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Uplatnûná metodika obsahuje ucelené informace o biologii, ekologii, reprodukãní schopnosti a metodách
regulace vybran˘ch pleveln˘ch druhÛ plevelÛ, které se v˘znamnû vyskytují na loukách a pastvinách. Popsá-
ny jsou základní pravidla péãe o tyto porosty. Z pohledu regulace plevelÛ je uvedena syntéza pratotechnic-
k˘ch zásahÛ, moÏnosti vyuÏití herbicidních pfiípravkÛ a vyuÏití prvkÛ biologické regulace plevelÛ.
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METODY REGULACE PLEVELÒ
na trval˘ch travních porostech

This methodology includes the newest knowledge about biology, ecology, reproduction and control of
weeds, growing on meadows and pastures. Recommended systems of grasslands management are described.
Control of weed management contains mechanical methods, using of herbicides and as well as biological
control agents on permanent grasslands.

METHODS OF WEED CONTROL
on permanent grasslands



Cílem uplatnûné metodiky je pfiedloÏit odborné
vefiejnosti ucelené informace o biologii, ekologii,
reprodukãní schopnosti a metodách regulace vybra-
n˘ch pleveln˘ch druhÛ plevelÛ, které se v˘znamnû
vyskytují na loukách a pastvinách. Popsány jsou

základní pravidla péãe o tyto porosty. Z pohledu
regulace plevelÛ je uvedena syntéza pratotechnic-
k˘ch zásahÛ, moÏnosti vyuÏití herbicidních pfiíprav-
kÛ a vyuÏití prvkÛ biologické regulace plevelÛ.
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Metodika poskytuje nejnovûj‰í informace o zakládá-
ní, o‰etfiování, hnojení a moÏnostech vyuÏití trval˘ch
travních porostÛ. Podrobnû je zpracována biologie,
ekologie a reprodukãní schopnost hospodáfisky v˘-
znamn˘ch plevelÛ, prevence jejich ‰ífiení a metody
jejich regulace jak pratotechnick˘mi zásahy, racio-
nálním vyuÏití herbicidÛ i vyuÏitím prvkÛ biologické
regulace plevelÛ v systému integrované regulace ple-
velÛ na zemûdûlské pÛdû.

1.Úvod

Zaplevelení luk a pastvin je v˘znamn˘m problémem
pfiedev‰ím v oblastech, kde se v minulosti pfiistou-
pilo k jejich intenzivnímu vyuÏívání. Intenzivní
dlouholeté pastevní vyuÏívání naru‰ilo stabilitu
rostlinn˘ch spoleãenstev. Druhové spektrum rost-
linn˘ch druhÛ se vlivem intenzivního vyuÏívání
postupnû zuÏovalo. V˘znamnû se na zaplevelení
projevilo hnojení luk a pastvin a to jak prÛmyslov˘-
mi, tak statkov˘mi hnojivy. Na hnojení reagovaly
pfiedev‰ím ‰irokolisté ‰Èovíky, kter˘m vysok˘ obsah
Ïivin, pfiedev‰ím N a K vyhovoval. Zejména statková
hnojiva, zvlá‰tû kejda, podpofiila ‰ífiení tûchto ple-
velÛ. ·Èovíky se postupnû staly typick˘mi plevely
luk a pastvin v podhorsk˘ch a horsk˘ch oblastech
âeské republiky.

Od poãátku devadesát˘ch let minulého století
aÏ do souãasné doby louky a pastviny pfiedev‰ím
v horsk˘ch a podhorsk˘ch oblastech zÛstaly z vel-
ké ãásti nevyuÏívány. Zanedbání porostÛ zpÛsobilo
explozivní ‰ífiení pfiedev‰ím ‰irokolist˘ch ‰ÈovíkÛ.
Zvlá‰tû v pfiíhraniãních oblastech je situace v mno-
ha pfiípadech kritická. Zaplevelenost tûchto poros-
tÛ v souãasnosti stále stoupá a ‰Èovíky se ‰ífií do
dal‰ích lokalit. 

Odplevelení je sloÏit˘m procesem, je pomûrnû
nákladné a zdlouhavé. ¤e‰ení spoãívá pouze
v komplexnosti fie‰ení tohoto problému. Mezi nej-
v˘znamnûj‰í ‰irokolisté ‰Èovíky v na‰ich podmín-
kách patfií ‰Èovík tupolist˘ (Rumex obtusifolius)
a ‰Èovík kadefiav˘ (Rumex crispus). Tyto ‰Èovíky
mají vytrval˘ charakter, rozmnoÏují se na loukách,
pastvinách i nezemûdûlské pÛdû v˘hradnû genera-
tivnû. Pouze na orné pÛdû, nebo pfii rekultivaci luk
dochází i k vegetativnímu mnoÏení. V˘znaãn˘m
zdrojem zaplevelení jsou i takové porosty, které se
seãou pozdû, kdy rostliny jsou jiÏ po odkvûtu. Za

takov˘chto podmínek rostliny na pokosu dozrávají.
Dobytek následnû rostliny ‰ÈovíkÛ spolu se senem
pfiijímá. NaÏky jsou nestravitelné a dostávají se
s kejdou, nebo ‰patnû vyzrál˘m hnojem opût na
louky ãi pastviny a jsou zdrojem následného zaple-
velení.

