
hluchavka objímavá
Lamium amplexicaule L.
čeleď: hluchavkovité - Lamiaceae


slovenský název: hluchavka objímavá
anglický název: Henbit dead- nettle
německý název: Stengelumfassende Taubnessel

Původ druhu:  
Pochází z Jižní Evropy a ze západní Asie a od pradávna je rozšířena po celé Evropě a Asii. Zavlečena do Ameriky, vzácně v Austrálii.
 
Areál rozšíření:  
U nás je rozšířena po celém území od nížin po horské polohy, zde však prokazatelně řidčeji. 

Popis rostliny: 
	jednoletý ozimý plevelný druh

kořen krátky, větvený
lodyha vystoupavá až přímá (5 –) 10 – 20 (- 30) cm vysoká, od báze často větvená, čtyřhranná, řídce až hustě pýřitá 
listy jsou vstřícné, dole dlouze řapíkaté, horní přisedlé, poloobjímavé: čepele jsou           srdčité okrouhlé až ledvinovité, hrubě vroubkované, tupé
drobné květy jsou souměrné, oboupohlavné a tvoří husté lichopřeslany: koruny mají rovnou tenkou trubku, jsou růžové až nasově červené, často vůbec nerozkvétají
plodem jsou asi 3 mm dlouhé, podlouhle vejčité, dole zúžené, bradavčité tvrdky s vyklenutou přední stěnou, břišní je střechovitá: barva tvrdek je šedohnědá s bělavými skvrnami 
rozmnožují se pouze generativně
rostliny kvetou od jara do pozdního podzimu a snadno i přezimují

Ekologie: 
Vyskytuje se na polích, zahradách, rumištích, podél cest aj. Optimum má na půdách suchých až střídavě vlhkých, kamenitých až hlinitých, někdy až minerálně dosti silných, nezřídka i humusem bohatých.  
Preferuje - zvláště ve výše položených oblastech  – vápenec a vápnité horniny.

Význam a využití v praxi: 
Podobně jako hluchavka nachová zapleveluje víceleté pícniny, okopaniny, zeleninové porosty, ozimé obilniny, hojná je v pařeništích a především na zahradách. Patří mezi méně nebezpečné plevele. 

Zajímavosti: 
Rostlina dostala jméno pravděpodobně proto, že je podobná kopřivě, ale na rozdíl od ní nežahá, je "hluchá", nepálí. 
Jedna rostlina dokáže vyprodukovat asi 200 tvrdek. Dlouze dormantní tvrdky dozrávají během celého roku a mají dlouhou životnost v půdě. Kromě přirozeného vypadávání semen na stanovišti může šíření semen probíhat pomocí kompostů, zahradnických sunstrátů, méně často také osivem. Semena mohou být rozšířena také mravenci, kteří požírají masíčka na tvrdkách.
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