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Diagnostyka (rozpoznawanie) gatunków 



Plan

Chwasty jednoliścienne:

• perz właściwy
• owies głuchy
• miotła zbożowa
• wyczyniec polny
• chwastnica jednostronna

Chwasty dwuliścienne: 
• maruna bezwonna
• rumian polny
• chaber bławatek
• mak polny
• fiołek polny
• przytulia czepna
• ostrożeń polny
• gwiazdnica pospolita
• rdestówka powojowata
• powój polny
• tasznik pospolity
• tobołki polne
• przetaczniki: polny, perski, bluszczykowy
• komosa biała



Chwasty jednoliścienne

Budowa nasienia roślin jednoliściennych: 

a - łupina nasienna 
b - bielmo 
c - liścień 
d - zarodek

commons.wikimedia.org
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PERZ WŁAŚCIWY Agropyron repens (L.) P. Beauv.
WIECHLINOWATE Poaceae

Trawa wieloletnia, rozłogowa

Występowanie

• zachwaszcza wszystkie uprawy na zajętym polu, 

miedze, nieużytki

• występuje na różnych glebach, od lekkich do 

ciężkich, od kwaśnych do zasadowych, o różnym 

zasoleniu

• preferuje gleby żyzne, wilgotne, dobrze 

napowietrzone

Szkodliwość

• silnie konkuruje o światło, przy złym stanie 

zasiewów szybko się rozprzestrzenia

• pobiera duże ilości azotu, fosforu i potasu 

z gleby (około 50, 30 i 70 kg/ha)

• rozłogi odznaczają się dużą żywotnością, z 

kilkucentymetrowych odcinków wyrastają nowe 

rośliny

• wytrzymały na niekorzystne warunki środowiska

• próg szkodliwości: 10-15 szt./m2Fot. Stefan.lefnaer



Siewka

Wschody
• z nasion z gł. 5 cm
• z rozłogów przez cały okres 

wegetacyjny (głównie wiosną i jesienią)

Pierwszy liść

• zwinięty
• równowąski, ciemnozielony, z obu stron 

i na brzegach pokryty krótkimi 
włoskami 

• dł. 8-10 cm
• szer. 1-5 mm
• 5-nerwowy, wyraźnie wystający nerw 

środkowy

Pochwa

• krótko, odstająco owłosiona, czerwono-
sino nabiegła

• dł. 15-20 mm
plantevaernonline.dlbr.dk plantevaernonline.dlbr.dk

PERZ WŁAŚCIWY Agropyron repens (L.) P. Beauv.
WIECHLINOWATE Poaceae



Budowa morfologiczna

Korzeń 

• wyrastające z podziemnych rozłogów

Źdźbło

• 30-120 cm
• nagie, gładkie, wzniesione

Liście

• pochwy młodych liści owłosione
• liście płaskie, ciemno- lub sinozielone, 

na górnej stronie szorstkie ,krótko 
owłosione (owłosienie zmienne)

• uszka sierpowate, zachodzące na siebie 
• języczek błoniasty, krótki, drobno 

ząbkowany

Kwiatostan

• kłos krótki, wąski, luźny
• kłoski odstające, 5-10 kwiatowe, ustawione 

szerszą stroną do osi

Owoc

• oplewiony ziarniak

plantevaernonline.dlbr.dk
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PERZ WŁAŚCIWY Agropyron repens (L.) P. Beauv.
WIECHLINOWATE Poaceae



PERZ WŁAŚCIWY Agropyron repens (L.) P. Beauv.
WIECHLINOWATE Poaceae

Rozłogi

• wytwarzane w fazie 5-6 liści
• 30 cm w głąb gleby (łąki – 10cm)
• nowe pędy wyrastają z gł. max. 20cm
• długość (suma) ok. 150 m/roślinę
• średnica ok. 3 m
• biomasa ok. 3 t/ha/rok
• do 300 tyś pączków/m2 (łąka)
• z rozłogów 1 rośliny wyrasta od kilku do kilkudziesięciu nowych pędów (do 200)
• zimą część rozłogów zamiera

Fot. Kinga Treder Fot. Daphne Mesereum



OWIES GŁUCHY Avena fatua L.
WIECHLINOWATE Poaceae

commons.wikimedia.org

Trawa jednoroczna, jara 

Występowanie

• zboża jare, rzadziej ozime i okopowe
• gleby gliniaste podmokłe, bogate w CaCo3

Szkodliwość

• wytwarza silny system korzeniowy, przez co 
skutecznie konkuruje z rośliną uprawną o wodę, 
składniki pokarmowe i światło

• rośnie szybciej niż roślina uprawna
• ziarno osypuje się przed zbiorem rośliny 

uprawnej tworząc potencjalne źródło  
zachwaszczenia upraw następczych

• może krzyżować się z owsem siewnym tworząc 
mieszańce

• „wędrujące” nasiona
• zanieczyszcza ziarno ze zbioru
• straty plonu mogą sięgać nawet do 50% przy 

obsadzie około 30 roślin/m2

• próg szkodliwości: 5 szt./m2

• gatunek inwazyjny



OWIES GŁUCHY Avena fatua L.
WIECHLINOWATE Poaceae

Siewka
Wschody
• marzec-maj, również jesienią – nie zimuje
• z głębokości 5 - 20 cm

Pierwszy liść
• równowąski
• lewoskrętny
• dł. 7-9 cm 
• szer. 4-5 mm
• dolna część blaszki brzeżnie, rzadko odstająco 

owłosiona (włoski długie)
• 3 wyraźne, żyłkowate, krótko-owłosione nerwy 

Dalsze liście

• stopniowo zwężające się 
• blaszki i pochwy słabiej owłosione lub nagie

języczek liściowy błoniasty, postrzępiony

Pochwa

• prążkowana
• na nerwach zwykle krótko, odstająco owłosiona 

plantevaernonline.dlbr.dk



OWIES GŁUCHY Avena fatua L.
WIECHLINOWATE Poaceae

Budowa morfologiczna

Korzeń 

• wiązkowy

Źdźbło

• 60-120 cm

Liście

• pochwy dolnych liści skąpo owłosione lub 
nagie

• liście równowąskie, lewoskrętne, w dolnej 
części brzeżnie rzadko owłosione

• języczek błoniasty, postrzępiony, długi

Kwiatostan

• wiecha rozpierzchła
• kłoski 2-3 kwiatowe
• plewka dolna uzbrojona w 4 cm ość, 

zgiętą kolankowato, w dole śrubowato 
skręconą

Owoc

• ziarniak, szczeciniasto owłosiony, 
brunatny

• 50-600 szt./roślinę
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OWIES GŁUCHY Avena fatua L.
WIECHLINOWATE Poaceae

skręcona ość



MIOTŁA ZBOŻOWA Apera spica-venti (L.) P. Beauv.
WIECHLINOWATE Poaceae

Fot. Barbara Tokarska-Guzik

Trawa jednoroczna, jara lub zimująca

Występowanie

• zboża ozime, rzadziej koniczyny, okopowe
• gleby piaszczyste i piaszczysto-gliniaste, 

wilgotne, lekko kwaśne

Szkodliwość

• dojrzewa tuż przed rośliną uprawną i 
osypuje ziarniaki w czasie zbioru 
zanieczyszczając materiał

