitisklými chlupy, na horním okraji uťaté, s brvami 1,5-2,5-3,5mm dlouhými. Botky jsou zpravidla dvoulaločné. Blanité,záhy hluboce nepravidelně rozdřípené, často stříbřitě zbarvené.
§	Květy drobné, okvětí na bázi zpravidla do poloviny srostlé, nejčastěji 3- 5cípé, tyčinek 5-8 , pylová zrna polyporátní, čnělky 2-3, volné nebo na bázi srostlé, zakončené kulovitými bliznami.Okvětí 2-3mm dlouhé, bělavé, růžové až načervenalé, na bázi zelenavé, nežláznaté.
§	Květenství husté, válcovité na bázi někdy přetrhované lichoklasy 1-3-(7)cm dlouhé, 4-7mm široké, stopkaté slabě nicí nebo přímé.
§	Doba květu: VI – IX
§	Plod: nažka. Nažky čočkovité, z obou stran vmáčklé, vzácně 3 hrané, 2,0-2,5-(3,0)mm dlouhé, 1,5-2,0 mm široké, lesklé, tmavě hnědé až černé,zakrytá zaschlým okvětím. Endosperm rohovitý, klíček bokokořenný nebo hřebenokořenný. (S. Hejný, B. Slavík  1990) 

Obsahové látky: 
Obsahuje třísloviny, flavoidy, rutin, hořčiny, organické kyseliny, silice , vosky, vitamín C a K a minerální látky.Důležité pro farmacii a léčitelství.
(internetové stránky- http://botanika.wendys.cz/kytky/K200.php)

Ekologie:   
Stanovištní podmínky:  Obnažená dna rybníků,poříčí vodních toků, příkopy, podél komunikací, vlhká a zamokřená pole ( především okopaniny ), rumiště, navážky , opuštěná místa v okolí lidských sídlišť apod.

Podmínky růstu: Má velmi širokou ekologickou amplitudu. Roste od štěrkopískových náplavů při vodních tocích až po živinami bohaté půdy v okolí statků.

Společenstva: Nejčastěji se vyskytuje ve společenstvech řádů  Polygono – Chenopodietalia, Sisymbrietalia a Bidentetalia. (S. Hejný, B. Slavík  1990) 


Význam a využití v praxi: 
Zemědělský význam: Plevel v polních kulturách, především v okopaninách.
Využití v léčitelství, lékařství, farmacii: Nejčastěji se používá nať. Droga zastavuje krvácení, posiluje při nachlazení, působí mírně projímavě, pomáhá při silné menstruaci a při mimomenstruačním krvácení či při krvácení z močových cest, při rýmě se osvědčila k výplachům nosu, jako koupel se užívá na hemeroidy, čerstvá šťáva vkápnutá do hnisajících ran urychluje hojení, vnitřně užívaná léčí hemeroidy a křečové žíly.
Podává se obvykle ve formě odvarů.
Tato droga je podezřelá z toxicity. 
(J.Janča, J.A.Zentrich 1996, http://botanika.wendys.cz/kytky/K200.php)
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