skočec obecný
Ricinus communis L.
čeleď: pryšcovité  – Euphorbiaceae

slovenský název: 
anglický název: Castor – oil plant
německý název: Christi palma
lidové názvy : 

Původ druhu:
Severovýchodní Afrika

Areál rozšíření: 

Popis rostliny: 
	druh jednoletý, bylina

kořenový systém:
silné lodyhy až 5 metrů vysoké přímé, duté
listy: čepel v obrysu okrouhlá až široce vejčitá, 10-50(-100) cm dlouhá, dlanitodílná až dlanitoklaná s jednotlivými úkrojky vejčitými, nepravidelně zubatými, tuhá, lysá; řapíky zpravidla stejně dlouhé jako čepel nebo kratší; palisty krátké až 2 cm dlouhé pochvovitě srostlé, záhy opadavé.
květy: jednopohlavné, samčí v dolní části až 2 cm v průměru na 2 cm dlouhých stopkách s kalich na bázi srostlým, kališní ušty vejčité až trojúhelníkovitě vejčité, až 1 cm dlouhé, špičaté, žlutavě zelené, opadavé; samičí květy v horní části stejně velké, s podobným kalichem jako květy samčí, semeník vejcovitý až téměř kulovitý s 3 červenými půl až 1 cm dlouhými volnýmí nebo na bázi srostlýmí čnělkami
květenství: přímá až 30 cm dlouhá
doba květu: VI - VIII
plody, případně semena: plodem jsou ostnité trojpouzdré tobolky, kulovité až široce vejcovité 1-2(-3) cm dlouhé 1,0-1,5(-2,0) cm široké, semena nejčastěji podlouhá vejcovitá, zploštělá, z pravidla hnědá až tmavohnědá, černě mramorovaná, vzácněji až světle hnědá bez černých skvrn, hladká, lesklá, z dvoulaločným masíčkem

Obsahové látky:  
semena obsahují 20% bílkovin, 40-70% ricinového oleje, toxický protein ricin a alkaloid ricinin

Ekologie:
Stanovištní podmínky: parky a zahrady jako ozdobná rostlina
Podmínky růstu:vyžaduje půdy hluboké, dobře zásobené živinami a pravidelnou zálivku, je choulostivý na mráz.

Význam a využití v praxi:
 Olej se získává lisováním semen, po vaření s vodou se zbavuje jedovatých látek. Ricinový olej je známým projímadlem, ale i jako výborné strojní mazadlo(letecké motory), ale i při výrobě kosmetických mastí.
Zajímavosti: 
Jako smrtelná dávka se uvádí 15-20 snědených semen pro dospělého člověka, děti 5-6 semen. Příznakem otravy je pálení v ústech zvracení, závratě, průjmy, střevní křeče s vážným nebezpečím smrti. Objevují se po 2- 24hod. avšak někdy i třech dnech.
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