třapatka nachová
Echinacea purpurea (L.)
čeleď: hvězdnicovité – Asteraceae

synonyma :ježnatka nachová, Rudbeckia purpurea L.

slovenský název: echinacea purpurová
anglický název: coneflower
německý název:  Purpur - Rudbeckie

Původ druhu:  
jihovýchod USA

Areál rozšíření:  
pěstovaná na zahrádkách a jako léčivka

Popis rostliny: 
	druh vytrvalý, bylina

kořenový systém: tvořen hustým pletencem světle hnědých svazčitých kořenů
stonek: lodyha přímá,v prvním roce vytváří zpravidla jen přízemní růžici listů, výška rostliny: 1 – 1,2 metru
listy: vstřícné, silné, dlouze řapíkaté, vejčité, zašpičatělé, se zubatými okraji, drsné
květy: oboupohlavné, pravidelné, pětičetné, kalich  a koruna, barva purpurově růžová, jazykovité květy 4 – 6 cm dlouhé, v terči trubkovité květy s tvrdě pichlavýmí plevkami sestavenými ve spirále
květenství: úbor
doba květu:  VII - IX
plod: ochmýřená nažka

Obsahové látky: 
silice, polysacharid inulin, pentozany, redukující monosacharidy, vyšší mastné kyseliny, třísloviny, steroidy, fenolické látky, enzymy, minerální látky, sloučeniny polyacetylenového typu, echinacosid

Ekologie:
Stanovištní podmínky: prérie a řídké lesy
Podmínky růstu:  lehká humozní půda s obsahem vápníku, středně zásobená vodou, snese i                                                                                                                                                                                                         letní sucha, na slunci, případně v polostínu


Význam a využití v praxi : 
Sloučeniny polyacetylenového typu – baktercidní, fungicidní účinek a prokázané protinádorové účinky 
Echinacosid podporuje pocení,  tvorbu slin, hojí rány a stimuluje lymfatický systém a obranyschopnost
Polysachridy – immunostimulační účinky na buněčné úrovni, jsou výrazně toxické proti nádorovým buňkám
Využití v lékařství, farmacii: vnitřně proti chřipce a virózám, jako imunostimulancia a                                       adjuvans ( zesilující účinek hlavních léků ) při léčbě rakoviny, zevně na špatně se hojící a hnisavé rány, nejvýznamější je účinek virostatický, v léčitelství :  při nežitech, růži, infekcích
po očkování atd.

Zajímavosti:   
množí se výsevem nebo kořenovými řízky, sbírá se kořen ( Radix echinaceae) –  v říjnu a květ ( Flos echinaceae)-  v době plného rozkvětu,  aplikuje se formou tinktury, nálevu nebo masti
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