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NOMS POPULARS

Alemany: Gewöhnlicher teufelsabbiss/Abbisskraut/Abbiss / Gemeiner 
teufelsabbiss / Teufelsabbiss / Teufelsbiss / Teufelwurz

Anglès: Devil's-bit/Devil’s-bit scabious / Devil's bit scabious / Devils-bit scabious /
Devil's-bit scabious / Devilsbit / Devilsbit scabious / Ofbit / Premorse 
scabious / Scabious / Succisa pratensis

Aragonès: lamparones
Bielorús: Каманішнік лугавы
Castellà: Bocado del diablo/Escabiosa mordida / Hierba del diablo / Mordisco del 

diablo / Viuda truncada/ bocado del diablo, escabiosa, escabiosa de raíz 
despuntada, escabiosa de raíz mordida, escabiosa mordida, hierba del 
pulmón, mordedura del diablo, mordisco del diablo, mordiscón del diablo, 
raíz medio mordida, raíz mordida 

Català: Escabiosa mossegada/ Herba de l'enaiguament / Herba del mos del 
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diable / Mossegada del diable/ escabiosa de bosc, escabiosa mossegada, 
herba de l' enaigament, herba de l'enaiguament, herba del jueu, herba del 
mos del diable, mossegada del diable 

Danès: Djævlebid / Djævelsbid
Eslovac: Čertkus lúčny
Eslovè: Izjevka travniška / Travniška izjevka
Estonià: Peetrileht/Harilik peetrileht
Feroès: Blákollur/Liragras
Finlandès: Purtojuuri
Francès: Succise des prés/Mors du diable
Gaèlic: Odhrach bhallach
Gal·lès: Tamaid y cythraul/Bara'r cythraul / Caswenwyn / Clafrllys gwreidd-don / 

Gwreidd-don
Gallec: escabiosa, mordisco do demo. 
Holandès: Blauwe knoop/Scabiosa soort
Hongarès: Ördögharaptafű/Réti ördögharaptafű / Ördögszem
Islandès: Stúfa/Púkabit
Italià: Morso del diavolo
Japonès: スッキサ・プラテンシス
Noruec: Blåmann / Hattablom / Luseknapp / Blåknapp
Polonès: Czarcikęs łąkowy
Portuguès: erva-de-Sâo-José, erva-de-São José, escabiosa, escabiosa de raíz mordida, 

escabiosa de raíz troncada, escabiosa dos brejos, escabiosa ordinaria, 
escabiosa-de-raiz-mordida, escabiosa-de-raíz-troncada, escabiosa-dos- 
brejos, escabiosa-mordida, escabriola, mordida do diabo, mordida-do-diabo,
morso diabólico, morso do diabo, morso-diabólico, morso-do-diabo, morte- 
do-diabo, roida do diabo, roida-do-diabo. 

Rus: СКАБИОС, Sivets lugovoi 
Serbi: Пискавац/ Piskavac
Suec: Dyvelsbett / Knappvädd / Ängsvädd
Turc: Uyuzotu
Txec: Čertkus luční
Ucraïnès: Комонник лучний

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA

Les Dipsacàcies es distingeixen per no ser plantes submergides, no tenir les flors com les
lleterasses, però sí gamopètales i inferovàriques.  Cada flor té calze i calicle i les flors
s’agrupen formant caparrons. Dins les Dipsacàcies, elm gènere Succisa es distingeix per
no  tenir  agullons  ni  involucre  coriaci,  el  calze  amb  5  (4)  setes,  el  receptacle  amb
esquames, l’involucel sèssil, amb solcs longitudinals, i la corol·la amb 4 lòbuls, essent les
flors força similars entre elles i les fulles enteres o quasi. Succisa pratensis es distingeix
(de  S. pinnatífida, de Galícia)  perquè té les fulles basals i caulinars del tot enteres, en
general; la corona de l’involucel amb 4 dents, i les arestes del calze de 1-2 mm.  És una
herba perenne, rizomatosa, però amb el rizoma curt, acabat sobtadament, com si algú
l’hagués mossegat. Tiges de fins a 1 m d’alçària, dretes, simples o ramificades al cim,
amb  ressalts  longitudinals  ,  glabres a la  zona basal,  però a la  zona del  mig amb
tricomes adpresos dirigits cap amunt a la zona de les inflorescències i a la zona superior
els mateixos però molt més abundants.  Fulles de fins a 50 × 5 cm, concentrades a la
base.  Les basals,  amplament  lanceolades,  atenuades en un llarg  pecíol.  Normalment
enteres, a vegades somerament dentades. Sempre amb el nervi central molt marcat per
revers, més o menys revolutes als marges, glabre so amb setes disperses pel dors, revers
i marges. Fulles caulinars estretament lanceolades, enteres en general. Algunes vegades
fins i tot pinnatífides, o amb lòbuls oblongs. Glabres o amb setes. Capítol central de 15-
25 mm de diàmetre, amb flors bisexuades. Capítol hemisfèric durant la floració i globós



