Patřím do živé přírody, jsem rostlina vytrvalá, jsem bylina.
Můj stonek je lodyha. Dosahuji výšky až 40 cm. Můj květ je
bílý. Rostu většinou na louce, ale můžete mě vidět i na
okrajích cest.

Jsem dvouletá bylina. Dosahuji výšky 25 až 70 cm. Květy
vyrůstají na dlouhých stopkách, při slunci jsou vzpřímené.
Jejich barva je blankytně modrá až sytě modrá nebo
modrofialová. Rostu na loukách, pastvinách i na pasekách.

Kdo jsem?

Kdo jsem?

Jsem vytrvalá 10 až 30 cm vysoká bylina s několika
přízemními růžicemi listů. Z listové růžice vyrůstá několik
stvolů, které jsou přímé až obloukovitě prohnuté. Moje
květenství je klas hnědé barvy z něhož vyčnívají tyčinky s
dlouhými bělavými nitkami a žlutými prašníky. Kvetu od
května do září. Rostu hojně v travnatých porostech, na
loukách, mezích a občas i jako plevel na polích. Jsem dobrá
léčivka účinná proti kašli a mám protizánětlivé a antibiotické
působení.

Jsem vytrvalá léčivá bylina. Můj květ vyrůstá z přízemní
růžice listů. Mám žlutý střed, okvětní lístky jsou bílé až
narůžovělé. Najdete mě na každé louce, ale vyskytuji se i
v zahradách, trávnících, na mezích, pastvinách nebo i podél
cest.

Kdo jsem?

Kdo jsem?

Jsem jednoletá bylina vysoká 20 - 90 cm. Mám lodyhu, která
je hustě štětinatá. Květy mám krásně červené. Mým plodem je
makovice. Při poranění celá roním mléko. Najdete mě při
okrajích cest, ale hlavně na polích (především v obilovinách).
Jsem plevelnatá rostlina.

Jsem rostlina vytrvalá, jsem bylina. Ze silného dutého stvolu,
vylučuji při poranění mléko. Po odkvětu žlutých květů se
objeví kouličky s bílým chmýřím, díky kterým jsou moje
semena roznášena pomocí větru či vody velmi daleko od
mateřské rostliny. Můžeme mě najít na zahradách, loukách,
polích, mezích ale i u cest. Jsem léčivá.

Kdo jsem?
Kdo jsem?

Jsem vytrvalá, 10 až 100 cm vysoká bylina, Moje květy mají
tvar kulovité hlávky 2 až 4 cm v průměru a rostou jednotlivě
nebo po dvou. Jsou sytě růžové barvy. Kvetu od května do
října. Nejčastěji se vyskytuji na loukách a pastvinách. Jsem
využíván jako krmivo.
Kdo jsem?

Zvonek luční

Kopretina bílá

Sedmikráska chudobka

Jitrocel kopinatý

Smetanka lékařská - pampeliška

Vlčí mák

Jetel luční