• ziarniaki kiełkują na powierzchni gleby lub 
z niewielkiej głębokości

• przez kilka lat zachowują zdolność 
kiełkowania

• jedna roślina może wydać kilka tysięcy 
nasion

• próg szkodliwości: 10-15 szt./m2



Siewka

Pierwszy liść

• równowąski, prawie nitkowaty 
• dł. 15-30 cm, 
• na szczycie zaostrzony
• dołem podwinięty, nagi
• języczek wyraźny, zwykle postrzępiony
• wyraźny nerw środkowy i 2 boczne

Dalsze liście

• szersze i dłuższe
• szorstkie, żeberkowane
• bez widocznego nerwu głównego
• z wydłużonym, postrzępionym języczkiem

MIOTŁA ZBOŻOWA Apera spica-venti (L.) P. Beauv.
WIECHLINOWATE Poaceae

plantevaernonline.dlbr.dk
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Fot. Kinga Treder



Budowa morfologiczna

Korzeń 

• wiązkowy

Źdźbło

• wyprostowane lub zgięte w kolankach
• wznoszące się
• 30-120 cm

Liście

• płaskie, szorstkie, długie
• skręcone śrubowo, nagie
• pochwy gładkie lub szorstkie bez uszek
• języczek długi, postrzępiony

Kwiatostan

• wiecha silnie rozgałęziona
• kłoski jednokwiatowe, mogą być zielone, 

czerwono- lub fioletowonabiegłe
• osłaniająca plewka szorstka, z ością

Owoc

• oplewiony ziarniak, z ością i częścią osi 
kłoska, z wieńcem srebrzystobiałych, 
szczecinkowatych włosków u podstawy

MIOTŁA ZBOŻOWA Apera spica-venti (L.) P. Beauv.
WIECHLINOWATE Poaceae

plantevaernonline.dlbr.dk
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WYCZYNIEC POLNY Alopecurus myosuroides Huds.
WIECHLINOWATE Poaceae

Fot. Kurt Stüber
Trawa jednoroczna jara lub zimująca

Występowanie

• zachwaszcza uprawy jednoliścienne, 
miedze, nieużytki

• gleby  ciężkie, gliniaste, żyzne i wilgotne, 
kwaśne i obojętne (Żuławy Wiślane) 

Szkodliwość

• wymaga dużej ilości wody
• bardzo szybko się rozprzestrzenia
• wytrzymały
• plenny (1 wiecha – do100 nasion)
• po skoszeniu może wytwarzać nowe 

kwiatostany
• zanieczyszcza materiał plantacji nasiennych 

traw
• biotypy odporne na herbicydy
• występowanie 300 wiech na m2 może 

powodować stratę plonu rzędu 40 %
• próg szkodliwości: 12-13 szt./m2

• gatunek inwazyjny



Siewka
wschody jesienią i wiosną

Pierwszy liść

• zwinięty w pączku, nagi
• dł. 3-4 cm

Pochwa

• czerwono nabiegła

WYCZYNIEC POLNY Alopecurus myosuroides Huds.
WIECHLINOWATE Poaceae

plantevaernonline.dlbr.dk
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Budowa morfologiczna

Korzeń 

• żółte, rosną bezpośrednio pod ziemią

Źdźbło

• 30-70 cm
• od nasady rozgałęzione i podnoszące się

Liście

• płaskie, podłużnie lancetowate
• czerwono nabiegłe
• żeberkowane, z ostrymi brzegami
• najmłodszy liść zwinięty
• pochwy liściowe otwarte i nagie
• języczek nierówno ząbkowany
• brak uszek

Kwiatostan

• kłosokszt.ałtna, wąskowalcowata wiecha
• kłoski jednokwiatowe 

Owoc

• płaski, odwrotnie jajowaty, gładki, błyszczący ziarniak

WYCZYNIEC POLNY Alopecurus myosuroides Huds.
WIECHLINOWATE Poaceae

Fot. Dominique 
Jacquin

plantevaernonline.dlbr.dk

plantevaernonline.dlbr.dk
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CHWASTNICA JEDNOSTRONNA Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
WIECHLINOWATE Poaceae

Fot. Michael Becker

Trawa jednoroczna, jara, ciepłolubna

Występowanie

• zboża jare, kukurydza, okopowe, ogrody
• gleby piaszczysto-gliniaste, piaszczyste, 

żyzne, wilgotne

Szkodliwość

• wcześnie wschodzące rosną długo i bujnie, 
silnie osłabiając roślinę uprawną (C4)

• wschodzące później rosną szybko, ale nie 
stanowią dużego zagrożenia

• odporna na wirusy
• konkurencyjna, pobiera 80% dostępnych 

zasobów azotu
• 1 roślina wydaje do 5000 ziarniaków
• zdolność kiełkowania – do 7 lat
• próg szkodliwości: 6 szt./m2



Siewka
Wschody – min. 10oC
Pierwszy liść
• równowąski, na szczycie zaostrzony 
• zwinięty
• z licznymi nerwami
• bez uszek i języczka
• ciemno lub szarozielony
• dł. 15-20 mm
• pochwa silnie spłaszczona

Dalsze liście

• dłuższe
• z białym nerwem środkowym
• brzeg blaszki u nasady delikatnie owłosiony

CHWASTNICA JEDNOSTRONNA Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
WIECHLINOWATE Poaceae

Fot. Krzyszt.of Ziarnek, Kenraiz

Fot. Kinga Treder Fot. Salicyna



Budowa morfologiczna
Korzeń 
• wiązkowy z korzeniami przybyszowymi
Źdźbło
• 30-100 cm
• w dolnych kolankach zgięte, nagie, spłaszczone
Liście
• ciemnoszarozielone, w miejscu przejścia 

blaszki w pochwę jaśniejsza linia
• równowąskie, lancetowate z białą linia wzdłuż 

nerwu głównego
• u podstawy blaszki drobne owłosienie brzegów
• bez uszek i języczka
• pofalowane, ostro-szorstkie brzegi
• pochwa liściowa zamknieta
Kwiatostan
• wyprostowana wiecha 
• kłoski jednokwiatowe dł. 2-3 mm, gęsto 

stłoczone na głównej osi w zamiennie lub 
przeciwlegle stojących pozornych kłoskach

• plewy na nerwach szorstko owłosione
• osłaniająca plewka przeważnie z długą ością
Owoc
• ziarniak, owalny, wypukły od strony 

grzbietowej, płaski od strony brzusznej

CHWASTNICA JEDNOSTRONNA Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
WIECHLINOWATE Poaceae

Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder Fot. Kinga Treder

Fot. Stefan.lefnaer



Chwasty dwuliścienne

Budowa nasienia roślin jednoliściennych: 

a - łupina nasienna 
b - bielmo 
c - liścienie 
d - zarodek

commons.wikimedia.org



MARUNA NADMORSKA BEZWONNA 
Matricaria maritima L. subsp. inodora (L.) Dostál

ASTROWATE Asteraceae

Fot. Kinga Treder

Roślina jednoroczna, dwuletnia lub wieloletnia

Występowanie

• rzepak, zboża, okopowe, warzywa, koniczyny, 
lucerny

• gleby gliniaste, próchniczne, wilgotne

Szkodliwość

• bardzo duża płodność, 1 roślina wydaje ponad 
100 tyś. nasion

• nasiona utrzymują zdolność kiełkowania do 10 
lat

• nasiona nie ulegają trawieniu  w przewodzie 
pokarmowym koni i krów

• pobiera dużo składników pokarmowych i wody z 
gleby

• kiełkuje przez cały rok
próg szkodliwości: 3 szt./m2

Inne

• nasiona zawierają do 20% tłuszczu
• ma właściwości owadobójcze



Siewka

Liścienie

• jajowate
• siedzące lub na krótkich ogonkach
• 5x3 mm

Łodyżka podliścieniowa

• zielona, naga
• do 10 mm długości

Pierwsze liście

• pojedynczo pierzastosieczne, z 2 parami 
bocznych, lancetowatych odcinków lub 
oszczepowatotrójdzielne

Dalsze liście

• dwukrotnie pierzastosieczne o równowąskich 
łatkach

• blaszki ciemnozielone, nagie, bez zapachu

MARUNA NADMORSKA BEZWONNA 
Matricaria maritima L.subsp. inodora (L.) Dostál

ASTROWATE Asteraceae

Fot. Kinga Treder



Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder

Budowa morfologiczna

Łodyga

• rozgałęziona od połowy 
• naga
• 15-60 cm

Liście

• 2-3-krotnie 
pierzastodzielne o 
łatkach równowąskich, 
cienkich, długich, na 
dolnej stronie 
bruzdowanych

MARUNA NADMORSKA BEZWONNA 
Matricaria maritima L.subsp. inodora (L.) Dostál

ASTROWATE Asteraceae

Fot. Kinga Treder

bez charakterystycznego 
zapachu rumianku



Fot. Kinga Treder

Budowa morfologiczna

Kwiatostan

• koszyczek kwiatowy
• 8-15 mm
• okrywy koszyczka miseczkowate o 

listkach z białawym obrzeżem
• kwiaty rurkowate żółte, bez plewinek
• kwiaty języczkowate białe, odstające
• dno kwiatowe pełne, półkoliste lub 

stożkowate

Owoc

• niełupka z 3 jasnymi żeberkami

MARUNA NADMORSKA BEZWONNA 
Matricaria maritima L.subsp. inodora (L.) Dostál

ASTROWATE Asteraceae

Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder

Fot. Stefan.lefnaer



RUMIAN POLNY Anthemis arvensis L.
ASTROWATE Asteraceae

Roślina jednoroczna, jara lub zimująca

Występowanie

• rzepak, zboża, rzadziej okopowe, 
stanowiska ruderalne

• gleby lekkie, kwaśne, bogate w azot

Szkodliwość

• wytwarza kilka tysięcy nasion
• silnie konkuruje o światło i przestrzeń
• próg szkodliwości: 3 szt./m2

Inne

• naturalny insektycyd

Fot. H. Zell



RUMIAN POLNY Anthemis arvensis L.
ASTROWATE Asteraceae

Siewka

Liścienie

• owalne
• siedzące
• mięsiste
• 5x3 mm

Łodyżka podliścieniowa

• brunatnoczerwona
• naga
• do 10 mm długości

Pierwsze liście

• naprzeciwległe
• pojedynczo pierzastosieczne z dwiema 

parami bocznych lancetowatych odcinków i 
nieco rozszerzonym, niepodzielonym lub 
ząbkowanym odcinkiem szczytowym, 
delikatnie owłosione z obu stron 

Dalsze liście

• podwójnie pierzastosieczne z 
lancetowatymi odcinkami, obustronnie 
owłosione

plantevaernonline.dlbr.dk
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Budowa morfologiczna

Łodyga

• rozgałęziona
• rzadko owłosiona lub naga
• 10-60 cm

Liście

• podwójnie pierzastosieczne o odległych od 
siebie równowąskolancetowatych, 
całobrzegich bądź ząbkowanych odcinkach

• punktowo lub rzadko owłosione
• spłaszczone

Kwiatostan

• koszyczek kwiatowy
• 10-50 mm
• kwiaty rurkowate żółte, języczkowate białe, 

odstające
• dno kwiatowe pełne
• plewinki kwiatów rureczkowatych tej samej 

długości lub dłuższe

Owoc

• niełupka

RUMIAN POLNY Anthemis arvensis L.
ASTROWATE Asteraceae

Fot. AnRo0002

plantevaernonline.dlbr.dk

Fot. Stefan.lefnaer

Fot. Fornax

bez 
charakterystycz
nego zapachu 

rumianku



CHABER BŁAWATEK Centaurea cyanus L.
ASTROWATE Asteraceae

Roślina jednoroczna, jara lub zimująca 

Występowanie

• rzepak, zboża, okopowe, koniczyny, 
lucerny

• gleby różnych typów, najczęściej 
lekkie, piaszczyste, ubogie w wapń

Szkodliwość

• silnie konkuruje o światło, przestrzeń i 
składniki pokarmowe 

• zanieczyszcza materiał siewny
• duża zdolność kiełkowania
• pośredni żywiciel nicieni atakujących 

zboża i koniczyny
• może rozmnażać się wegetatywnie
• wytwarza około 700‒1600 

nasion/roślinie
• próg szkodliwości: 7-10 szt./m2

• uodparnia się na część substancji 
czynnych herbicydów

Fot. Kinga Treder



Siewka

Liścienie

• owalne lub odwrotnie jajowate, nagie, 
zaokrąglone na szczycie

• 10-15 mm

Łodyżka podliścieniowa

• cienka, nitkowata
• zielona lub czerwono nabiegła
• 10-15 mm długości

Pierwsze liście

• podługowatolancetowate
• zwężające się na szczycie i ostro zakończone
• z obu stron pajęczynowato owłosione, 

szarozielone
• długi ogonek, z falistymi brzegami, z 2-4 

krótkimi ząbkami

Dalsze liście

• pierzastosieczne o łatkach 
równowąskolancetowatych, w górnej części 
ząbkowane