·Èovík tupolist˘ je na loukách a pastvinách hoj-
nûj‰í neÏ ‰Èovík kadefiav .̆ Vytváfií mohutnûj‰í rost-
liny, tvofií více naÏek a celkovû je agresivnûj‰í
a konkurenãnû silnûj‰í v agroekosystému. Rostliny
‰ÈovíkÛ lépe vyuÏívají Ïiviny v pÛdû, pfiedev‰ím N
a K neÏ luãní porost. Rychleji regenerují po seãi.
Rostliny ‰ÈovíkÛ v ãerstvém stavu nejsou dobytkem
pfiijímány. K pfiíjmu dochází prostfiednictvím sena
ãi travní siláÏe. NaÏky ‰ÈovíkÛ jsou pomûrnû odol-
né vÛãi trávícím procesÛm u skotu a procházejí
nepo‰kozené zaÏívacím traktem. Nevyzrál˘m hno-
jem ãi kejdou jsou pak rozná‰eny i na pozemky,
kde se nevyskytují.

2. V˘znam trval˘ch travních porostÛ

Produkãní funkce travních porostÛ – Základním
procesem tvorby v˘nosu (biomasy) travního porostu
je fotosyntéza. Orientaãní v˘nosy su‰iny nehnoje-
n˘ch travních porostÛ jsou v na‰ich klimatick˘ch
podmínkách od 0,5-1,5 t.ha-1 v horsk˘ch, okolo
3 t.ha-1 v podhorsk˘ch oblastech a nad 5 t v níÏinách.
Dodateãné dávky Ïivin mohou v˘nosy zv˘‰it 2 – 3x
v závislosti na pÛdnû klimatick˘ch podmínkách.

Mimoprodukãní funkce travních porostÛ
– protierozní – hust˘ drn a prokofienûní sniÏuje eroz-

ní úãinky 25 – 100krát oproti orné pÛdû
– hydrologická – drn zabraÀuje rychlému povrchové-

mu odtoku, kofienov˘ systém tvofií biologick˘ filtr
oproti plodinám na orné pÛdû nûkolikanásobnû
sniÏuje mnoÏství vyplaven˘ch Ïivin do podzem-
ních vod

– uchování genofondu rostlin, ÏivoãichÛ a mikroorga-

nismÛ – pfiedev‰ím druhovû pestré travní porosty
jsou genovou bankou planû rostoucích rostlin
a na nû vázan˘ch ÏivoãichÛ a mikroorganismÛ,
které mohou b˘t vyuÏity v budoucnosti.

– kolobûh minerálních látek – travní porost hraje
zvlá‰tû v˘znamnou úlohu v kolobûhu C, N, P, K a S

– krajinotvorná, estetická a rekreaãní – travní poros-
ty jsou kulturní dûdictví, které vznikalo po staletí
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a tvofií typickou krajinu zvlá‰tû v horsk˘ch a pod-
horsk˘ch oblastech, kde se louky a pastviny v blíz-
kosti lidsk˘ch sídel stfiídají s lesy.

O·ET¤OVÁNÍ TRVAL¯CH TRAVNÍCH POROSTÒ

Mechanické o‰etfiování pastevních porostÛ

Smykování – je nejdÛleÏitûj‰í povrchov˘ mechanic-
k˘ zásah do travního porostu na jafie, odstraÀují se
nerovnosti – krtiny a mraveni‰tû. Na pastvinách se
rozetfiou také zbytky v˘kalÛ z loÀské pastevní sezó-
ny zvífiat, která spásala star‰í porosty, nebo mûla
moÏnost pfiíkrmu dal‰ími objemn˘mi krmivy s vy‰-
‰ím podílem vlákniny. Zvífiata pasená na nízkém
porostu vytváfiejí fiid‰í v˘kaly, které se pfies zimní
období vlivem sráÏek a mrazu rozmûlní a nejsou
v dal‰í pastevní sezónû patrné. Smyky by mûly b˘t
lehké, pfiizpÛsobovat se nerovnostem terénu a dob-
fie roztírat krtiny, mraveni‰tû a v˘kaly, a nemûly by
pÛsobit destruktivnû na porost. Trámové smyky
s rovn˘m pracovním ústrojím jsou pro travní poros-
ty vût‰inou nevhodné. Povrch luk a pastvin se také
urovnává pfii sklizni seãením a seãením nebo mulão-
váním nedopaskÛ.

Válení – dnes se vût‰inou nedoporuãuje, protoÏe se
neprokázal jeho vliv na zlep‰ení kvality a kvantity
píce. V˘jimku tvofií novû zaloÏené louky a pastviny,
kdy se válci rovná povrch a zvy‰uje vzlínavost pod-
zemní vody, která je nutná pro vzcházení zaset˘ch
rostlin. 

Vláãení – má spí‰e negativní vliv. V˘jimeãnû moÏno
pouÏít k vyvláãení mechu nebo stafiiny, ale dochází
také k po‰kozování odnoÏovacích uzlin u trav
i ostatních bylin. Na travinn˘ch porostech, kde jsou
roz‰ífieny ve vût‰í mífie plevelné byliny (zvlá‰tû ‰iro-
kolisté ‰Èovíky) dochází k naru‰ení drnu a pÛdy,
ãímÏ vznikají optimální podmínky pro klíãení tûchto
plevelÛ. Následnû po tomto zásahu se zastoupení
pleveln˘ch rostlin zvy‰uje na úkor kulturních bylin. 

