sléz přehlížený
Malva neglecta Wallr.
čeleď: slézovité – Malvaceae

slovenský název: 
anglický název:  Dwarf Mallow
německý název: e Weg-Malve,e Pappel
lidové názvy: chlebík,chlebíček,pečivo,penízky,pánaboha koláčky,syrečky

Původ druhu:
Euroasie a Severní Afrika   (http://www.missouriplants.com/Pinkalt/Malva_neglecta_page.html )   

Areál rozšíření: 
V ČR takřka v každé obci od nížin po pahorkatiny, ve vyšších polohách řidčeji (max. asi 680 m n.m.). Původně rostl zřejmě jen v Přední a Střední Asii, již v dávných dobách se však šířil i do dalších oblastí Eurasie a severní Afriky, dnes v Evropě až po 68° severní šířky, chybí na některých středomořských ostrovech, v Asii na východě po Mongolsko, Čínu, Bangladéš, v Africe na severozápadě a ojediněle v Egyptě, druhotně zavlečen do Severní Ameriky, Chile, Austrálie, na Nový Zéland. (http://botanika.wendys.cz/kytky/K224.php ) 

Popis rostliny: 
§	Jednoletá až vytrvalá rostlina s poléhavou až vystoupavou lodyhou, od báze ochlupenou a větvenou. (Deyl M., Hísek K. 2001)
§	Vláknitý kořen má mírně nasládlou chuť, je rovný, krátký, kulový 
§	Bylina je 10 až 40 cm vysoká
§	Listy střídavé dlouze řapíkaté, okrouhlé až ledvinovité, 3 až 7laločné s palisty, horní listy max. do 2/3 dlanitě zařezávané, jemně chlupaté na rubu i líci
§	Květy jsou pětičetné se svrchním semeníkem. Korunní lístky jsou bílé, růžové až purpurové s tmavými žilkami, nejméně 2x delší nežli kalich. Kvete ve svazečcích v úžlabí listů v VI. až IX. (Deyl M., Hísek K. 2001, http://botanika.wendys.cz/kytky/K224.php)
§ Plod je rozpadavý poltivý, plochý, okrouhlý, diskovitý, složený z 10-15 ochlupených                semen    (http://www.ppws.vt.edu/scott/weed_id/malne.htm )

Obsahové látky: 
Obsahuje zejména sliz (v listech a květech), vitamín C, karoten, antokyanová barviva (v květech) (malvidin, malvin)  flavonoidy,  třísloviny (v listech), organické kyseliny, v semenech množství oleje.

Ekologie:
Sléz roste na rumištích, podél cest, v obci na pustých místech, dvorech, podél plotů, zahradách. Sléz přehlížený preferuje půdy středně vlhké, dusíkaté (s oblibou v okolí kravínů, hnojišť apod.). 


Význam a využití v praxi: 
Užívá se při žaludečních či dvanácterníkových vředech, jako kloktadlo při zánětu dutiny ústní či při kašli, ve formě koupele se osvědčil při ekzémech (zejména atopickém), neboť tlumí  svědění. V době starého Řecka a Říma, ale i ve středověku, byly mladé listy oblíbenou salátovou zeleninou.  (J. Janča, J.A.Zentrich)
Celá rostlina obsahuje slizové látky, má tudíž zklidňující účinky. Listy se používaly ke zmenšení zánětů a zmírění včelích žihadel a v plackách k léčbě hemeroidů. Čaj připravený z nálevu z květů se podával při nachlazeních a bronchitidě.Listy lze přidávat do polévek nebo vařit jako špenát,plody se jedí sirové nebo vařené.UPOZORNĚNÍ:ve velkém množství může mít projímavé účinky a vyvolávat poruchy trávení. (Clevely A.,Richmondová K.2002)
Zajímavosti:
Sbírá se květ (Flos malvae), list (Folium malvae) nebo kvetoucí nať (Herba malvae). List se sbírá v červnu před rozkvětem, květ a nať v červenci a srpnu. List nesmí být napaden rzí slézovou (pozná se podle oranžovočervených až hnědých skvrn).
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