CHABER BŁAWATEK Centaurea cyanus L.
ASTROWATE Asteraceae

Fot. Kinga Treder



Budowa morfologiczna

Korzeń

• palowy, wrzecionowaty

Łodyga

• rozgałęziona od połowy
• kanciasta, pajęczynowato owłosiona
• 10-80 cm

Liście

• dolne – jajowatolancetowate z 2-3 odległymi 
odcinkami z obu stron

• górne – lancetowate, siedzące, lekko 
owłosione, szarozielone, całobrzegie

Kwiatostan

• koszyczek, na długiej szypułce
• kwiaty brzeżne lejkowate, niebieskie, czasem 

białe lub czerwonawe
• kwiaty wewnętrzne niebieskofioletowe

Owoc

• niełupka, srebrzysta ze złocistymi szczecinkami

CHABER BŁAWATEK Centaurea cyanus L.
ASTROWATE Asteraceae

Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder

www.hippopx.com



MAK POLNY Papaver rhoeas L.
MAKOWATE Papaveraceae

Roślina jednoroczna, jara lub zimująca

Występowanie

• zboża (szczególnie ozime), rzepak ozimy, 
okopowe

• gleby gliniaste, ilaste,  ciężkie i lekkie 
żyzne, bogate w wapń, wilgotne

Szkodliwość

• bardzo duża płodność, 
• nasiona pozostają żywe w glebie przez 30-

40 lat
• kiełkuje na świetle z powierzchni gleby i w 

niskich temperaturach
• próg szkodliwości: 10-25 szt./m2

Inne

• trujący dla zwierząt
• stosowany w lecznictwie

Fot. Kinga Treder



Siewka

Liścienie

• równowąskie, drobne, nitkowate
• na szczycie zaokrąglone lub lekko 

zaostrzone
• nagie
• 2x6 mm

Łodyżka podliścieniowa

• naga, nitkowata, zielona
• 3-7 mm długości

Pierwsze liście

• jajowate, nagie lub lekko owłosione, 
naprzeciwległe

• na szczycie zaostrzone

Dalsze liście

• pierzastodzielne, owłosione, pod spodem 
z sinawym nalotem

MAK POLNY Papaver rhoeas L.
MAKOWATE Papaveraceae

Fot. Kinga TrederFot. Krzyszt.of Ziarnek

Fot. Kinga Treder



Budowa morfologiczna

Korzeń

• wrzecionowaty

Łodyga

• wzniesiona, szczeciniasto owłosiona
• okrągława, sinawozielona
• 20-60 cm

Liście

• pojedynczo lub podwójnie pierzastodzielne, 
o podługowatych, ząbkowanych i owłosionych 
odcinkach

• pod spodem z sinym nalotem 

Kwiaty

• pojedyncze
• purpurowo-czerwone z dużą ciemną plamą 

u nasady płatków korony

Owoc

• torebka owalna lub kulista, naga

Nasiona

• nerkowate, matowe 

MAK POLNY Papaver rhoeas L.
MAKOWATE Papaveraceae

Fot. Kinga TrederFot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder Fot. Alvesgaspar

Fot. Kinga Treder



FIOŁEK POLNY Viola arvensis Murray
FIOŁKOWATE Violaceae

Roślina jednoroczna, jara lub zimująca

Występowanie

• rzepak, zboża, okopowe, ogrody
• różne typy gleb

Szkodliwość

• zachwaszcza wiele upraw
• nasiona długo utrzymują zdolność 

kiełkowania
• jedna roślina wytwarza kilka tysięcy nasion
• próg szkodliwości: 25 szt./m2

Inne

• nasiona zawierają 38% tłuszczu
• ziele zawiera: alkaloidy, barwniki 

antocyjanowe, cukry, flawonoidy, garbniki, 
saponiny, sole mineralne, olejki eteryczne, 
karoten, kwasy organiczne, kwas salicylowy, 
rutynę, salicylan metylowy, witaminę C

• nasiona nie są trawione przez zwierzęta

Fot. Matti Virtala



Siewka

Liścienie

• jajowate, nagie, na wierzchu zielone, pod 
spodem fioletowo nabiegłe

• z obu stron skośnie ścięte
• dł. 4-5 mm

Łodyżka podliścieniowa

• zielona, naga
• u góry fioletowo nabiegła
• do 3-8 mm długości

Pierwszy liść

• okrągławo jajowaty
• nagi lub lekko owłosiony, z dwoma 

widocznymi wcięciami (karbami) po bokach
• na szczycie zaokrąglony 

Dalsze liście

• z większą liczbą szerokich, spłaszczonych karb
• u nasady ogonków drobne przylistki

FIOŁEK POLNY Viola arvensis Murray
FIOŁKOWATE Violaceae

Fot. Krzyszt.of Ziarnek

Fot. Krzyszt.of Ziarnek



FIOŁEK POLNY Viola arvensis Murray
FIOŁKOWATE Violaceae

Budowa morfologiczna

Korzeń

• wrzecionowaty, palowy

Łodyga

• prosta lub rozgałęziona, rozesłana
• 10-30 cm

Liście

• dolne jajowate, naprzeciwległe
• górne – lancetowate z długimi 

pierzastodzielnymi przylistkami, na brzegach 
karbowane

Kwiat

• pojedynczy, na długich szypułkach
• białożółty z fioletowym zabarwieniem

Owoc

• torebka trzykomorowa, podłużnie pękająca 
(nasiona wyrzucane są na dużą odległość)

Nasiona

• ciemnożółte, połyskujące, z elajosomem
• roznoszone przez mrówki (myrmekochoria)

Fot. Rasbak
Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder

Fot. Stefan.lefnaer

For. K bogusz1



PRZYTULIA CZEPNA Galium aparine L.
MARZANOWATE Rubiaceae

Roślina jednoroczna, jara lub zimująca

Występowanie
• rzepak, zboża, okopowe, warzywa, lasy, 

ugory
• gleby gliniaste, wilgotne

Szkodliwość

• łatwo przystosowuje się do zmiennych 
warunków siedliskowych

• powoduje wyleganie rośliny uprawnej
• utrudnia zbiór mechaniczny
• silnie konkuruje o światło i składniki 

pokarmowe
• zanieczyszcza materiał siewny
• nasiona przenoszone przez ludzi i 

zwierzęta
• próg szkodliwości: 0,1-2 szt./m2

Inne

• ziele zawiera kumarynę - naturalny 
inhibitor kiełkowania nasion

Fot. Stefan.lefnaer



Siewka

Liścienie

• eliptyczne, wydłużone, na szczycie wąsko wcięte, 
z krótkimi ogonkami

• zielone, nagie
• na długich, cienkich ogonkach
• dł. 7-18 mm

Łodyżka podliścieniowa

• obła, czerwonofioletowo nabiegła, naga
• do 15-20 mm długości

Pierwsze liście

• cztery, skupione w okółku, z wyraźnym nerwem 
środkowym

• owalne, prawie siedzące
• na szczycie zaostrzone, zakończone kończykiem
• na brzegu pokryte drobnymi, haczykowatymi 

szczecinkami

Dalsze liście

• owalne lub odwrotnie jajowate
• zebrane w okółkach

PRZYTULIA CZEPNA Galium aparine L.
MARZANOWATE Rubiaceae

Fot. Salicyna

Fot. Salicyna



Budowa morfologiczna

Korzeń

• wrzecionowaty, rozgałęziony

Łodyga

• rozgałęziona, wspinająca się
• czterograniasta, silnie zadzierżysto szt.ywno

owłosiona
• 30-150 cm

Liście

• klinowato lancetowate, na brzegach i pod 
spodem silnie zadzierżyste

• 6-8 w okółku

Kwiatostan

• baldachokszt.ałtny, 2-3 kwiatowy
• kwiaty w kątach liści, białe lub zielonobiałe