Kosení a mulãování nedopaskÛ – v prÛbûhu pastev-
ní sezóny se na pastvinû vytvofií ostrÛvky nespása-
n˘ch ploch – nedopasky (obr. 1). Nedopasky vznika-
jí vût‰inou na místech po v˘kalech, nebo pfii
extenzivní pastvû se nûkteré druhy trav a bylin vli-
vem stárnutí stávají pro zvífiata ménû pfiitaÏlivé pro
spásání. Vût‰ina tûchto ploch by mûla b˘t alespoÀ 1x
za rok pokosena nebo mulãována. Velk˘ podíl nedo-
paskÛ vzniká také, kdyÏ na jafie nadhodnotíme rozlo-
hu spásaného oplÛtku nebo pastviny, zvífiata nestaãí
spást pfiidûlenou plochu a porost zestárne. JestliÏe
podíl nedopaskÛ není pfiíli‰ vysok˘ (do 25%) mÛÏeme
porost pokosit s ponecháním hmoty na povrchu past-

viny. Zvífiata zavadlé ãasti rostlin (i z míst po v˘ka-
lech) postupnû zkonzumují. Pfii vy‰‰ím podílu nedo-
paskÛ radûji volíme mulãování, pfii kterém se rozdrce-
né rostliny rovnomûrnû rozprostfiou po povrchu
pastviny. âást z nich se rozloÏí a ãást je opût zkonzu-
mována zvífiaty. Tímto zásahem zároveÀ rovnáme
povrch pastviny a roztíráme v˘kaly.

ZAKLÁDÁNÍ TRAVNÍCH POROSTÒ 

SloÏení zakládan˘ch a pfiisévan˘ch luãních a pastev-
ních porostÛ je závislé na agroekologick˘ch charak-
teristikách daného území (pÛda, klima, poloha
pozemku). Základem by mûly b˘t druhy zde pfiiroze-
nû rostoucí. 
Druhy travních porostÛ:
a) doãasné – zakládají se v rámci pícninov˘ch osev-

ních postupÛ, kde se stfiídá doãasná louka
s polem v období 3 – 5 let

a) trvalé – zakládají na del‰í období 
Pro zaloÏení pastviny jsou vhodné více-kompo-

nentní smûsky zaloÏené na druzích a odrÛdách ães-
kého pÛvodu, které jsou dobfie pfiizpÛsobené zdej-
‰ím podmínkám. âasem se poãet druhÛ zv˘‰í
i o pÛvodní plané druhy rostlin. Naopak nevhodnû
vyseté druhy z porostu postupnû vymizí. V˘sledkem
by mûlo b˘t druhovû pestré spoleãenstvo rostlin,
které je odolné proti spásání a pfiizpÛsobené mezi-
roãním v˘kyvÛm poãasí. Napfiíklad ve vlhãím roce se
uplatní druhy vlhkomilnûj‰í a v su‰‰ím roce se zv˘‰í
pokryvnost druhÛ odoln˘ch proti suchu.

Pastevní porost se v˘znamnû li‰í od porostu luã-
ního, i kdyÏ jsou tam zastoupeny stejné druhy rost-
lin. Rozdíl je pfiedev‰ím v jejich % zastoupení, u luk
pfievládají spí‰e vy‰‰í druhy a u pastevního porostu
naopak druhy niÏ‰í. V˘sevem nevytvofiíme pastevní,
ale luãní porost, z nûhoÏ se neustál˘m spásáním
vytvofií porost pastevní. Tento proces je velmi dlou-
h ,̆ teprve po 5 aÏ 10 letech od zaloÏení se vytvofií
hust˘ drn a zhruba po 40 letech mÛÏeme fiíci, Ïe

7Význam trvalých travních porostů

Obr. 1 – Nedopasky na pastevním porostu

nespasen˘ porost (nedopasky)
v˘kaly

spasen˘
porost



máme typick˘ pastevní porost v plné v˘konnosti.
Pastevní porost je odoln˘ proti okusování i se‰lapá-
vání a skládá se z proplétajících se pfiízemních ãástí
rostlin tak, Ïe prakticky pokr˘vají cel˘ povrch pÛdy.
Naopak u luk po pokosení zÛstává strni‰tû, které
nezakr˘vá cel˘ pÛdní povrch. 

Druhové sloÏení porostÛ by mûlo odráÏet pÛdní
a klimatické podmínky stanovi‰tû, zpÛsob obhospo-
dafiování a dobu vyuÏívání. Pro smûsky na dlouho-
dobé vyuÏití volíme vy‰‰í poãet komponentÛ, neÏ
pro doãasné porosty.

Zakládání travních porostÛ:

1) zakládání na orné pÛdû – zafiazujeme je do píc-
ninového osevního postupu, obvykle dáváme
jetelotravní porost do podsevu v obilovinách na
zeleno.

2) rychloobnova na orateln˘ch stanovi‰tích – travní
porost zaoráme po první seãi, abychom vyuÏili
hlavní sklizeÀ, odplevelili plochu a umoÏnili lep‰í
v˘voj jetelovin. Rychloobnovu lze provádût kdyko-
liv bûhem vegetace, je v‰ak nutné osetí do první
poloviny srpna. V˘sev provádíme obvykle 1 mûsíc
po rozorání. Hloubka setí je 10 – 20 mm na tûÏ-
‰ích pÛdách a 20 – 30 mm na lehãích pÛdách. Po
zasetí povrch uválíme válci.

3) rychloobnova na neorateln˘ch stanovi‰tích
a) nezaplevelené pozemky – diskov˘mi branami nû-

kolikrát kfiíÏem zpracováváme do hloubky 100 mm,
pfii nedostateãném naru‰ení drnu opakujeme dis-
kování vícekrát (3 – 5x).

b) zaplevelené pozemky – pouÏívá se totálního her-
bicidu s následn˘m zpracováním drnu (napfi. dis-
kové brány). Nejãastûji se pouÏívají totální herbi-
cidy. PouÏití herbicidÛ je v‰ak tfieba volit opatrnû
vzhledem k moÏn˘m reziduálním úãinkÛm.

