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Poziewnik szorstki (Galeopsis tetrahit L.) 

Opis ro śli ny
l Po krój – w za leż no ści od pod ło ża po szcze gól ne ro śli ny osią ga ją wy so kość

od 10 do 100 cm. Ro śli na od do łu roz krze wio na z wy dłu żo ny mi blasz ka mi li -
ścio wy mi, ca ła po kry ta wło ska mi.

l Ro śli na mło da (siew ka) – ło dyż ka pod li ście nio wa czer wo no na bie gła, ob ła, na -
ga wy so ko ści 35–40 mm i śred ni cy oko ło 1–2 mm. Li ście nie zie lo ne, na gie,
lek ko owal ne, z płyt kim wcię ciem na wierz choł ku, w na sa dzie strzał ko wa te
z uszka mi, dłu go ści 9 mm i sze ro ko ści 7 mm. Na ło dyż ce pod li ście nia mi cza -
sa mi wy stę pu ją drob ne wło ski. Ogon ki cien kie, wy dłu żo ne, z dłu gi mi bia ły mi
wło ska mi. Od ci nek nad li ście nia mi wy raź ny, w trak cie wzro stu siew ki wy dłu -
ża ją cy się. Mię dzy węź la czte ro bocz ne, po kry te bia ły mi wło ska mi. Blasz ki li -
ścio we pierw szych li ści elip tycz ne, wy dłu żo ne, kar bo wa ne lub ja jo wa te, pił ko -
wa ne. Owło sio ne ogon ki krót sze od bla szek li ścio wych. Wy raź ne, pie rza -
stouło żo ne ner wy.

l Ro śli na do ro sła – ło dy ga ga łę zi sta, w wę złach zgru bia ła, po kry ta szcze ci -
nia sty mi wło sa mi, w gó rze ogru czo lo na. Li ście wła ści we na krzyż na prze -
ciw le głe, w za ry sie ja jo wa te, lek ko wy dłu żo ne, na szczy cie za ostrzo ne,
mięk ko owło sio ne, ząb ko wa ne (z każ dej stro ny na ogół 9–10 ząb ków). 
Ni by okół ki w ką tach gór nych li ści skła da ją się prze waż nie z sied miu war go -
wych kwia tów dłu go ści 1–2,2 mm o zmien nej bar wie ko ro ny – po cząw szy
od bia łych, przez kre mo we, ró żo we, li lio we, do pur pu ro wych. Gór na i dol -
na war ga z sze ro kim, żół to -pur pu ro wo obrze żo nym ję zycz kiem. Kie lich
o dłu gich, szy dla stych ząb kach, tro chę krót szy od rur ki ko ro ny. Owo cem
jest okrą gła wo ja jo wa ta roz łup ka dłu go ści 2,7–3,8 mm, sze ro ko ści
2–2,5 mm i gru bo ści 1,2–1,3 mm, ciem no sza ra z mar mur ko wa tym de se -
niem, ła two się wy sy pu ją ca z kie li chów. Dość drob ny pa lo wy ko rzeń z licz -
ny mi ko rzon ka mi bocz ny mi.

Roz wój 
Ro śli na jed no rocz na, ja ra, wscho dzi przez ca łą wio snę. Wy twa rza do 200–300 na-
 sion, któ re mo gą dłu go tkwić w gle bie, cze ka jąc na wa run ki sprzy ja ją ce roz wo -
jo wi. Opty mal na tem pe ra tu ra wscho dów to 13°C, ale ro śli ny kieł ku ją już od 2°C. 

Wy stę po wa nie 
Ga tu nek po spo li ty w ca łym kra ju, licz nie wy stę pu je w Kar pa tach i Su de tach oraz
na Po mo rzu. Naj bar dziej lu bi sta no wi ska gleb gli nia stych i lżej szych próch nicz -
nych o wy so kim po zio mie wód grun to wych. In ten syw niej się roz wi ja na ży znych
sta no wi skach za sob nych w azot. Cie nio lub ny.

Szko dli wość
Chwast naj czę ściej spo ty ka ny w zbo żach, lnie, ku ku ry dzy, oko po wych oraz
w ogro dach i sa dach. Kon ku ren cyj ny tyl ko w przy pad ku ma so we go wy stę po wa -
nia, utrud nia zbiór zbóż. Z po wo du swo ich ostrych owo co sta nów jest bar dzo nie -
przy jem ny w do ty ku. Ro śli na tru ją ca.

Pro gi szko dli wo ści
Nie opra co wa no. Uwa ża się, że ga tu nek ten jest bar dziej szko dli wy niż po ziew -
nik po lny.

Me to dy zwal cza nia
Wpro wa dza nie do pło do zmia nu oko po wych i ich sta ran ne upra wia nie. Wy nisz -
cza nie na przy le głych nie użyt kach przed owo co wa niem. Chwast po dat ny
na dzia ła nie wie lu do gle bo wych i na list nych her bi cy dów.

Klasa: dwuliścienne (Magnoliopsida)
Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae), dawniej wargowe
(Labiateae)
Nazwy ludowe: badyl, koci pysk, konopka

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Wschody

Kwitnienie