Owoc

• kulista rozłupka pokryta gęsto 
haczykowatymi szczecinkami 

PRZYTULIA CZEPNA Galium aparine L.
MARZANOWATE Rubiaceae

Fot. Fornax

Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder

Fot. Luis Nunes Alberto



Roślina dwupienna, wieloletnia

Występowanie

• wszystkie uprawy, miedze, przydroża, 
stanowiska ruderalne

• różne typy gleb z wyjątkiem najuboższych

Szkodliwość

• bardzo duża płodność, 1 roślina wydaje 35 
tyś. nasion

• silnie zachwaszcza uprawy
• wyczerpuje glebę ze składników 

pokarmowych
• rozmnaża się z nasion i rozłogów
• szybko się rozprzestrzenia
• próg szkodliwości: 0,1-2 szt./m2

Inne

• nasiona przenoszone przez wiatr do 500 m
• ma właściwości owadobójcze

OSTROŻEŃ POLNY Cirsium arvense (L.) Scop.
ASTROWATE Asteraceae

Fot. Kinga Treder



Siewka

Liścienie

• odwrotnie jajowate, całobrzegie
• nagie, mięsiste, na szczycie zaokrąglone, zielone
• dł. 8-10 mm
• formy z rozmnożenia wegetatywnego mogą nie 

wykszt.ałcać liścieni

Łodyżka podliścieniowa

• krótka, naga
• białawozielona
• 1-3 mm długości

Pierwsze liście

• odwrotnie jajowate, skrętoległe, ząbkowane
• na górnej stronie lekko owłosione, pod spodem 

popielate gęsto pajęczynowato owłosione

Dalsze liście

• owalne lub lancetowate, na szczycie ostro 
zakończone lub tępe

• na brzegach liczne kłujące ząbki
• na górnej stronie szczeciniasto owłosione, od 

spodu filcowato owłosione lub nagie, szare

OSTROŻEŃ POLNY Cirsium arvense (L.) Scop.
ASTROWATE Asteraceae

Fot. Krzyszt.of Ziarnek

Fot. Krzyszt.of Ziarnek



OSTROŻEŃ POLNY Cirsium arvense (L.) Scop.
ASTROWATE Asteraceae

Budowa morfologiczna

Korzeń

• walcowaty, silnie rozgałęziony, piętrowy, 
głęboki na 2-6 m

Łodyga

• obłokanciasta, silnie rozgałęziona
• szarozielona
• naga lub górą lekko owłosiona
• 40-120  ccm

Liście

• eliptyczne, podłużnie lancetowate, zmiennie 
owłosione, siecznie lub falisto wcinane

• z wierzchu zielone, pod spodem popielate
• z kłującymi, owłosionymi ząbkami

Kwiatostan

• koszyczek
• kwiaty rozdzielnopłciowe, jasnopurpurowe 

lub różowofioletowe, rzadko białe

Owoc

• niełupka z pierzastym puchem 2-3 cm

Fot. Kinga Treder

wikipedia.org, licencja: domena publiczna

pxhere.com, licencja CC0
Fot. Andrey ZharkikhFot. Andrey Zharkikh

Fot. Kinga Treder



kolczaste ząbki na 
brzegach liści

OSTROŻEŃ POLNY – cechy szczególne

Fot. Matt Lavin

obłokanciasta, pusta  
łodyga



Roślina jednoroczna, jara lub zimująca

Występowanie

• wszystkie uprawy, ogrody, ugory
• różne typy gleb, wilgotne, zasobne w azot

Szkodliwość

• bardzo duża płodność
• kilka cykli życiowych w ciągu roku
• obficie rozrasta się w lata mokre
• kiełkuje przez cały rok
• próg szkodliwości: 26 szt./m2

GWIAZDNICA POSPOLITA Stellaria media (L.) Vill.
GOŹDZIKOWATE Caryophyllaceae

Fot. Kinga Treder



Siewka

Liścienie

• lancetowate, na szczycie ostre
• pokryte gwiazdkowatymi włoskami
• jasnozielone
• dł. 5-7 mm

Łodyżka podliścieniowa

• zielona, naga
• do 10 mm długości

Pierwsze liście

• szerokojajowate, z ostrym końcem na 
szczycie

• naprzeciwległe
• na cienkich ogonkach rzadko owłosionych
• nagie

GWIAZDNICA POSPOLITA Stellaria media (L.) Vill.
GOŹDZIKOWATE Caryophyllaceae

Fot. Krzyszt.of Ziarnek

Fot. Krzyszt.of Ziarnek



GWIAZDNICA POSPOLITA Stellaria media (L.) Vill.
GOŹDZIKOWATE Caryophyllaceae

Budowa morfologiczna

Korzeń

• cienki, wątły

Łodyga

• cienka, rozesłana
• jednoszeregowo owłosiona
• zakorzeniająca się
• 5-40 cm

Liście

• dolne i środkowe jajowate, ogonkowe, 
naprzeciwległe

• górne – siedzące, nagie lub lekko owłosione

Kwiatostan

• dwuramienna wierzchotka
• kwiaty drobne, białe, na długich szypułkach

Owoc

• torebka podługowata, pękająca  

Nasiona

• okrągławe, spłaszczone, brunatne, z 
brodawkami w kszt.ałcie gwiazdek

Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder



po przerwaniu łodygi wewnątrz 
charakterystyczna mocna „nitka”

GWIAZDNICA POSPOLITA – cechy szczególne

jednoszeregowo 
owłosiona łodyga

Fot. Kinga Treder



Rośliny podobne do gwiazdnicy:

GWIAZDNICA POSPOLITA Stellaria media (L.) Vill.
GOŹDZIKOWATE Caryophyllaceae

Piaskowiec macierzankowy (Arenaria serpyllifolia L.) Kościenica wodna (Myosoton aquaticum (L.) Moench)

Fot. Fornax Fot. Kurt Stüber



RDESTÓWKA (RDEST) POWOJOWATA Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
RDESTOWATE Polygonaceae

Roślina jednoroczna, jara lub zimująca

Występowanie

• rzepak, zboża, okopowe, nieużytki
• gleby umiarkowanie ubogie-gleby 

zasobne, umiarkowanie kwaśne

Szkodliwość

• szybko wzrasta
• głęboko się zakorzenia 
• oplatając rośliny uprawne  sprzyja 

wyleganiu i utrudnia zbiór
• dojrzewa ze zbożami zanieczyszczając 

ziarno
• roślina trująca (zjadanie świeżych liści 

prowadzi do zapalenia jelit u koni i trzody
• próg szkodliwości: 16 szt./m2

Inne

• po zmieleniu może być cennym 
dodatkiem do pasz

Fot. Kinga Treder



RDESTÓWKA (RDEST) POWOJOWATA Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
RDESTOWATE Polygonaceae

Siewka 

Liścienie

• zielone, pod spodem czerwonawe
• podługowate, na szycie tępe lub zaokrąglone
• nagie, z widocznym nerwem środkowym
• na krótkich, szorstko owłosionych ogonkach 
• 20 mm dł.

Łodyżka podliścieniowa

• karminowoczerwona 
• dołem naga, górą lekko omszona
• 15-20 mm dł.