– dal‰í postup viz. rychloobnova na orateln˘ch sta-
novi‰tích.

– na neorateln˘ch stanovi‰tích je obvykle efektiv-
nûj‰í bezorebn˘ pfiísev

4) bezorebn˘ pfiísev – se vyuÏívá na plochách, kde
chceme zv˘‰it produkci a kvalitu, ale celková
obnova porostu by byla pfiíli‰ nákladná. 

Bezorebn˘ pfiísev se provádí dvûma základními
technologiemi:
a) rotaãním ústrojím – v˘hodou je naru‰ení drnu

v páse 20 – 200 mm, ve kterém se zv˘‰í konku-
renãní schopnost pfiisévan˘ch druhÛ, av‰ak pfii
nedostatku sráÏek dochází k ‰patnému vzcházení
nebo zasychání vze‰l˘ch rostlin.

b) diskov˘m ústrojím – dochází k men‰ímu naru‰ení

drnu, a tím se zvy‰uje konkurenãní tlak pÛvod-
ních druhÛ na novû pfiiseté rostliny, ale jsou zde
lep‰í vláhové podmínky. PouÏívá se na mûlãích
‰tûrkovit˘ch a kamenit˘ch pÛdách. 
Pfiísevy se mohou provádût prakticky bûhem celého

vegetaãního období. Nejvhodnûj‰í je jarní pfiísev, kdy
je dostatek pÛdní vláhy a de‰Èov˘ch sráÏek. V pozdûj-
‰ích termínech se pfii nedostatku sráÏek zvy‰uje riziko
‰patného vzcházení. Pfied pfiísevem travní porost
pokosíme nebo pfiepaseme, abychom sníÏili konkuren-
ci pÛvodního porostu pfii vzcházení pfiisévan˘ch rost-
lin. Ze stejného dÛvodu porosty pfied a po pfiísevu
nehnojíme.

Pfiiseté rostliny zaãnou vzcházet po 9 – 14
dnech. JestliÏe pÛvodní porost dosáhne v˘‰ky 10 –
15 cm, provedeme pokosení, abychom potlaãili kon-
kurenãní tlak pÛvodního porostu. Dále uÏ vyuÏíváme
porost obvykl˘m zpÛsobem.

5) Spontánní úhor – nejlevnûj‰í, ale ãasovû nároã-
nûj‰í zpÛsob zaloÏení louky nebo pastviny, pfii kte-
rém vyuÏíváme pÛdní zásobu semen. Po nûkolika
letech pravidelného obhospodafiování se druhová
skladba zmûní ve prospûch druhÛ pfiizpÛsoben˘ch
seãení nebo spásání. Lze pouÏít pouze na nepfiíli‰
zaplevelen˘ch pozemcích (‰irokolisté ‰Èovíky,
pcháãe).

ZpÛsob obnovy nebo pfiísevu travního porostu je
tfieba volit ve vztahu ke stávajícímu porostu, hloub-
ce ornice, hladinû spodní vody, zpÛsobu vyuÏití
a ekonomick˘m moÏnostem. Nûkdy mohou obnove-
né porosty vykazovat niÏ‰í v˘nosy a vy‰‰í stupeÀ
zaplevelení neÏ pÛvodní porosty. 

Do travního porostu mÛÏeme pfiisévat:
jeteloviny
– jetel luãní – do doãasn˘ch travních porostÛ v pfiípa-

dû jeho vymizení (zhruba ve tfietím roce po zasetí)
pfiiséváme asi 8 kg.ha-1, vhodn˘m podílem jetelovin
v porostu mÛÏeme v˘raznû sníÏit nebo úplnû vyne-
chat dusíkaté hnojení – viz. kapitola o hnojení. 

– jetel plaziv˘ – do doãasn˘ch travních porostÛ pfiisé-
váme 1 – 2 kg.ha-1 pouze jako doplnûk k jeteli luãní-
mu, do pastevních porostÛ není jeho pfiisévání nut-
né, protoÏe se na pastvinách samovolnû roz‰ifiuje.

travní nebo jetelotravní smûsky
– v pfiípadû kdyÏ chceme obohatit druhovû chud˘

travní porost nebo porost vznikl˘ ze samovolnû
vznikl˘ch úhorÛ. 

Hnojení travních porostÛ základními Ïivinami
Zásadním rozdílem mezi loukou a pastvinou je, Ïe
seãením odebíráme Ïiviny z pÛdní zásoby, zatímco
u permanentní (trvalé) pastviny se vût‰ina Ïivin 

8 METODY REGULACE PLEVELÚ NA TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTECH



(80 – 90 %) vrací ve formû tekut˘ch a tuh˘ch v˘kalÛ
zpût do pÛdy (obr. 2). Proto je moÏné pfii tomto
systému hnojit fosforem a draslíkem pouze pfii pokle-
su jejich pÛdní zásoby. Dusíkaté hnojení mÛÏeme
zajistit vhodn˘m podílem jetelovin (25 – 40 %). Pro
hnojení pastvin lze vyuÏívat i bûÏná statková hnoji-
va. Sledování obsahu Ïivin v pÛdû je zvlá‰tû nutné
u porostÛ, které vyuÏíváme seãnû i pastevnû. Nes-
míme zapomínat, Ïe pfii seãi odebíráme Ïiviny
z pÛdy, ale nevracíme je zpût jako pfii pastvû. Pfii seã-
ném vyuÏití travního porostu a celkovém v˘nosu 
3 – 7 t su‰iny. ha-1 odebereme na 1 t su‰iny v prÛmûru
7 – 18 kg N.ha-1, 0,9 – 2,5 kg P.ha-1, 7 – 20 kg K.ha-1.
Celkov˘ odbûr Ïivin závisí na v˘nosu, poãtu seãí,
kvalitû píce a druhovém sloÏení porostu. Proto pfii
dlouhodobém seãném vyuÏití porostu bez hnojení
dochází ke sniÏování obsahu Ïivin v pÛdû (oligotro-
fizaci), které mÛÏe b˘t i cílem napfi. v chránûn˘ch
územích.