al fructificar. Peduncles de fins a 45 cm. Capítols laterals a vegades només amb flors
femenines  menors.  Involucre  amb 2-3  rengles  de  bràctees  de  7-8  mm ,  amplament
lanceolades, amb pèls adpresos a ambdues cares. Bractèoles linear-lanceolades o linear-
espatulades,  agudes,  amb  pèls  adpresos  a  la  zona  ampla,  amb  setes  als  marges.
Involucels de 2.5-4.5 mm. Tub amb costelles  hirsutes. Corona  de 0.5 mm, amb 4 dents
membranàcies, triangulars, una mica denticulades, hirsutes, tenyides de porpra o villeta.
Calze amb 4-.5 arestes de 1-2 mm, escàbrides, porpra. Corol·la de 6-9 mm de color blau-
violeta, rarament rosada o blanca. Amb pèls adpresos a la cara de fora. Tub de 4-6 mm,
pilós a l’interior. Lòbuls de 1.5-3 mm, ovals-oblongs, obtusos. Anteres de 1.7-2.2 mm,
rosades. Aqueni glabre o amb pèls adpresos molt dispersos. 

MALURES: erugues d’Euphydryas aurinia.

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Es fa en prats humits, jonqueres de de terra baixa a l’estatge subalpí. A la península
hispànica es fa als Pirineus i  Serralada Cantàbrica i  al  quadrant NE. Al món  es fa
principalment a Europa. També a l’Àsia occidental, i illes atlàntiques. 

HISTÒRIA

NICHOLAS CULPEPER escrivia (segle XVII) que el vi on s’hagi bullit la rel és molt bo contra
les passes amb febre, i contra el verí de les bestioles que ens hagin mossegat.  També és
bo contra les masegades per cops o caigudes.  Per fora,  les fulles o al  rel  treuen els
morats. La decocció a la que s’hagi afegit mel de roses és molt bona contra l’amigdalitis,
glopejada. També, presa, ajuda a fer venir la regla i en minva els dolors. La pols de la rel
lleva els cucs dels budells.  L’hidrolat va bé per guarir les ferides verdes. Les llavors, per
fora,  curen nafres, picors, butllofes, pigues, herpes i diverses imperfeccions de la pell,
ens especial, si s’hi afegeix a l’aigua una mica de sulfat de Coure. 

ESOTERISME

La  rel  té  més  virtut  si  és  collida  la  Nit  de  Sant  Joan.  Si  la  collim sense  cap  eina,
mossegant-la  directament,  aleshores  té  un  efecte  antidemoníac.   Duta  com  amulet
penjada  del  coll  protegeix  contra  l’enaiguament.  Penjada  dins  l’estable  protegeix  el
bestiar de la bruixeria. 

Succisa pratensis al món,  segons GBIF



PROPIETATS MEDICINALS

• anticonvulsiva
• antihelmíntica
• antiinflamatòria
• antioxidant
• depurativa
• diürètica
• emmenagoga
• emol·lient

• estomacal
• febrífuga
• hepàtica
• inhibidora de l’alfa-amilasa
• mucolítica
• sudorífica
• vulnerària

USOS MEDICINALS

• abscessos
• amenorrea
• amigdalitis bacteriana
• anorèxia (enaiguament per un 

disgust reprimit)
• asma
• bronquitis
• Candida albicans OE
• conjuntivitis (hidrolat)
• contusions REL
• cucs intestinals REL
• depressió nerviosa
• dermatitis (homeopatia)
• diarrea
• dismenorrea
• èczemes

• febre
• ferides
• herpes
• gonorrea
• mal de coll
• masegades
• mossegades
• nafres que supuren (pesta bubònica)
• pigues
• Pseudomonas aeruginosa OE
• sarna
• Staphylococcus aureus OE
• taques a la pell
• tos
• Trichophyton mentagrophytes OE
• tumors a la gola

ALTRES USOS

Els brots tendres es poden menjar en amanida. De les fulles se’n pot extreure un tint de
color verd.  Banyant les peüngles dels cavalls amb la decocció de la rel se’ls alleugen les
ferides dels claus de les ferradures. 