Pierwsze liście

• strzałkowate, ostre na szczycie, z zaokrąglonymi 
klapami

• skrętoległe

Dalsze liście

• podobne do pierwszych, większe
• na długich ogonkach
• w nasadzie rurkowate, krótko owłosione, często 

czerwonawe gatki

Fot. Krzyszt.of Ziarnek



Budowa morfologiczna

Korzeń

• wrzecionowaty, powykrzywiany, z licznymi 
korzeniami bocznymi

Łodyga

• kanciasta, wąska i szorstka
• wijąca się w prawo, oplatająca inne rośliny
• dołem rozgałęziona
• 20-120 cm

Liście

• sercowate na wyraźnych ogonkach
• żywozielone
• wierzchołkami skierowane w dół

Kwiatostan

• kwiaty wyrastają po 2-6 z kątów liści 
• zielonobiałe, niepozorne, zebrane w luźne 

kłosy

Owoc

• trójgraniasty orzeszek, zaostrzony, czarny

RDESTÓWKA (RDEST) POWOJOWATA Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
RDESTOWATE Polygonaceae

Fot. Kinga Treder

Fot. Stefan.lefnaer

Fot. Stefan.lefnaer

Fot. Stefan.lefnaer

Fot. Stefan.lefnaer



POWÓJ POLNY Convolvulus arvensis L.
POWOJOWATE Convolvulaceae

Roślina wieloletnia 

Występowanie
• wszystkie uprawy, zarośla, przydroża, łąki, miedze,  tereny 

ruderalne
• gleby suche, gliniaste, piaszczyste, próchnicze, zasobne 

w składniki odżywcze

Szkodliwość

• oplata rośliny powodując wyleganie i utrudniając zbiór
• wysoce konkurencyjny
• roślina żywicielska dla wirusów występujących na 

pomidorach, ziemniakach i tytoniu
• trudny do zwalczenia ze względu na głęboko 

umiejscowione rozłogi korzeniowe 
• trujący dla koni (zjedzenie 26 kg zielonej masy prowadzi 

do osłabienia, obniżenia temperatury, a nawet do śmierci)
• masowe występowanie chwastu powoduje spadek plonu 

o 20‒80 %
Inne
• roślina światłolubna, kwiaty otwierają się tylko w 

słoneczną pogodę i przekwitają po jednym dniu
• kwiaty wydzielają migdałową woń
• po przecięciu wydziela mleczny sok
• jest owadopylny (motyle)

Fot. Jana Majekova



Siewka

Liścienie

• odwrotnie jajowate, w zarysie czworokątne
• na szczycie szeroko wcięte
• z wyraźnym siatkowanym unerwieniem
• ogonki czerwono nabiegłe (u form z rozmnażania 

wegetatywnego ogonków może nie być)
• ciemnozielone, nagie
• dł. 8-10 mm

Łodyżka podliścieniowa

• żółtawoczerwona
• naga
• 10-20 mm długości

Pierwsze liście

• skrętoległe
• eliptyczne lub podłużnie jajowate, z zaokrąglonym 

lub tępo zwężonym szczytem, z nasadą 
strzałkowato wyciętą

• na cienkich, wydłużonych ogonkach
• blaszki liściowe ciemnozielone, nagie, cienko 

pierzasto unerwione

POWÓJ POLNY Convolvulus arvensis L.
POWOJOWATE Convolvulaceae

Fot. Krzyszt.of Ziarnek

Fot. Krzyszt.of Ziarnek



POWÓJ POLNY Convolvulus arvensis L.
POWOJOWATE Convolvulaceae

Budowa morfologiczna

Korzeń

• palowe, głębokie (do 2,5 m), z pionowymi 
rozłogami, silnie rozwinięte i wytrzymałe na susze

Łodyga
• pełzająca lub wijąca się w lewo, okrągława
• krótko owłosiona, lekko żeberkowana
• 20-150 cm

Liście

• skrętoległe, pojedyncze, na ogonkach
• całobrzegie, lancetowato wydłużone lub jajowate
• nagie, u nasady strzałkowate lub sercowate

Kwiatostan

• osadzone w kątach liści
• lejkowate korony białe, różowe lub białoróżowe 
• kwitną jeden dzień przy słońcu wydzielając 

zapach migdałów
Owoc
• jasnobrunatna lub szara, dwukomorowa, naga 

torebka,  otoczona kielichem
• nasiona ciemnobrunatne, odwrotnie jajowate, 

drobno brodawkowate, w górze zaokrąglone

Fot. H. Zell

Fot. Frank Vincentz

Fot. Frank Vincentz



po przecięciu wydziela mleczny sok 

liście strzałkowate

POWÓJ POLNY – cechy szczególne

łodyga wijąca się w lewo

Fot. Frank Vincentz



PRZETACZNIK POLNY Veronica arvensis L.
TRĘDOWNIKOWATE Scrophulariaceae

Roślina jednoroczna, jara lub zimująca 

Występowanie

• wszystkie uprawy, przydroża, łąki, 
pastwiska, ogrody, nieużytki

• gleby lekkie i ciężkie

Szkodliwość

• szybko się rozplenia i w krótkim czasie 
może zająć całą uprawę

• silnie konkuruje o światło, przestrzeń i 
składniki pokarmowe

• próg szkodliwości: 10-15 szt./m2

Fot. Olivier Pichard



Siewka

Liścienie

• drobne
• okrągławe, nieco trapezowate
• nagie
• średnica 2 mm

Łodyżka podliścieniowa

• brunatnozielona
• naga
• krótka, do 5 mm długości

Pierwsze liście

• naprzeciwległe
• jajowate, karbowano – piłkowane
• ogonkowe
• z niewyraźnym unerwieniem
• ogonki i blaszki liściowe owłosione

Dalsze liście

• trójkątne do jajowatych
• z liczniejszymi i wyraźniejszymi ząbkami na 

brzegach
• owłosione

PRZETACZNIK POLNY Veronica arvensis L.
TRĘDOWNIKOWATE Scrophulariaceae

Fot. Krzyszt.of Ziarnek

Fot. Krzyszt.of Ziarnek



Budowa morfologiczna
Łodyga

• wzniesiona, lub podnosząca się
• owłosiona krótkimi włoskami, w górnej części 

ogruczolona
• 5-30 cm

Liście

• dolne: ogonkowe, naprzeciwległe, szeroko 
jajowate, o nasadach nieco sercowatych, 
owłosione, brzegi karbowane lub piłkowane, 
koniec tępo zakończony

• górne: lancetowate, całobrzegie, z przysadkami

Kwiatostan

• luźne, wydłużone grona
• kwiaty na bardzo krótkich, wzniesionych 

szypułkach (prawie siedzące) w kątach liści
• kielich złożony z 4 wolnych, lancetowatych, tępo 

zakończonych i silnie owłosionych działek, 
okwiat błękitno-biały

Owoc
• spłaszczona, sercowata, ogruczolona, owłosiona 

torebka
• nasiona żółte lub żółtobrunatne, owalne, 

roznoszone przez wiatr

PRZETACZNIK POLNY Veronica arvensis L.
TRĘDOWNIKOWATE Scrophulariaceae

Fot. Stefan.lefnaer

Fot. Stefan.lefnaer

Fot. Stefan.lefnaer

Fot. Stefan.lefnaer

Fot. Rasbak



Roślina jednoroczna, jara lub zimująca

Występowanie

• zboża, rzepak, warzywa, strączkowe, uprawy 
szerokorzędowe, ogrody, doliny dużych rzek