Zásadou je Ïe nehnojíme na zmrzlou a zasnûÏe-
nou pÛdu.

Hnojení dusíkem
Lze rozdûlit na dva systémy:
a) Intenzivní dusíkaté hnojení pomocí minerálních

hnojiv, které je zaloÏeno na maximálním vyuÏití
dusíku travním porostem sloÏen˘m pfieváÏnû z pro-
dukãních trav.

b) VyuÏívání symbiotick˘ch bakterií jetelovin, kte-

ré pfii optimálním zastoupení jetelovin v po-
rostu mohou pokr˘t potfiebu dusíku pfiibliÏnû aÏ
100 kg.ha-1 (pfii 30 % podílu jetelovin v porostu).
Vy‰‰í dávky dusíku podporují konkurenãní schop-

nost vysok˘ch trav a sniÏují zastoupení leguminóz
a ostatních bylin. Dochází k sniÏování poãtu rost-
linn˘ch druhÛ. 

Hnojení fosforem a draslíkem
Pfii permanentní pastvû lze omezit nebo i vynechat
hnojení, 80 – 90% P a K se vrací ve formû v˘kalÛ. 
Fosfor vykazuje mal˘ pohyb v pÛdû, proto lze hnojit
do zásoby. Pfii vysok˘ch dávkách zpÛsobuje eutrofi-
zaci, která ovlivÀuje kvalitu nadzemních i podzem-
ních vod. Dlouhodobé hnojení fosforem zpÛsobí
v˘znamné zmûny ve sloÏení porostÛ, kdy ani násled-
né dlouhodobé vyuÏívání bez hnojení nevede
k obnovû druhovû pestr˘ch travních porostÛ.

Draslík obecnû není deficitní v travních porostech
a zvlá‰tû v pastevní píci. Spí‰e je problémem jeho
pfiebytek v jarních mûsících, kdy mÛÏe b˘t pfiíãnou
„pastevní tetanie“. Tetanick˘ pomûr – K: (Ca + Mg)
v meq., by mûl b˘t niÏ‰í neÏ 1:2,2. âasté dávky draslí-
ku ve formû kejdy a moãÛvky podporují roz‰ífiení ple-
veln˘ch druhÛ (‰irokolisté ‰Èovíky, kerblík, bol‰evník).

Hnojení ostatními Ïivinami
Hnojíme hlavnû pfii deficitních stavech. Ukazatelem
je pÛdní zásoba a obsahy Ïivin v píci.

9Význam trvalých travních porostů

Obr. 2 – Zjednodu‰ené schéma vstupÛ   
a v˘stupÛ Ïivin na pastvinû
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BOL·EVNÍK OBECN¯
Heracleum sphondylium L.

Botanické zafiazení: âeleì Apiaceae – Mifiíkovité

V˘znam a v˘skyt: V˘znamn˘ plevel na loukách
a pastvinách. Je konkurenãnû velmi zdatn ,̆ mohut-
n˘mi listov˘mi rÛÏicemi zastiÀuje okolní porost,
odebírá z pÛdy velké mnoÏství vody a Ïivin. Hospo-
dáfisk˘mi zvífiaty, pfiedev‰ím ovcemi a kozami, je
spásán. Po rozemnutí nepfiíjemnû páchne. Pfii styku
s bol‰evníkem a následném vystavení sluneãnímu
záfiení, mÛÏe dojít k vyvolání koÏních alergií proje-
vujících se pigmentov˘mi skvrnami, otoky, puch˘fii
nebo zánûty na kÛÏi. PouÏívá se v léãitelství.
PÛvodní druh, kter˘ vyhledává vlhké, humózní, sla-
bû kyselé aÏ slabû zásadité pÛdy, bohaté na dusík.
Vyskytuje se témûfi na celém území, a to na rumi‰-
tích, v pfiíkopech, luÏních lesích, podél vodních
tokÛ, v zahradách, na loukách, pastvinách a na
okrajích polí. V posledních letech má tendence se
roz‰ifiovat, pfiedev‰ím na nevhodnû o‰etfiovan˘ch
loukách a pastvinách.

