rdesno hadí kořen
Bistorta Major F.S.Gray
čeled´: rdesnovité - Polygonaceae

synonyma: hadí kořen větší, Polygonum bistorta L.

slovenský název: rdesno hadí koren, hadovník vätší
anglický název: Bistort
německý název: r Wiesenknőterich

Areál rozšíření:
Asi 50 druhů rozšířených zejména v mírném a boreálním pásmu Eurasie a Severní Ameriky.V ĆR-Krkonoše.(HEJNÝ S., SLAVÍK B. 1990)

Popis rostliny:
	druh vytrvalý, bylina
	kořenový systém: silný, červenohnědý, vrásčitý zprohýbaný oddenek, až 15cm dlouhý a 1.0-1.5 cm tlustý

stonek a výška rostliny: podélně rýhovaná přímá lodyha, dorůstající až 1m, průměrná                 
listy: dolní listy mají dlouhý, nahoře křídlatý řapík, jsou podlouhlé, vejčité, na bázích uťaté, celokrajné, tupé. Horní listoví je trojúhle kopinaté, špičaté. Čepel je na líci tmavozelená, modrozelená, lysá, na rubu světlejší. Na žilkách krátce chlupatá.
	květy: oboupohlavné, pětičlenné okvětí,  bledorůžové, zřídka bílé barvy
	květenství:lichoklas
	doba květu:VI-VIII
plody:malé nažky (HEJNÝ S., SLAVÍK B.1990, JANČA J., ZENTRICH A.1996, KORBELÁŘ J., ENDRIS Z. 1981)

Obsahové látky:
Hlavní obsahovou složkou jsou silice katechinového, galového a elagového  typu. Dále značné množství škrobu, flobafen, bistortová červeň, bílkoviny, sliz, pektin. Nat‘ obsahuje značné množství rozpustné kyseliny křemičité. Oddenek obsahuje antrachinony. (JANČA J.,ZENTRICH A.1996,KORBELÁŘ J.,ENDRIS Z.1981)

Ekologie:
Stanovištní podmínky: podhorské a horské louky, zvláště u potoků. 
Podmínky růstu: půdy vlhké,občas přeplavované, nevápenné, neutrální až slabě kyselé, živné písčité i hlinité,hluboké. Změnu vodního režimu snáší špatně. (JANČA J., ZENTRICH A.1996, KORBELÁŘ J., ENDRIS Z.1981)

Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam:
Průmyslové využití:
Využití v lékařství, léčitelství,farmacii: Hlavní obsahovou složkou jsou třísloviny, které působí svíravě, protiprůjmově a protizánětlivě. Protiprůjmový účinek podstatně zvyšuje značné množství škrobu. Lze použít i proti vnitřnímu krvácení různého typu. Droga je účinnou složkou kloktadel, užívaných při zánětech dutiny ústní a horních cest dýchacích. Kořen obsahuje antrachinony, má dezinfekční účinky, zasahuje většinu známých bakteriálních kmenů. Použití obkladů v případě nehojících se a zahnisaných ranách. Zatím neznámým mechanismem příznivě ovlivňuje tvorbu a složení krve. (JANČA J., ZENTRICH A.1996, KORBELÁŘ J., ENDRIS Z.1981)

Zajímavosti:
Rostlina byla vždy prostředkem proti jedům. Její žlutohnědě barvící kořen se doporučoval na rány po uštknutí zmijí. Uváděl se také jako prostředek proti molům. Býval také používán k léčbě rakoviny kůže. Vykuřování místnosti páleným kořenem zvětšuje psychické síly. (JANČA J.,ZENTRICH A.1996,KORBELÁŘ  J.,ENDRIS Z. 1981)

Použitá literatura:
KORBELÁŘ J., ENDRIS Z.(1981): Naše rostliny v lékařství. Avicenum Praha: 364
JANČA J., ZENTRICH A.(1996): Herbář léčivých rostlin-4.díl. Eminent Praha: 96
HEJNÝ S., SLAVÍK B.(1990): Květena České republiky-2.díl. Academia Praha: 358

