starček obecný
Senecio vulgaris L.
čeleď: hvězdnicovité - Asteraceae

synonyma: složnokvěté-Compositae

slovenský název: starček obyčajný 
anglický název: Common groundsel
německý název: Gemeines Kreuzkraut 
lidové názvy: lomihnát, rozsypalka, stareček, teranka, terantka, úložník, křížové koření, přímětné koření, buřena, buření (ve smyslu plevel) (www.darius.cz/archeus/BB_S.html, www.af.czu.cz/new/data/herbar)

Původ druhu: 
Kosmopolit, domácí v Evropě, severní Africe, v severní a mírné Asii.(www.af.czu.cz/new/data/herbar) 

Areál rozšíření: 
Zavlečen byl do jižní Afriky, Jižní a Severní Ameriky, Austrálie.
U nás se vyskytuje ve všech oblastech od nížin až po horské polohy.(www.af.czu.cz/new/data/herbar) 

Popis rostliny:
§	jednoletá, někdy i dvouletá bylina(často ozimní) 
§	jednoduchý nebo větvený kůlovitý kořenem 
§	lodyha je přímá nebo vystoupavá, 10-40cm vysoká, lysá nebo tence pavučinatá, od spodu nepravidelně větvená, jemně ryhovaná 
§	listy jsou střídavé, hluboce členěné, peřenolaločnaté až peřenodílne, úkrojky zubaté oddálené, tupé; horní listy ouškatě přisedlé a objímavé; dolní listy krátce řápikaté, světlozelené; listy působí masitým dojmem 
§	květy oboupohlavní; v úborech jsou pouze trubkovité květy, žluté barvy, jazykovité chybějí; zákrov válcovitý, 4-5mm v průměru; zákrovní šupiny jednořadé, 5-8mm dlouhé, lysé, s černou špičkou, kromě toho 8-10krátkych, z poloviny černých zákrovních šupin 
§	květenství je hroznovité:úbor; úbory jsou krátce stopkaté, sestavené v chudé úžlabní a koncové chocholíky 
§	kvete od II do XI, s výjimkou mrazivého počasí 
§	plodem je 2-3mm dlouhá válcovitá,ochmýřená nažka; podélně žebrovaná; mezi žebry přitiskle chlupatá, dole zúžená, nahoře s límečkem; chmýr bílí, lesklí, 3x delší než nažka; na jedné rostlině dozraje průměrně 1400-7200 nažek, které mají velice krátkou dormanci, vzcházejí postupne během celého roku z povrchových vrstev půdy, v hlubších vrstvách půdy setrvávají životně i několik let;díky krátké vegetační době může mít i více generací do roka; šiří se větrem, vodou, komposty, neuleželým hnojem (www.af.czu.cz/new/data/herbar; LIPPERT W., PODLECH D. 2002; KUBÁT K. 2002, KREJČA J.1997)


Obsahové látky:  
V lidovém lékařství se z jejích listú připravuje čaj, který se používá při léčení otevřených ran a pro zmírnění revmatických bolestí; způsobuje opojení a halucinace; obsahuje velké množstvo alkaloidů jsou to především 
pyrrolizidiny (1-aza-bicyklo0,3,3oktanu), které se v tomhle rodu vyskytuji často a proto se nazývají seneciové alkaloidy; o jejich vlivu na psychiku však není nic známo; (www.biotox.cz/drogy/default.htm)

Ekologie:  
Stanovištní podmínky:roste na polích, v zahradách, též v sklenících, ovocných sadech, vinicích, pařeništích, kompostech, rumištích, úhorech, cestách, vinicích, v půdách bohatých na dusík (www.af.czu.cz/new/data/herbar; KUBÁT K,(2002); KREJČA J,(1997))
Podmínky růstu:vyhledává zejména vlhké, živné a humózní půdy, ale také písčité a hlinité a světlomilné půdy (www.af.czu.cz/new/data/herbar)
Společenstva: zapleveluje všechny jednoleté i víceleté prořídlé plodiny, v hustých porostech se díky světlomilnosti neuplatní; nejvíce škodí v okopaninách, zelenine a jiných zahradních plodinách, patří mezi méně nebezpečné plevelné druhy, (www.af.czu.cz/new/data/herbar)
 
Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam:plevelná rostlina, rostlina jako i semena se využívají na zelené krmení Agapornisov(papoušek růžohrdlý) a jiných papoušků, zemědělsky nijak jinak nevyužívána (www.ifauna.cz)
Průmyslové využití:není nijak průmyslově využívána

Zajímavosti:  
Starček obecný je plevelná bylina, která je zajímavá schopností  mít několik generací do roka. Tyto generace se dají celkem lehce ničit herbicídy. Dále je zajímavá chybĕjícími jazykovými květy v úborech. I prĕs svoje halucinogenní schopnosti je používána jako krmivo pro papoušky.
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