
Polygonum persicaria L. 

[1753, Sp. Pl. : 361] 2n = 22, 44 
(= Persicaria maculosa Gray 

[1821, Nat. Arrangement of British Plants 2: 269])
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Extensió de Polygonum persicaria a la llera del pantà de Vallvidrera

detall de les flors de Polygonum persicaria.
Foto: MICHEL MONTEIL



NOMS POPULARS

Alemany: Floh-knöterich/Pfirsichblättriger knöterich
Anglès: Lady's thumb/Heartweed / Jesusplant / Lady’s-thumb? / Persicaria/ Red 

leg / Red shank / Redleg / Redshank / Spotted lady's thumb / Spotted 
ladysthumb

Basc/Euskera: asta-piperra, astapiparra, astapiper, astapiperra, chiñurri belarra, 
lurruntzi-bedarr, txiñurri belarra, txiñurri-belar, txiñurri-belarr, txiñurri-
belarra. 

Castellà: Persicaria/Altabaquillo / Cresta de gallo / Duraznillo / Hierba pejiguera / 
Moco de pavo / Pimentillo/ correvuela, duraznillo, gallocresta, hierba 
carbunquera, hierba de Santa María, hierba de la pedrada, mastranzo, 
pejiguera, pejiguera dulce manchada, persicaria manchada, pimentillo, 
pimientillo, treinta nudos, vinagrera, yerba de Santa María, yerba pejiguera.

Català: Persicària/Herba de la mala bua / Herba felera/ Herba presseguera /Cresta
de gall / Presseguera / Presseguera borda/ cama-roja, herba de Santa 
Maria, herba felera, herba tacada, persicària, presseguera, presseguera 

llavors de Polygonum persicaria. Foto: RASBAK.



borda
Danès: Fersken-pileurt
Eslovac: Horčiak obyčajný
Eslovè: Breskvolistna dresen / Dresen breskova
Estonià: Harilik kirburohi
Feroès: Blettut bløðkuurt
Finlandès: Hanhentatar/Henhen tatar
Francès: Renouée persicaire/Pied-rouge/Renouée à feuilles de pêche/ Pilingre
Gaèlic/Irlandès: Glúineach dhearg
Gal·lès: Y ganwraidd goesgoch/Costog y domen / Dail y groes / Elinog goch / 

Llysiau'r dom / Tafod yr iâr
Gallec: beldro, coniza, crista, crista da galo, crista de galo, crista do galo, cristas, 

cristas de galo, cristo-galo, erva pulgueira, erva-pessegueira, erva-
pulgueira, galipo, galo-cristo, galocrista, herba das pulgas, herba do galo, 
herba do gals, herba pejigueira, herba pexegueira, herba pexigueira, herba 
pulgueira, herba-do-gato, persicária, pessegueira, pesseguelha, pexegueira, 
pimenta brava, pulgueira, queimalenguas. 

Grec: Αγριοπιπεριά / Περσικάρια ο υδροπέπερις
Holandès: Perzikkruid/ Smerte
Hongarès: Baracklevelű keserűfű
Islandès: Flóajurt
Italià: Poligono persicaria/Persicaria 
Noruec: Hønsegras / Vanlig hønsegras
Persa/Farsi: ماکولسا  پرسیکاریا
Polonès: Rdest plamisty
Portuguès: Cristas/Erva-das-pulgas / Erva-pessegueira / Erva-pulgueira / Persicária /

Persicária-vulgar / Pessegueira / Pesseguelha/Acataia / Erva-de-bicho / 
Pimenta do brejo

Rus: Гор ц почеч йный/Персик рия пятн стая / Почеч йная траве́ у́ а́ и́ у́ а́
Serbi: Соломонов пецат/ Solomonov pecat
Suec: Åkerpilört
Txec: Rdesno červivec
Ucraïnès: Гірчак почечуйний
Xinès: 春蓼/  桃叶蓼 / 蓼

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA

La família de les Poligonàcies es distingeix per tenir flors amb un sol embolcall floral
(calze) i superovàriques, tenir el calze dialisèpal, les tiges nuoses i l’estigma capitat. 
Dins les Poligonàcies, el gènere  Polygonum es distingeix per no ser planta trepadora,
tenir el periant amb 5 peces subigulas, les externes no alades, els aquenis més curts o
poc més llargs que el periant a la fructificació; flors sense glàndules nectaríferes entre els
estams; fulles més llargues que no pas amples. 

La controvèrsia entre els dos noms principals hauria de tenir en compte que la secció o
subgènere  Persicaria es  distingeix  per  les  fulles  lanceolades,  òcrees  dretes,  tiges
ramificades, inflorescència en espiga i a la llavor les radícules es troben doblegades dins
la fossa entre els cotiledons. En tot cas és espècia pròxima a  Persicaria (=Polygonum)
lapathifolia/lapathifolium. 

Dins  el  gènere  Polygonum  (o  Persicaria),  aquesta  espècie  es  distingeix  per  tenir  la
inflorescència  espiciforme,  molt  densa,  l’òcrea  (amb  pilositat  molt  esparsa)  de  color
castany i que no és pas transparent, però sí que acaba en fímbries nombroses;  i per les
fulles enteres; per ser planta anual, i tota ella glabra en general, i tenir els pedicels i el
perigoni sense glàndules.