PRINCIPIS ACTIUS

• àcid tànnic
• agents tànnics
• amargants
• apigenina-7-glucòsids
• escabiòsid
• luteolina-7-glucòsids

• metil-glucòsid beta
• oli essencial
• Potassi
• sacarosa
• saponines

OLI ESSENCIAL

• 1-(adamantil)-ciclohexè FUL
• 1-etil-1H-pirrol-2-carboxaldehid FLO
• 1-iso-propenil-3-propenil-ciclopentà 0.5% FUL
• 1-metil-cicloheptanol 1% FUL
• 1-octèn-3-ol 0.5% FUL
• 1-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexèn-1-il)-2-butèn-1-ona 1% FUL
• 1,4,6,9-nonadecatetraè 1% FUL
• 1,5-dimetil-ciclopentà 0.5% FLO



• 2-etilidèn-6-metil-3,5-heptadienal 0.5% FUL
• 2-fenil-metilèn-octanal 0.5% FUL
• 2-heptín-1-ol FUL
• 2-hexil-1-octanol 5.5% FUL
• 2-metil-1-nonèn-3-ina 1% FUL
• 2-metil-3-(1-metil-etenil)-ciclohexanol 0.5% FUL
• 2-metil-naftalè FUL
• 2-octèn-1-ol FLO
• 2-pentil-furà 1% FUL
• 2,2,6-trimetil-ciclohexanona FUL
• 2-(3,3-dimetil-ciclohexilidièn)-etanol 0.5% FUL
• 2,3-octadiona 1% FUL
• 2,4-decadienal 0.5% FUL, FLO
• 2,4-dimetil-benzaldehid 0.5% FUL
• 2,4-dodecadienal 1% FLO
• 2,4-nonadienal 2.5% FUL
• 2,6-dimetil-benzaldehid FUL
• 2,6-nonadienal 0.5% FUL, 1% FLO
• 2,6,6-trimetil-1-ciclohexèn-1-acetaldehid 1% FUL
• 2,6,6-trimetil-1-ciclohexèn-1-carboxaldehid 1.55 FUL, 0.5% FLO
• 2,6,10-trimetil-dodecà 3% FLO
• 3-decèn-5-ona 0.5% FUL
• 3-decín-2-ol 0.5% FUL
• 3-etenil-dodecahidro-3,4a,7,7,10a-pentametil-1H-nafto-[2,1-b]-pirà FUL
• 3-metil-2-tiofèn-carboxaldehid FUL
• 3-metil-benzaldehid 0.5% FUL, 3% FLO
• 3-nonèn-1-ol 1.5% FLO
• 3-propil-2,4-pentadièn-1-ol FLO
• 3-propilidèn-2-heptanona FUL
• 3,3,5,6,8,8-hexametil-sin-triciclo[5.1.0.0(2,4)]-oct-5-è 1% FUL
• 3,4-dimetil-2-hexè 1% FUL
• 3,4,4a,5,6,8a-hexahidro-2,5,5,8a-tetrametil-2H-1-benzopirà 0.5% FUL
• 3,5-ditert-butil-4-hidroxi-benzaldehid FUL
• 3,5-octadièn-2-ona 1.5% FUL, 0.5% FLO
• 3,6-nonadièn-1-ol 0.5% FLO
• 3,7-dimetil-1,6-octadièn-3-ol FUL
• 3,7-dimetil-2,6-octadiè FLO
• 3,7-dimetil-1,6-octadièn-3-ol 2.5% FUL, 0.5% FLO
• 3,7-dimetil-3,6-octadièn-1-ol FUL
• 4-metil-1-(1-metil-etil)-3-ciclohexèn-1-ol 0.5% FUL, 0.5% FLO
• 4-metil-1-(1-metil-etil)-biciclohexan-3-ol 0.5% FUL
• 4-metil-benzèn-metanol 2% FLO
• 4-trimetil-3-ciclohexèn-1-metanol 0.5% FUL
• 4-(2,4,4-trimetil-ciclohexa-1,5-dienil)-but-3-èn-2-ona 0.5% FUL
• 4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexèn-1-il)-3-butèn-2-ona 5% FUL, 0.5% FLO
• 4-(2,2,6-trimetil-7-oxa-biciclo-hept-1-il)-3-butèn-2-ona 1.5% FUL
• 5-iso-propenil-2-metil-ciclopent-1-èn-carboxaldehid 0.5% FUL
• 5-octèn-1-ol FUL
• 5,6-dietil-ciclohexa-1,3.diè FUL
• 5,6,7,7a-tetrahidro-4,4,7a-trimetil-2(4H)-benzofuranona 1% FUL
• 5,7-dodecadín-1,12-diol 0.5% FUL
• 6-metil-5-(1-metil-etilidèn)-6,8-nonadièn-2-ona 0.5% FUL
• 6-metil-5-heptèn-2ol 0.5% FUL
• 6-metil-5-heptèn-2-ona FLO
• 6-metil-6-[3.metil-23(1-metil-etenil)-1-ciclopropèn-1-il]-2-heptanona 0.5% FUL
• 6-nonenal 0.5% FUL



