rmen rolní
Anthemis arvensis L.
čeleď: hvězdnicovité -  Asteraceae

slovenský název : ruman roľný
anglický název: corn chamomile
německý název: Acher - Hundshamile
lidové názvy: heřmánek smradlavý, hořká tráva, hořké kvítí, rmen psí, romenek, rumenek

Původ druhu:  
Pochází ze Středomoří. (www.af.czw/new/data/herbar) 
                     
Areál rozšíření:  
Domácí je v celé Evropě, v Malé Asii a Severní Africe. Zavlečen byl do Severní a Jižní Ameriky, Austrálie, na Nový Zéland. U nás je rozšířen od nížin po horský stupeň, a to hlavně na chudších, písčitých až hlinitých půdách. (PILÁT A., UŠÁK O. 1988)

Popis rostliny: 
	jednoletá nebo ozimá bylina
	kořenový systém: kulovitý kořen, který rostlinu udržuje velmi pevně v půdě

lodyha je vzpřímená, 10–50 cm vysoká, roztroušeně chlupatá až pýřitá, od báze dlouze větvená
listy: střídavé, lysé nebo pýřitě vlnaté, nepravidelně dvakrát peřenosečné ve vejčité úkrojky, jež jsou peřenoklané v cípy kopinaté, špičaté, 0,5–1 mm široké. Vřeteno listů je nezubaté.
květy: v terči zlatožluté, oboupohlavné, s rourkou korunní dole ztluštělou a nahoře pěticípou, pravidelnou. Tyčinek je pět. Jazykovité květy na okraji úborů jsou samičí, v počtu 5-8 nebo 13, s korunou bílou, podlouhle, čárkovitou, až 12 mm dlouhou.
květenství: úbor. Úbory jsou jednotlivé na dlouhých stopkách, 2-3 cm v průměru, s terčem měřícím 5-7 mm v průměru, se zákrovem skoro polokulovitým, složeným ze střechově uspořádaných podlouhlých, vlnatě pýřitých, bledých a na špičce hnědě blanitě lemovaných listenů. Lůžko úboru je kuželovité, na celém povrchu porostlé kopinatými, celokrajnými a ostře přišpičatělými plevkami.
doba květu: V-X
plod: nažka, která má čihovitý tvar (tvar obráceného komolého jehlanu). Podélně rýhovaná, nahoře se svalovitým, u vnitřní nažky často blanitým lemem na temeni, který tvoří kroužek. (PILÁT A., UŠÁK O. 1988, DEYL M., HÍSEK K. 2002)

Obsahové látky:
 Silice (GOLTEOVÁ-BECHTLEOVÁ M. 1996)

Ekologie: 
Stanovištní podmínky: na polích, v úhorech, příkopech, u cest, na rumištích, v zahradách
Podmínky růstu: preferuje půdy výživné, dusíkaté, hlinité
Společenstva: považuje se za charakteristický prvek obilních fytocenóz chundelky metlice (řád Aperetalia) (RANDUŠKA D., ŠOMŠÁK L., HÁBEROVÁ I. 1983, PILÁT A., UŠÁK O. 1988, www.agrokom.cz/texty/plevele) 


Význam a využití v praxi:
Rmen zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, ozimou řepku, víceleté pícniny, může působit potíže i v okopaninách a zelenině. Snižuje krmnou hodnotu píce. Rostliny po poškození snadno regenerují, jsou otužilé proti zimě a snadno přezimují. Hlavním zdrojem zaplevelení je půdní zásoba semen. Na jedné rostlině dozrává 1000-10 000 nažek. Nažky jsou sice nepravidelně klíčivé, ale vzcházejí již při teplotách + 1 0C z hloubky do 4 cm. V půdě mají dlouhou životnost. Na stanoviště polí se dostává hlavně špatně vyčištěným osivem a z přilehlých zaplevelených ploch. 
(www.agrokom.cz/texty/plevele, www.af.czw.cz/new/data/herbar)


Zajímavosti: 
Dříve se rmenu používalo v lidovém lékařství na rány. 
V květomluvě rmen říká: „Chladností splácíš moji lásku!“ 
Jako plevel poněkud ustupuje a na jeho místo nastupuje agresivnější heřmánkovec přímořský, který daleko lépe snáší zastínění a lépe reaguje na vyšší obsah živin v půdě. 
(PILÁT A., UŠÁK O. 1988, 
www.af.czw.cz/new/data/herbar, www.kytky.cz/kvetomluva.asp)
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