Biologie: Dvouletá aÏ vytrvalá rostlina. Kofien je
vfietenovit ,̆ rozvûtven .̆ Lodyha je pfiímá, 50 aÏ
150 cm vysoká, ve spodní ãásti aÏ o prÛmûru 2 cm,
dutá, r˘hovaná, srstnatá nebo olysalá, nahofie vût-
vená. Listy jsou variabilní. Pfiízemní listy jsou vût‰í,
20 – 60 cm dlouhé, 3 – 5 ãetné nebo pefienoseãné,
na líci mûkce chlupaté, dlouze fiapíkaté. Okraj listÛ

je vroubkovan˘ aÏ hrubû pilovit .̆ Horní listy jsou
men‰í, pfiisedlé. Kvûtenstvím je sloÏen˘ okolík
o prÛmûru 10 – 20 cm s 15 – 30 okolíãky. Kvûty jsou
vût‰inou oboupohlavné, krajní jsou pouze samãí.
Korunní lístky jsou bílé, naÏloutlé, ãi narÛÏovûlé,
ãasto paprskující. Kvete od ãervna do fiíjna. Plod je
zplo‰tûlá dvounaÏka, aÏ 1 cm dlouhá, eliptického aÏ
okrouhlého tvaru s okrajov˘mi kfiídly a sekreãními
kanálky na hfibetní stranû. RozmnoÏuje se genera-
tivnû. âást plodÛ zÛstává pfies zimu na rostlinách.
Klíãí v prÛbûhu dubna a kvûtna. NaÏky mají na povr-
chu kfiídla, která jim umoÏÀují ‰ífiit se vodou a vût-
rem na dal‰í lokality.

Regulace: Na loukách a pastvinách se uplatÀuje
pravidelné kosení rostlin pfied kvûtem. Ohniskovû
lze pouÏít totální herbicidy.

BOL·EVNÍK OBROVSK¯
Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier

Botanické zafiazení: âeleì Apiaceae – Mifiíkovité

V˘znam a v˘skyt: Velmi nebezpeãn ,̆ problematic-
k ,̆ agresivní, invazní druh, konkurenãnû velmi siln ,̆
potlaãující okolní vegetaci. Znehodnocuje kvalitu
trval˘ch travních porostÛ. Celá rostlina, zvlá‰tû ‰Èá-
va, chlupy a plody obsahují furanokumariny, které
zpÛsobují na kÛÏi ãervenofialové skvrny a následnû
vodnaté puch˘fie. Sluneãní záfiení zesiluje prÛbûh
alergické reakce. Zavleãen z pÛvodního areálu Kav-
kazu. Byl introdukován jako okrasná rostlina do
zámeckého parku KynÏvart, odkud se následnû roz‰í-
fiil do mnoh˘ch lokalit. Obecnû lze fiíci, Ïe jeho
v˘skyt klesá ze západu na v˘chod státu a z chlad-
nûj‰ích do tepl˘ch oblastí. Roste podél vodních
tokÛ, silnic, na náspech Ïelezniãních tratí, na
rumi‰tích, skládkách, v okolí lidsk˘ch sídli‰È, na
okrajích lesÛ, v parcích, opu‰tûn˘ch zahradách, vlh-
ãích loukách. Vyhledává pÛdy ãerstvû vlhké aÏ vlh-
ké, hlinité, Ïivinami bohaté, zvlá‰tû na dusík,
humózní. Pfii pfiemnoÏení se mÛÏe dostat i na okraje
polí a následnû do plodin, pfieváÏnû ‰irokofiádko-
v˘ch. Bol‰evník obrovsk˘ je velmi nebezpeãn˘ ple-
vel, kter˘ se neustále ‰ífií na nové lokality a na loka-
litách, kde se jiÏ vyskytuje, je jeho regulace velmi
tûÏká a ekonomicky nároãná. Sv˘mi vlastnostmi
potlaãuje pÛvodní vegetaci, je pfiizpÛsobiv˘ nov˘m
podmínkám, má pfiedpoklady pro dal‰í ‰ífiení.
Biologie: Dvouletá aÏ vytrvalá rostlina Vytváfií

tlust ,̆ vfietenovit˘ a rozvûtven˘ kofien. Lodyha je
vûtvená, dutá, brázditû Ïebernatá, roztrou‰enû ‰tû-
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tinatû chlupatá, ãervenû skvrnitá, 150 – 450 
(-500) cm vysoká, dole s prÛmûrem 2 aÏ 10 cm. Lis-
ty jsou velké, 50 – 150 (-200) cm dlouhé, trojãetné
nebo zpefienû sloÏené, na líci lysé, na rubu roztrou-
‰enû chlupaté, na okraji nerovnomûrnû pilovité
s dlouh˘mi, na prÛfiezu okrouhl˘mi a pln˘mi fiapíky.
Horní lodyÏní listy jsou men‰í, pfiisedlé se silnû roz-
‰ífien˘mi pochvami. Vrcholov˘ okolík o prÛmûru 30 –
50 (-60) cm je sloÏen z 30 – 60 (-150) okolíãkÛ.
Kvûty jsou oboupohlavné, krajní pouze samãí.
Korunní lístky jsou bílé, u okrajov˘ch kvûtÛ paprs-
kující. Kvete od ãervna do záfií. Plodem je eliptická
aÏ obvejãitá dvounaÏka, aÏ 1,3 cm dlouhá, aÏ
0,8 cm ‰iroká, lysá nebo chlupatá s okrajov˘mi kfiíd-
ly po obvodu a se sekreãními kanálky na hfibetní
stranû. Rostlina se rozmnoÏuje semeny, jichÏ v prÛ-
mûru vytvofií 15 000. Po dozrání jsou naÏky neklíãi-
vé, procházejí obdobím dormance. V pÛdû jsou
Ïivotná nûkolik let. Klíãní rostliny se objevují
bûhem dubna a kvûtna. NaÏky se ‰ífií pfieváÏnû
vodou, vûtrem, na srsti zvífiat, lidskou ãinností.
Rostliny velmi dobfie obrÛstají.
Regulace: Bol‰evník je velmi houÏevnat˘ plevel,
a proto je nutno k jeho likvidaci pfiistupovat syste-
maticky. Mezi moÏnosti likvidace patfií vykopávání ãi
vyr˘vání cel˘ch rostlin s hlavním kofienem. Rostlinu
potlaãuje opakované mechanické sefiezávání nad-
zemní hmoty pfied kvûtem, nejlépe sefiezávání men-
‰ích rostlin nûkolikrát za vegetaci. ZároveÀ je vhod-

ná bodová aplikace totálních herbicidÛ. ProtoÏe
rostlina vytváfií obrovské mnoÏství semen, která
neustále klíãí z pÛdní zásoby, je nutno regulaãní
kroky opakovat i nûkolik let po sobû.

