rozrazil rolní
Veronica arvensis L.
čeleď: krtičníkovité - Scrophulariaceae

slovenský název: veronika roľná
anglický název: Wall speedwell
německý název: Feld-ehrenpreis
lidové názvy: bouřka, skořepěnka

Původ druhu: 
druh je původní v pohořích střední Asie,do Evropy byl zavlečen 
počátkem 19. st. pravděpodobně do botanických zahrad (www.af.czu.cz)

Areál rozšíření: 
téměř kosmopolitní druh mírných klimatických pásů,                                                     vyskytuje se ve všech oblastech ČR (www.af.czu.cz)

Popis rostliny:
	jednoletá až ozimá bylina
	mělčeji kořenící s jemným kůlovým kořenem
	lodyha je poléhavá až vystoupavá,bohatě větvená,větve jsou až 30 cm dlouhé
	listy jsou vstřícné,krátce řapíkaté,vejčité až široce elipčité,hrubě zoubkovaně zubaté,jsou drobné,bez palistů,jemně chlupaté
	květy jsou oboupohlavné s kolovitou jasně modrou pravidelnou korunou, koruna je v ústí žlutavá,kalich je zelený se 4 brvitými ušty
	doba květu: jednotlivě kvete až do podzimu, IV-V

plody jsou kulaté a rovně postavená čnělka,stopky má krátké (rozrazil perský, který se s rozrazilem rolním velmi často plete,má plody široce ledvinovité, zploštělé,se šikmo postavenou čnělkou)
semena jsou žlutavá,průsvitná,miskovitá, na povrchu bradavičnatá (HRON F.,KOHOUT V.(1988): Plevele polí a zahrad
   
Obsahové látky:
 obsahuje malé množství tříslovin (www.af.czu.cz)

Ekologie: 
Stanovištní podmínky: úhory,komposty,rumiště,ale i  porosty  kulturních plodin
Podmínky růstu: nenáročná rostlina, botanicky řazena spíše mezi plevele,má poměrně vysoké nároky na vláhu
Společenstva: Stellarietea mediae , jednoletá ruderální a plevelová vegetace
 (www.sci.muni.cz)

Význam a využití v praxi: 
Zemědělský význam: plevelná rostlina,větší příměs v píci snižuje její krmnou hodnotu
Průmyslové využití: není
Využití ve farmacii: v lékařství se využívá nať,která se sbírá VI,VII,VIII, avšak v tomto oboru se využívá spíše rozrazil lékařský (Veronica officinalis) (www.darius.cz, Hron F., Kohout V.(1988)


Zajímavosti: 
Rostlina je zajímavá zejména jasně modrou korunou, která je dominantním prvkem.
Patří mezi méně nebezpečné plevele.Představuje problém zejména na úrodných a zavlažovaných pozemcích.Přes drobnější vzrůst je to konkurenčně silná rostlina.
Rostliny se za příznivých podmínek rychle rozrůstají a silně potlačují pomaleji se vyvíjející kulturní rostliny.Výhodou je možnost růstu i za nízkých teplot.
Jedná se však o světlomilný druh,který nesnáší zastínění a při dostatečné konkurenci pěstované plodiny ustupuje z porostu. (Kod Bayer (EWRS): VERAR, www.dijon.inra.fr) 
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