• gliniaste, wilgotne, zasobne w azot, próchnicze

Szkodliwość

• nie wyrządza większych szkód w uprawach
• staje się uciążliwy, gdy wschodzi razem z 

roślinami uprawnymi
• konkurencyjny o wodę
• szybko się rozmnaża
• próg szkodliwości: 10-15 szt./m2

PRZETACZNIK PERSKI Veronica persica Poir.
TRĘDOWNIKOWATE Scrophulariaceae

Fot. Strobiomyces



Siewka

Liścienie

• okrągławo jajowate, na szczycie zaokrąglone
• u nasady ucięte
• nagie
• zielone, pod spodem nieco fioletowo nabiegłe
• dł. 4-7 mm
• ogonki nieznacznie dłuższe od blaszek, rzadko 

owłosione

Łodyżka podliścieniowa

• ciemnozielona
• drobno omszona
• 10-20 mm długości

Pierwsze liście

• naprzeciwległe
• jajowate, lekko owłosione
• karbowano-piłkowane, brzegiem falisto wrębne
• pierzasto unerwione
• blaszki i ogonki owłosione

Dalsze liście

• podobne, skrętoległe

PRZETACZNIK PERSKI Veronica persica Poir.
TRĘDOWNIKOWATE Scrophulariaceae

Fot. Dalgial

Fot. Dalgial



PRZETACZNIK PERSKI Veronica persica Poir.
TRĘDOWNIKOWATE Scrophulariaceae

Budowa morfologiczna

Łodyga

• okrągława, rozgałęziona, rozesłana z 
dwoma rzędami odstających, kędzierzawych 
włosów

• leżące na ziemi ukorzeniają się
• 10-40 cm

Liście

• szeroko jajowate, grubo i karbowano 
piłkowane

• krótkoogonkowe, o zaokrąglonych nasadach
• stosunkowo nieliczne i owłosione

Kwiatostan

• pojedynczo w kątach liści, na szypułkach 
długich i owłosionych

• korona  niebiesko-błękitna z białą dolną 
łatką

Owoc

• odwrotnie nerkowata, owłosiona lub naga, 
siatkowato unerwiona, płaska torebka

• nasiona  jajowate, żółtawe lub brunatne, 
owalne, brodawkowaneFot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder

Fot. Greg Peterson

Fot. Stefan.lefnaer

Fot. Stefan.lefnaer



Roślina jednoroczna, jara lub zimująca 

Występowanie

• zboża (głównie ozime), okopowe, 
przydroża, nieużytki,  zarośla

• gleby żyzne, piaszczyste, próchnicze, 
gliniaste, gliniasto-piaszczystych, bogate 
w wapno

Szkodliwość

• silnie konkuruje o składniki pokarmowe i 
przestrzeń

• kiełkuje z powierzchni gleby
• krótki cykl rozwojowy
• nasiona kiełkują w temp. 0 C, przy 

wysokich temperaturach rozwój jest 
zahamowany

• próg szkodliwości: 10-15 szt./m2

PRZETACZNIK BLUSZCZYKOWY Veronica hederifolia L.
TRĘDOWNIKOWATE Scrophulariaceae

Fot. Josef Gesti



PRZETACZNIK BLUSZCZYKOWY Veronica hederifolia L.
TRĘDOWNIKOWATE Scrophulariaceae

Siewka

Liścienie

• szerokoeliptyczne lub jajowate
• u nasady ucięte
• ogonki nieznacznie dłuższe od blaszek, rzadko 

owłosione
• nagie
• zielone, pod spodem nieco fioletowo nabiegłe
• dł. 4-7 mm

Łodyżka podliścieniowa

• brunatna
• obła
• 20 mm długości

Pierwsze liście

• naprzeciwległe
• jajowate, lekko owłosione
• karbowano-piłkowane, brzegiem falisto wrębne
• pierzasto unerwione
• blaszki i ogonki owłosione

Dalsze liście

• podobne, skrętoległe

Fot. Krzyszt.of Ziarnek

Fot. Salicyna



Budowa morfologiczna

Łodyga

• liczne, rozesłane i rozgałęzione
• ciemnozielone
• okrągławe, z rzadka długo owłosiona
• 10-30 cm

Liście

• sercowato nerkowate lub okrągławo 
jajowate, owłosione

• 3-5-7 klapowe, z szeroką klapa szczytową

Kwiatostan

• kwiaty pojedyncze, wyrastają w kątach liści 
na długiej szypułce

• błękitno-białe lub bladobłękitne
• działki kielicha ostre, podługowate

Owoc

• torebka naga, prawie czterodzielna, z 
małym wcięciem na szczycie 

• nasiona kulisto nerkowate, bruzdkowane, 
żółte do żółtobrunatnych, przy obwodzie 
pomarszczone

PRZETACZNIK BLUSZCZYKOWY Veronica hederifolia L.
TRĘDOWNIKOWATE Scrophulariaceae

Fot. Stefan.lefnaer

Fot. Stefan.lefnaer

Fot. Kristian Peters

Fot. Stefan.lefnaer

Fot. Stefan.lefnaer Fot. Stefan.lefnaer



Roślina jednoroczna, jara lub zimująca

Występowanie

• rzepak, okopowe, ogrody warzywne, rzadziej 
zboża, nieużytki, stanowiska ruderalne

• gleby żyzne, próchnicze, nawożone 
obornikiem, pulchne i przewiewne, 
z niewielką ilością wapnia

Szkodliwość

• w czasie jednego okresu wegetacyjnego 
wytwarza do 4 pokoleń

• konkurencyjny w stosunku do roślin 
uprawnych

• jest pośrednim żywicielem szkodników i 
chorób grzybiczych typowych dla roślin 
kapustowatych

TASZNIK POSPOLITY Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
KAPUSTOWATE Brassicaceae

Fot. Kinga Treder



Siewka

Liścienie

• drobne, podłużnie eliptyczne
• jasnozielone
• nagie
• bez widocznego nerwu
• ogonki długości blaszki
• 4x1,5 mm

Łodyżka podliścieniowa

• cienka
• biaława
• naga
Pierwsze liście
• okrągławo eliptyczne
• naprzeciwległe
• ogonki długości blaszki
• brzegi blaszek płytko ząbkowane
• blaszki liściowe gwiazdkowato owłosione, na 

brzegach włosy proste

Dalsze liście

• podługowate, klapowato pierzastodzielne

TASZNIK POSPOLITY Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
KAPUSTOWATE Brassicaceae

Fot. Krzyszt.of Ziarnek

Fot. Salicyna



Budowa morfologiczna

Tasznik cechuje się dużą zmiennością form, 
w zależności od warunków środowiska

Łodyga
• wzniesiona, pojedyncza lub rozgałęziająca się
• pokryta gwiazdkowatymi włoskami lub rzadziej naga
• 30-60 cm
Liście
• dolne eliptyczne, zebrane w rozetę
• najczęściej podługowate, pierzastodzielne lub 

ząbkowane
• całobrzegie, na krótkich ogonkach
• górne siedzące, przeważnie ząbkowane, rzadziej 

całobrzegie, wcinane z ząbkami, gwiazdkowato 
owłosione, obejmujące łodygę

Kwiatostan
• grono na górnej, nieulistnionej części łodygi
• korony białe, rzadko różowe, drobne
Owoc
• trójkątna łuszczyna z sercowatym wycięciem na 

wierzchołku, zawierająca ok. 10-20 czerwono-
żółtych lub żółtobrunatnych, owalnych, 
spłaszczonych, wydłużonych nasion