BR·LICE KOZÍ NOHA
Aegopodium podagraria L.

Botanické zafiazení: âeleì Apiaceae- Mifiíkovité

V˘znam a v˘skyt: Velmi v˘znamn˘ plevel pfieváÏnû
v zahradách, sadech, ‰kolkách, okrasn˘ch trávnících
a parcích. HouÏevnatû setrvává na stanovi‰ti. Mladé
listy je moÏno pouÏít jako salát. Rostlina obsahuje
vitamin C. PÛvodní areál v˘skytu je v Evropû a západ-
ní Asii, druhotnû se roz‰ífiil do Severní Ameriky.
V âeské republice se vyskytuje hojnû na území celého
státu. Vyhovují ji stanovi‰tû vlhká, polostinná, Ïivi-
nami bohatá, zvlá‰tû na dusík. Vyskytuje se v pfiíko-
pech podél cest, na bfiezích potokÛ, u plotÛ, ve smí-
‰en˘ch i listnat˘ch lesích, na ruderálních místech,
loukách, v zahradách, sadech, v rybízovnách a mali-
nících. Na orné pÛdû se roste pouze na okrajích
polí, ale prosadí se díky své vysoké konkurenãní
schopnosti ve v‰ech plodinách. Plevel, jehoÏ v˘skyt
stále stoupá, zvlá‰tû na vlhãích a polostinn˘ch mís-
tech. Vytváfií tzv. hnízda, vytlaãuje ostatní rostliny
a roz‰ifiuje se do okolí.

Biologie: Vytrvalá rostlina mûlãeji kofienící. Vytváfií
tenké, dlouhé, vûtvené, plazivé, na uzlech ztlustlé
podzemní oddenky. Lodyha je pfiímá nebo vystoupa-
vá, dutá, hranatû r˘hovaná, nahofie vûtvená, dosa-
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hující délky aÏ 100 cm. Dolní listy jsou dlouze fiapí-
katé, 1 – 2x trojãetnû pefienoseãné, v obrysu trojúh-
le kosníkovité, ostfie pilovité. LodyÏní listy jsou jed-
nodu‰‰í, men‰í, nedûlené. Kvûtenstvím je sloÏen˘
okolík. Terminální okolík je sloÏen z 6 – 12 okolíãkÛ,
postranní okolíky 1. fiádu z 15 – 26 okolíãkÛ. Obaly
i obalíãky chybûjí, koruna je bílá. Kvûty jsou obou-
pohlavné. Rostlina kvete od kvûtna do srpna. Plody
jsou dvounaÏky, které jsou podlouhlé, hnûdé, svûtle
Ïebernaté. RozmnoÏuje se jak generativnû, tak
i vegetativnû oddenky. Na obdûlávané pÛdû se roz-
mnoÏuje hlavnû vegetativnû. Kofienov˘ systém tvofií
hustou síÈ oddenkÛ rozloÏen˘ch vertikálnû i hori-
zontálnû v pÛdû. Nejvíce je kofienov˘ systém rozlo-
Ïen v ornici v hloubce 2 – 10 cm, ale sahá i do
podorniãních vrstev. Velmi rychle se roz‰ifiuje
oddenky, které mechanické rozru‰ení je‰tû více sti-
muluje k rÛstu. Na neobdûlávané pÛdû pfievládá
generativní rozmnoÏování. NaÏky jsou po dozrání
témûfi neklíãivé, klíãivost se zvy‰uje aÏ po pfiezimo-
vání. Nejlépe klíãí z hloubky 2 – 7 cm. Roz‰ifiuje se
do okolí matefiské rostliny, vodou, vûtrem, náfiadím,
osivem, nevyzrál˘m chlévsk˘m hnojem, kompostem.

Regulace: Tento plevel je obtíÏnû hubiteln .̆ Má
rozsáhl˘ kofienov˘ systém, z kterého velmi dobfie
regeneruje. Potlaãuje jej opakované kosení, z herbi-
cidních látek jsou to nûkteré systémovû pÛsobící
herbicidy. DÛleÏitá je prevence – zamezení zavleãe-
ní na nová stanovi‰tû.

JITROCEL PROST¤EDNÍ
Plantago media L.

Botanické zafiazení: âeleì Plantaginaceae

– Jitrocelovité

V˘znam a v˘skyt: Nesná‰í zpracování pÛdy, proto
se vyskytuje na poli v˘jimeãnû. Pfii dostatku svûtla
je jeho konkurenãní schopnost vysoká. Pfiitisknut˘-
mi listy k zemi potlaãuje okolní rostliny, je ‰kodliv˘
zvlá‰tû v okrasn˘ch trávnících. Velmi problematic-
k˘m je v nízko seãen˘ch intenzivních trávnících.
Vyskytuje se na celém území od níÏin po podhorské
oblasti na loukách, pastvinách, v zahradách, trávní-
cích, kamenit˘ch stráních, mezích, náspech a na
okrajích polí. Na orné pÛdû se vyskytuje zfiídka.
V poslední dobû se rychle ‰ífií pfiedev‰ím v ãasto
seãen˘ch trávnících.