Polygonum persicaria és una planta herbàcia biennal de fins a 120 cm d’alçària, més
aviat glabra, amb la tija ajaguda o dreta i ramificada. Tiges carnoses sovint tenyides de
vermell. Fulles alternes, de 6-13  × 1-3 cm, que no arriben a tenir la longitud de dos
entrenusos sumats, oblongo-lanceolades, atenuades en pecíol curt, verdes per sota, una
mica peludes als marges o sobre el nervi principal pel revers, amb una taca fosca al mig
del limbe en forma de V més o menys emplenada per dins i amb el vèrtex dirigit cap a la
punta de la fulla. Beines (òcrees)  de 6-14 mm, aplicades a la tija, piloses, truncades,
acabant  en  un  serrell  llarg  de  fins  a  4  mm.  Flors  de  color  de  rosa,  algun  cop
blanquinoses, formades per 5 tèpals (2-3.5 mm) soldats només per la base, en espigues
compactes, estretes,  de 5-8  × 1 cm, força dretes. Peduncles (1-5 cm), pedicels (1–2.5
mm) i periant (2-3 mm) no glandulosos. Estams 4-8 de 1.7 mm, amb filaments blancs i
disposats  en espiral,  inclosos,  amb anteres  (1  mm)  arrodonides de color  groguenc  o
rosat. Ovari súper sincàrpic amb 3 carpels. Estils 2-3 curts (2.8 mm) i blancs, connats,
glabres. Fruits de 2-3 mm, uns trígons, els altres lenticulars aplanats, llisos i lluents,
amb una sola llavor de 1.9 × 2.2 mm. 
Se n’han descrit tàxons subespecífics:

• Persicaria maculosa subsp. hirsuticaulis (Danser) S. Ekman & Knutsson
• Persicaria maculosa var. angustifolium Beckh.
• Persicaria maculosa var. persicaria
• Persicaria maculosa var. ruderale (Salisb.) Meisn.

Vista frontal de la cara de sobre (adaxial) (A) i de sota o abaxial (B) i tall transversal de la fulla de
Polygonum periscaria L. (C & D). Les fletxes indiquen un tricoma glandular en B, cèl·lules globoses
a C i detalls de l'epidemris, evidenciant tricoma eglandular o tector en D. [de  YANO & KATO &
BACCHI, 2004] 



HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Es fa en replans argilosos inundats, marges d’estanys, rierols, canals i embassaments, (a
Catalunya) fins a 1300 m snm, amb altres teròfites nitròfiles pioneres, en indrets humits
i ben il·luminats. És espècie força cosmopolita però rara a l’Àfrica. Poden acompanyar-la:

Polygonum perscaria al món segons GBIF (p.p. Persicaria maculosa)

Tall transversal de la tija de  Polygonum persicaria L. A: seqüència de teixits de la regió cortical. B:
detall del sistema vascular. La fletxa indica calota fibrosa. C & D: detall del parènquima medul·lar amb
amiloplasts i druses.[de YANO & KATO & BACCHI, 2004]  



Bidents tripartita
Echinochloa crus-galli

Gnaphalium luteo-album
Paspalum distichum

Stellaria media
Xanthium italicum

PROPIETATS MEDICINALS

• analgèsica
• antihelmíntica
• antihemorràgica
• antiinflamatòria
• astringent
• depurativa
• detergent
• diürètica

• hemostàtica
• predisposa a fecundació X×Y (LLA)
• rubefaent
• sedant
• tònica cardíaca
• vasoconstrictora
• vulnerària

USOS MEDICINALS

• amigdalitis
• artritis
• asma
• Bacillus cereus
• butllofes a la pell per al·lèrgia FUL 

UE
• càlculs renals
• candidiasis
• contusions
• cucs intestinals
• diarrea
• dolors (+ farina UE)
• èczemes
• escorbut
• faringitis
• febre
• ferides
• gota
• hemorràgia cerebral
• hemorràgia estomacal
• hemorràgia intestinal

• hemorràgia pulmonar
• hemorràgia uterina
• hemorroides
• icterícia
• mal d’estómac
• mal de queixal
• metrorràgia
• post-part
• Pseudomonas aeruginosa
• puces
• reuma (banys de peus)
• sang a l’orina
• talls
• testicles inflamats
• tifus
• tuberculosis
• tumors a la matriu
• vaginitis
• varicocele
• varius a les cames
• varius endocranials

ALTRES USOS

Amb alum com a mordent dona un tint groc rosat per al lli. Les llavors poden substituir
el pebre a la cuina. Són un bon aliment per als ocells.  

PRINCIPIS ACTIUS DEL   POLYGONUM PERSICARIA  

• 3-oxo-alfa-ionol-glucòsid
• dihidro-yashabushiketol 
• 1,7-difenil-hept-4-èn-3-ona
• 2′-hidroxi-3′,4′,6′-trimetoxi-chalcona 
• 3-O-angeloïl-iso-rhamnetina



• 3-O-metil-galangina 
• 3-O-senecioïl-iso-rhamnetina
• 3,5,3',4',5'-pentametoxi-6,7-metilèn-di-oxi-flavona
• 5-hidroxi-7,8-dimetoxi-flavanona
• 5,3',4',5'-tetrametoxi-6,7-metilèn-di-oxi-flavona
• 6-hidroxi-5,7-dimetoxi-flavanona 
• àcid acètic
• àcid butíric
• àcid gàl·lic
• àcid oxàlic
• cel·lulosa FUL 27.6%
• flobafè
• grassa 1.9% FUL
• iso-quercitrina
• onysilina 
• pashanona 
• pectina FUL 5.4%
• persicariol

persilbèn 
• pinostrobina 
• pinostrobina-chalcona
• sucres FUL 3.2%
• tanins 1% FUL
• yashabushidiol B

MÉS INFORMACIÓ

«Caracterização Farmacognóstica de Polygonum persicaria L.» HELENA M. YANO; EDNA 
T.M. KATO; ELFRIEDE M. BACCHI. Rev. Inst. Adolfo Lutz, 63(2):143-8 (2004). 