TASZNIK POSPOLITY Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
KAPUSTOWATE Brassicaceae

Fot. H. Zell

Fot. Kristian Peters

Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder



Fot. Salicyna

Fot. Salicyna

Fot. Dalgial

ostry i gorzki smak

łuszczynka  trójkątnie 
odwrotnie sercowata

TASZNIK POSPOLITY – cechy szczególne

wielorakość form

gwiazdkowate 
owłosienie liści

Fot. Kinga Treder

Fot. Beenre

Fot. Harry Rose



Roślina jednoroczna, jara lub zimująca

Występowanie

• rzepak, zboża, kukurydza, okopowe, koniczyny, 
strączkowe, nieużytki, stanowiska ruderalne

• gleby gliniaste, ciężkie i średnie, próchnicze, 
zasobne w składniki pokarmowe i wapń

Szkodliwość

• w czasie jednego okresu wegetacyjnego 
wytwarza kilka pokoleń

• konkurencyjny w stosunku do roślin uprawnych
• jest pośrednim żywicielem szkodników i chorób 

grzybiczych typowych dla roślin kapustowatych
• roślina trująca nawet w niewielkich ilościach, 

szczególnie dla bydła, pogarsza smak mleka 

Inne

• młode rośliny mogą być spożywane w postaci 
sałatki

• ze względu na swoje ciekawe owoce bywa 
uprawiany jako roślina ozdobna

• nasiona zawierają ok. 35% tłuszczu

TOBOŁI POLNE Thlaspi arvense L.
KAPUSTOWATE Brassicaceae

Fot. Kinga Treder



Siewka
Liścienie

• okrągławo eliptyczne
• zielone, nagie
• 8x6 mm
• ogonki dł. 5-7 mm

Łodyżka podliścieniowa

• zielonawa
• naga
• 4-7 mm długości

Pierwsze liście

• skrętoległe
• w młodszych różyczkach okrągławo jajowate, na 

szczycie i w nasadzie zaokrąglone, na 3-4 mm 
ogonkach

• w starszych różyczkach odwrotnie jajowate, o 
płytko falowanych brzegach, dołem klinowato 
zwężone w rynienkowate ogonki, 2-krotnie dłuższe 
od blaszek

• nagie lub brodawkowato omszone
• jasnozielone, matowe
• liście dolne spodem sinozielone

TOBOŁI POLNE Thlaspi arvense L.
KAPUSTOWATE Brassicaceae

Fot. Salicyna

Fot. Salicyna



Budowa morfologiczna
Łodyga
• wzniesiona, naga, górą rozgałęziająca się
• kanciasta i bruzdowana
• wydziela zapach czosnku
• 10-50 cm
Liście
• skrętoległe
• dolne odwrotnie jajowate, wyrastające na 

ogonkach, zebrane w różyczki, pod spodem 
sinozielone

• górne zatokowo ząbkowane, sercowate lub 
strzałkowate, bezogonkowe, zaostrzone, na 
szczycie tępe

• wszystkie liście są jasnozielone
Kwiatostan
• zebrane w grona
• drobne, białe, z żółtymi pylnikami
Owoc
• płaska, prawie okrągła, z wąskim wcięciem 

na szczycie, szeroko oskrzydlona łuszczyna
• nasiona owalne lub jajowate, spłaszczone, 

ciemnobrunatne, matowe, regularnie 
żeberkowane

TOBOŁI POLNE Thlaspi arvense L.
KAPUSTOWATE Brassicaceae

Fot. Kinga Treder Fot. Kinga Treder

Fot. Matt Lavin

Fot. Vibration

Fot. Kinga Treder



po roztarciu roślina „pachnie” 
czosnkiem

charakterystyczne owoce 

TOBOŁI POLNE – cechy szczególne

Fot. Stefan.lefnaer



KOMOSA BIAŁA Chenopodium album L.
KOMOSOWATE Chenopodiaceae

Roślina jednoroczna, jara

Występowanie

• rzepak, zboża,  okopowe, ogrody, nieużytki
• gleby żyzne, pulchne, próchnicze, nawożone 

obornikiem, bogate w azot i potas

Szkodliwość

• wytwarza kilka tysięcy nasion (do 20 tyś.), które 
zachowują żywotność przez ponad 20 lat

• polimorfizm (nasiona czarne 97% – w głębokim 
spoczynku, nasiona brązowe – gotowe do 
kiełkowania)

• trująca (saponiny, kwas szczawiowy, związki 
barwnikowe, alkaloidy, łatwo kumuluje azotany)

Fot. Kinga Treder



Siewka

Liścienie

• eliptyczne, zwężone
• na krótkich, cienkich ogonkach
• mięsiste, z wierzchu matowe
• szarozielone, spodem czerwono-fioletowe ze 

srebrzystym omączeniem, na szczycie zaokrąglone
• 8x1,5 mm

Łodyżka podliścieniowa

• owłosiona, czerwono nabiegła
• 12-25 mm 

Pierwsze liście

• jajowate z niewyraźnymi ząbkami bliżej nasady lub 
całobrzegie

Dalsze liście

• rombowate o klinowatej nasadzie
• wyraźnie płytko wcięte z pojedynczymi odległymi 

ząbkami

KOMOSA BIAŁA Chenopodium album L.
KOMOSOWATE Chenopodiaceae

Fot. Salicyna

Fot. Salicyna



Budowa morfologiczna

Korzeń

• palowy, wrzecionowaty

Łodyga

• rozgałęziona, tępokanciasta
• pokryta mączystym nalotem, czasem czerwono 

nabiegła
• 20-100 cm

Liście

• trójkątne, rombowate
• ogonkowe o zmiennym kszt.ałcie w obrębie 

rośliny
• zwykle klinowate w nasadzie
• ułożone skrętolegle
• brzegiem łagodnie ząbkowane, szarozielone
• górne lancetowate, całobrzegie

Kwiatostan

• kłębiki gęstokwiatowe skupione w kłos
• kwiaty drobne, zielonkawe

Owoc

• orzeszek szaroczarny, okrągławy
• nasiona czarne lśniące

KOMOSA BIAŁA Chenopodium album L.
KOMOSOWATE Chenopodiaceae

Fot. Matt Lavin

Fot. Kinga Treder

Fot. Rasbak

Fot. Kinga Treder

Fot. Kinga Treder Fot. Kinga Treder



mączysty nalot na łodydze  i liściach

KOMOSA BIAŁA – cechy szczególne

łatwo pomylić z komosą wielonasienną, 
która ma całobrzegie, niemączyste liście

Fot. Salicyna

Fot. Stefan.lefnaer



Dziękuję za uwagę

kingatreder@op.pl
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