turan kanadský 
Erigeron canadensis L. 
čeleď: hvězdnicovité (složnokvěté) – Asteraceae (Compositae)

synonyma:  turanka Kanadská (Conyza canadensis) 

slovenský název: turanec Kanadský 
anglický název: Canadian fleabane
německý název: Kanadischen Berufkraut
lidové názvy:

Původ druhu: 
Rostlina byla do Evropy zavlečena ze Severní Ameriky teprve v polovině 17. století. Na konci 18 století byla již rozšířena v celé střední Evropě. 

Areál rozšíření: 
Ve světovém měřítku je dnes kosmopolitní(viz. Zajimavosti). U nás je hojně rozšířen po celém území od nížin až do horských poloh, některé oblasti ČR (např. Krkonoše, Českomoravská vrchovina, Jižní Morava apod.) Ve středoevropské flóře jeden z nejhojnějších adventivních druhů amerického původu. 

Popis rostliny: 
	druh jednoletý nebo vytrvalý, dřevina x bylina: Jednoletý nebo dvouletý plevelný, bylinný druh

kořenový systém: kůlový 
stonek a výška rostliny: Lodyha je přímá, 10 – 150 cm vysoká, nahoře bohatě rozvětvená, často dřevnatějící, štětinatě brvitá.
listy: jsou střídavé, nedělené, velmi četné, úzké; dolní až 10 x 1 cm, obkopinaté, oddáleně zubaté, zúžené v řapík, záhy opadavé; horní listy čárkovité, přisedlé, celokrajné.
květy: Drobné úbory, 3 – 5 mm v průměru, jsou uspořádány v bohatých latách. Okrajové jazykovité květy úboru jsou bílé až načervenalé a málo přesahují zákrov, terčovité květy jsou nažloutle bílé.      
květenství: složené, malé četné úbory
doba květu: od VI- do X
plody, případně semena:  Tvoří velké množství plodů-nažek, ty  jsou protáhlé, k bázi zúžené, 1 mm dlouhé, barva žlutá, na vrcholu s chmýrem 3x delším než nažka.

Obsahové látky: 
obsahuje silice a třísloviny.

Ekologie:
Stanovištní podmínky: Vyhledává zejména písčitá a sušší stanoviště. Je to však velmi otužilý a houževnatý druh, který není v půdě vybíravý a roste i na stanovištích velmi neúrodných. Zde vytváří často i jedince jen několik centimetrů vysoké a někdy i jednoúborné.  Vyskytuje se na úhorech, ve vinicích a na ruderálních stanovištích(rumiště) od nížin do horského stupně,  nejčastěji však na okrajích cest, silnic, železnic, mezi dlažbou a na  lesních pasekách.

Podmínky růstu: viz. Stanovištní podmínky
Společenstva: nemá

Význam a využití v praxi:
Díky získané rezistenci vůči triazínovým herbicidům se stala velmi škodlivým plevelem ve vinicích, sadech, v kulturách jahodníků apod.
Průmyslové využití: nemá
Využití v lékařství, léčitelství, farmacii: V lidovém lékařství byly rostliny používány léčení nemocích plicních a žaludečních. Silice s protizánětlivými látkami.

Zajímavosti:
 Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou od června do pozdního podzimu a na jedné rostlině dozrává až několik desítek tisíc nažek (dokonce až přes 100 000), které jsou ihned schopny klíčení a mohou se šířit větrem a vodou na velké vzdálenosti. Šíří se též balíčkovanou sadbou, nářadím, železniční dopravou aj. Vzchází převážně z povrchu půdy během celého roku. Rostliny vyklíčené na podzim přezimují ve formě přitisklých listových růžic.
Je nejrozšířenějším druhem lemových společenstev, kde jsou často používány triazínové herbicidy(viz. Význam a využití v praxi) a pronikají tam posypové sole ze silnic a dálnic.
Normálním osevním postupem a včasnou sečí jej lze omezovat. 
Druh kosmopolitní: druh, jehož semena, výtrusy, plody nebo celé části těla mohou být snadno přenášeny. Dále (např. rákos obecný, kokoška pastuší tobolka, orobinec širokolistý, Lipnice roční, smetánka lékařská, jitrocel větší, kopřiva žahavka, dvoudomá…..)
Erigeron - Turan ( 350 druhů především v Severní Americe) u nás však má 5 druhů domácích.
Druh E. Canadensis je nověji zařazován do rodu Conyza (50 druhů v tropech)
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