svlačec rolní
Convolvulus arvensis L.
čeleď: svlačcovité – Convolvulaceae

synonyma: svlačec polní

slovenský název: pupenec rol´ný
anglický název: Field bindweed (lesser bindweed)
německý název: Ackerwinde
lidové názvy: bičik, klobuček, zvoneček, Panenka Maryje vlasy, obtáčka (www.bolatice.cz)

Původ druhu: 
Zřejmě ze Středozemí a Přední Asie. (www.botanika.wendys.cz)

Areál rozšíření: 
V ČR hojný takřka na celém území, nejvíce od nížin do podhorských oblastí, maximálně asi 650 m. n. m., na našem území ale není druhem původním.  Celkově roste v Evropě vyjma nejsevernějších oblastí a dále v celém mírném pásmu severní polokoule a v subtropech Asie a Severní Ameriky. ( www.botanika.wendys.cz)

Popis rostliny: 
	vytrvalá bylina
	kořenový systém: mohutně větvený systém vodorovných a svislých kořenových výběžků, pronikajících až několik metrů do spodiny
	lodyhy jsou poléhavé nebo ovíjivé, pravotočivé, 40 – 80 (až 100) cm dlouhé, větvené, lysé nebo roztroušeně chlupaté až jemně pýřité, tupě 4 – 6 hrané 
	listy: střídavé, krátce řapíkaté, čepel střelovitě vejčitá až kopinatá, na bázi se 2 špičatými laloky, celokrajná, krátce a tupě zašpičatělá
	květy: jednotlivé a vyrůstají na dlouhých stopkách z úžlabí listů. Jsou velké, pravidelné, oboupohlavné, dvouobalné, mají široce nálevkovitou až pětilaločnou, bílou, růžovou až načervenalou korunu, asi 1,5 – 2,5 cm dlouhou a menší pěticípý kalich.
	doba květu: V. – IX. 

plody a semena: plodem je dvoupouzdrá tobolka, která obsahuje zpravidla 4 semena (často jsou 1 – 2 semena nevyvinuta). Semena jsou v obrysu nepravidelně hruškovitá, se střechovitě zaoblenou hranou a vyklenutou hřbetní stěnou (mají tvar čtvrtiny plodu hrušně), 3 – 4 mm dlouhá, matná, šedohnědá až šedočerná, s bradavčitými výrůstky. (www.genbank.vurv.cz)

Obsahové látky: 
Obsahuje glykosidicky vázané živice, alkaloidy, další látky jsou neprozkoumány. (www.pelargonie.cz)

Ekologie: 
Stanovištní podmínky: okraje polí a cest, úvozy, náspy, pole, zahrady, travnaté stráně, na půdách často zraňovaných, těžkých hlinitých až hlinito-jílovitých, dusíkatých.

Podmínky růstu: přezimováním stoupá klíčivost.
Společenstva: výskyt v asociacích – Kk-Ef, Ld-Mi, Ca-Ar, Av-Vp, Pc-Ca, Ga-Ur, Sa-Da, Co-Gt, Sh-Ar. ( www.agrokrom.cz)

Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam: patří mezi velmi nebezpečné plevele, vyskytuje se ve všech kulturních rostlinách. Šíření podporuje nedostatečná péče o půdu. 
Využití v lékařství, léčitelství, farmacii: obsahují alkaloidy – pro člověka i živočichy prudké  rostlinné jedy, ale v nepatrném dávkování často účinné léky: drogy mají laxativní (antiobstipační) a údajně i metabolický účinek, žlučopudné a močopudné účinky, snižují rovněž horečku.( www.genbank.vurv.cz)

Zajímavosti:
Květy se otevírají pouze za slunce, a to ráno mezi 7-8 hod. a odkvétají ještě týž den okolo 14 hod.
Rozmnožuje se generativním i vegetativním způsobem. Na neobdělávané půdě se převážně a intenzivně rozmnožuje pohlavně. Jedna rostlina vytváří prům. asi 550 semen, která po uzrání klíčí špatně a teprve po promrznutí se klíčivost zvyšuje. Semena klíčí a rostliny vzcházejí i z hloubky 6 cm. V ulehlé půdě jsou semena dlouho životná. Semena jsou po dozrání často pevně uzavřena v tobolkách na zaschlých nadzemních lodyhách a zůstávají na keřích, plotech aj. až do jara. Semena jsou roznášena po ploše i na ostatní pole či zahrady zaplevelenými komposty, půdou, nářadím a jiným. Rozšiřování semen na ornou půdu  je méně časté. ( www.af.czu.cz)
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