temnoplodec černoplodý 
Aronia melanocarpa 
čeleď: růžovité – Rosaceae 

synonyma: Mespilus arbutifolia var.melanocarpa 

slovenský název: jarabina čiarna
anglický název: Chokeberry, black chookebeery
německý název: Aronia, Apfelbeere, Schwarze Eberesche
lidové názvy: aronie, černý jeřáb

Původ druhu:
východní část Severní Ameriky (Dolejší, Kott, Šenk)

Areál rozšíření: 
do Evropy se dostala po roce 1700, u nás byl zapsán do LPO v roce 1973 a jeho udržovacím šlechtěním byla pověřena Šlechtitelská stanice ovocnářská ve Velkých Losinách (Flowerdew B. 1997, Kutina J. 1992)

Popis rostliny: 
	vytrvalá dřevina, keř (příp. roubovaný na semenáč jeřábu ptačího pravého jako strom)

poměrně mělký kořenový systém
výška: 2,5-3m
listy: střídavé, jednoduché, opakvejčité nebo oválné, délka 7-9cm a šířka 5-6cm, lesklé tmavě zelené, na podzim se barví do zářivě červené, na bázi řapíku můžou někdy být malé palístky
květy: oboupohlavné, pravidelné, pětičetné, kališní lístky zelené, koruní bílé, 2-4 blizny, 15-18 tyčinek s růžovými pylovými váčky
květenství: nevelká chocholičnatá lata z 20-30 květů
doba květu: zač. IV
plody: okrouhlé malvičky, černé, ojíněné, pevná slupka, dužina tmavě fialová, barvící, jedlé, chuť sladkokyselá, natrpklá, dozrávají VIII-IX (Kutina J. 1992)

Obsahové látky: 
vitamin C, rutin (vit. P), vitaminy skupiny B, karoten, minerální látky (Dolejší, Kott, Šenk)

Ekologie: 
Stanovištní podmínky: spíše slunné, kypré půdy, nesnese půdy zamořené a stinná stanoviště, snese i vyšší a drsnější polohy
Podmínky růstu: nenáročná 
(Kutina J. 1992)

Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam: patří mezi méně známé ovocné druhy, často pěstovaná na zahradách jako strom, pro svůj dekorativní podzimní vzhled se vysazuje i jako solitera nebo do živých plotů
Průmyslové využití: v potravinářství – barvivo do moštů a vín, do marmelád a kompotů z málo výrazného ovoce, i na jednodruhové výrobky
Využití v lékařství, léčitelství, farmacii: rutin obsažený v plodech se používá na výrobu léků proti vysokému krevnímu tlaku, arterioskleróse a žaludečním vředům
(Flowerdew Bob 1997, Kutina J. 1992, Dolejší, Kott, šenk)

Kultivary: 
‘Nero’ – ruská odrůda, bohatě plodící, velké plody, které nemají tak vysoký obsah tříslovin
‘Viking’- bohatě plodící
‘Brillant’ – dekrativnější podzimní zbarvení listů
(Flowerdew Bob 1997)

Choroby a škůdci: 
odolná mrazu, netrpí žádnými chorobami, není napadána žádnými škůdci, pouze na podzim se plody stávají velice chutnou potravou pro ptactvo a je třeba je chránit (Kutina J. 1992)

Rozmnožování:
běžně se množí semeny, jinak je možné i na podzim řízky, odkopky (Kutina J. 1992)

Zajímavosti: ¨
V roce 1972 získala ocenění Královské zahradnické společnosti jako okrasná rostlina.
Indiáni její plody sušili a spolu s dalším ovocem z ní lisovali placky na zimu.
(Flowerdew Bob 1997)
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