• 6,9-pentadecadièn-1-ol 0.5% FUL
• 6,10-dimetil-5,9-undecadièn-2-ona 1% FUL, FLO
• 6,10,14-trimetil-2-pentadecanona 1.5% FUL
• 7-acetil-6-etil-1,1,4,4-tetrametil-tetralín FUL
• 7,9-di-tert-butil-1-oxaspiro-(4,5)-deca-6,9-dièn-2,8-diona FLO
• 7,11-dimetol-3-metilèn-1,6,10-dodecatriè 0.5% FUL
• 8-octadecèn-1-ol-acetat 10% FLO
• àcid 1,2-benzèn-dicarboxílic (=àcid ftàlic) 5.5% FUL
• àcid 1,2-benzèn-dicarboxílic-butil-2-metil-propil-èster 2% FUL
• àcid 3,7,11,º15-tetrametil-2,6,10,14-hexadecatetraenoic-metil-èster 1.5% FUL
• àcid 4,7,10,13,16,19-docosahexanoic-metil-èster FUL
• àcid 8,11,14-eicosatrienoic 0.5% FUL, 4% FLO
• àcid 9-octadecèn-12-inoic-metil-èster
• àcid 9,12,15-octadecatrienoic-metil-èster 2.5% FUL, 8.5% FLO
• àcid 10,13-octadecadiïnoic-metil-èster FLO
• àcid butil-octil-èster-1,2-benzèn-dicarboxílic 0.5% FLO
• àcid dodecanoic 0.5% FLO
• àcid hexadecanoic FUL, 16% FLO
• àcid n-decanoic 1% FLO
• àcid nonanoic 3.5% FLO
• àcid octanoic 1.5% FLO
• àcid pentadecanoic 0.5% FLO
• àcid pentanoic o.5% FLO
• àcid tetradecanoic 1% FLO
• aldehid de lilà  FUL, FLO
• aromadendrè-òxid-(2) 0.5% FUL
• benzaldehid 1% FLO
• benzil-benzoat FUL
• ciclo-propilidèn-ciclohexà FUL
• decahidro-4a-trimetil-8-metilèn-2-naftalèn-metanol 0.5% FUL
• fenil-glioxal 1% FUL
• hentriacosà FUL
• heptacosà 5.5% FUL, 5% FLO
• hexacosà FUL, 0.5% FLO
• hexahidro-8a-metil-1,8-(2H,5H)-naftalèn-diona 0.5% FLO
• lanceol FUL
• megastigmatrienona FUL
• metil-linolenat 8.5% FLO
• n-docosà FLO
• nonacosà 5.5% FUL, 4.5% FLO
• octacosà FUL, FLO
• octanal FLO
• oleïl-alcohol FLO
• pentacosà 0.5% FUL, 6.5% FLO
• pentadecenal FLO
• pseudo-sarsa-sapogenina-5,20-diè 1.5% FUL
• tetracosà FUL, 1% FLO
• tetrahidro-5-trimetil-5-(4metil-3-ciclohex)-2-furan-metanol 0.5% FUL
• timol 1% FUL
• trans-2-(2-pentenil)-furà 2% FUL
• trans-bergamotol 0.5% Ful, FLO
• tricosà 0.5% FUL, 5% FLO



MÉS INFORMACIÓ
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