strapcoch. Kvety male, 4—5-pocetné, sediace, alebo krátkostopkaté. Kalich
zvonkovity, koruna zrastenolupienková, s krátkou rúrkou, cípy korunného
venca vzpriamené alebo naspáf ohnuté, supinky v kvete obycajne zreteíne
vyvinuté, niekedy dlhsie ako korunná rúrka, riasnaté az dlhoriasnaté. Semenník
s 2 + nerovnako dlhymi cnelkami a gul'ovitymi bliznami. Tobolky gurovité,
podlhovasto gul'ovité, vajcovité az hruskovité, casto v hornej casti splostelé, pri
báze nepravidelne sa trhajúce alebo ruptúrami sa otvárajúce. Semená 0,8—
1,5 mm dlhé.

Kiúc na urcenie druhov
la Súkvetie husté alebo riedke gul'ovité klbká, kvetné stopky kratsie alebo také
dlhé ako kvety, korunná rúrka kratsia alebo nepatrne dlhsia ako kalich;
tobolky gul'ovité, v hornej casti splostené
2
Ib Súkvetie ± riedke, najcastejsie v krátkych zdanlivych strapcoch alebo v klbkách, kvetné stopky také dlhé ako kvety alebo iba o malo dlhsie, korunná
rúrka zretel'ne dlhsia ako kalich, tobolky gurovité, podlhovasto vajcovité az
hruskovité
4
2a Kvety 4 (—5)-pocetné, cípy korunného venca vajcovité, tupé az tupo kon
cisté, supinky v kvete veimi malé, nedosahujú tycinky, na vrchole 2-lalocnaté, na okraji zúbkaté
G. scandens
2b Kvety 5-pocetné, cípy korunného venca trojuholníkovité, koncisté alebo
tupé, supinky zreteíne vyvinuté, dosahujú bázy tyciniek alebo vycnievajú
z koruny, na vrchole zaokrúhlené, na okraji riasnaté az dlhoriasnaté .
3
3a Tobolky 2—3 mm v priemere, kalisné zuby sa prekryvajú, cípy korunného
venca kratsie alebo také dlhé ako korunná rúrka, koncisté
G. campestris
3b Tobolky 3,5—4 mm dlhé, kalisné zuby sa na báze neprekryvajú, cípy korun
ného venca také dlhé ako korunná rúrka alebo o malo dlhsie, tupé . .
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4a Cípy korunného venca naspát' ohnuté, vajcovité, tupé, v case zrelosti plodov
zaschnutá koruna na vrchole tobolky
G. gronovii
4b Cípy korunného venca vzpriamené alebo sikmo rozostúpené, trojuholníko
vité, koncisté, zaschnutá koruna ostáva na báze tobolky . G. suaveolens
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