Biologie: Dvouletá aÏ vytrvalá rostlina. Vytváfií vût-
ven˘ kofien, kter˘ zasahuje aÏ do podorniãních vrstev.
Vytváfií 1 – 3 listové rÛÏice, jejichÏ listy jsou k zemi
pfiitisknuté, vystoupavé nebo témûfi pfiímé. Listová

ãepel je eliptická, 5 – 12 cm dlouhá, 2,5 – 6 cm ‰iro-
ká, na vrcholu tupá, na bázi klínovitá, pozvolna zúÏe-
ná v fiapík. Listy jsou zelené aÏ sivozelené, celokraj-
né, v mládí hustû chlupaté s nápadn˘mi Ïilkami. 
1 rÛÏice vytváfií 3 – 7 stvolÛ, které jsou pfiímé nebo
vystoupavé, v dolní polovinû r˘hované, v horní bûla-
vû chlupaté, vysoké 15 – 30 cm. Válcovit˘ klas je 
2 – 6 cm dlouh ,̆ aÏ pûtkrát krat‰í neÏ stvol. Kvete od
ãervna do srpna. Vejãitá tobolka obsahuje zpravidla 
4 eliptická, tmavohnûdá, jemnû dolíãkovaná semena.
RozmnoÏuje se pfieváÏnû semeny, na jedné rostlinû
dozrává nûkolik set semen. Semena vzcházejí dobfie
po dozrání z povrchu pÛdy a z hloubky do 1 cm. Vyse-
meÀuje se do okolí matefiské rostliny, na pole se
dostává s nevyãi‰tûn˘m osivem (osivo trav) nebo
s nevyzrál˘m chlévsk˘m hnojem.

Regulace: V travních porostech se pouÏívají kombi-
nace systémovû pÛsobících a kontaktních herbicidÛ.

JITROCEL VùT·Í
Plantago major L.

Botanické zafiazení: âeleì Plantaginaceae

– Jitrocelovité

V˘znam a v˘skyt: Na orné pÛdû je nev˘znamn˘m
plevelem, problematick˘m se mÛÏe stát v mezerovi-
t˘ch porostech plodin nebo pfii ‰patném zaloÏení
travních porostÛ. Nebezpeãn˘m plevelem mÛÏe b˘t
v trávnících, kde sv˘mi velk˘mi listy vytlaãuje ostatní
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rostliny. Pfii dostatku svûtla je konkurenãní schopnost
vysoká, na orné pÛdû niÏ‰í vzhledem k pomalej‰ímu
rÛstu. Poskytuje nekvalitní píci, protoÏe obsahuje
vysoké procento tfiíslovin. Listy se pouÏívají v lidovém
léãitelství. Roste od níÏin po horské oblasti na vlh-
ãích, Ïivinn˘ch pÛdách podél cest, u pfiíkopÛ, na
se‰lapávan˘ch místech, v trávnících, na loukách,
pastvinách i na orné pÛdû. Na orné pÛdû se vyskytuje
v˘jimeãnû, a to v pícninách, travních porostech
a jetelovinách. Lokálnû se mÛÏe pfiemnoÏit, zvlá‰tû
tam, kde se mu umoÏní vykvést a vytvofiit semena.
V poslední dobû jeho ãetnost stoupá i na orné pÛdû.

Biologie: Dvouletá aÏ vytrvalá rostlina. V pÛdû vytvá-
fií krátk˘ ztlustl˘ oddenek, z nûjÏ vyrÛstají ãetné
adventivní kofieny. Listy tvofií pfiízemní rÛÏici, jeÏ je
pfiitisknutá nebo vzpfiímená, listová ãepel je vejãitá,
na vrcholu tupá, na bázi srdãitá, zúÏená náhle v fiapík,
4 – 15 cm dlouhá, 1,5 – 10 cm ‰iroká. Listy jsou celo-
krajné aÏ nepravidelnû zubaté, Ïilkované, v dolní
polovinû zvlnûné s fiapíkem 3 – 15 cm dlouh˘m. Stvo-
ly jsou pfiímé aÏ vystoupavé, oblé, 5 – 22 cm dlouhé,
zpravidla krat‰í neÏ listy. Válcovité husté klasy jsou 
7 – 25 cm vysoké. Kvete od ãervna do fiíjna. Vejãitá
tobolka obsahuje 6 – 9 tmavohnûd˘ch, jemnû teãko-
van˘ch, 3 – 5 hrann˘ch semen. RozmnoÏuje se pfieváÏ-
nû semeny, ménû ãasto vegetativnû. Na jedné rostlinû
mÛÏe dozrát i nûkolik tisíc semen, která jsou dobfie klí-
ãivá po uzrání, klíãí z vlhãího povrchu nebo mûlce
z pÛdy. Mají dlouhodobou klíãivost. ·ífií se generativnû
semeny, která vypadávají do okolí matefiské rostliny,
dále osivem (jako pfiímûs nûkter˘ch drobnosemenn˘ch

plodin, zvlá‰tû trav a jetelovin), chlévsk˘m hnojem,
endozoochornû, vodou ãi siln˘m vûtrem.

Regulace: V travních porostech se pouÏívají kombi-
nace systémovû pÛsobících a kontaktních herbicidÛ.

KAKOST LUâNÍ
Geranium pratense L.

Botanické zafiazení: âeleì Geraniaceae 

– Kakostovité

V˘znam a v˘skyt: Luãní plevel, kter˘ sniÏuje kvali-
tu píce. Na orné pÛdû se zpravidla nevyskytuje, spí-
‰e na okrajích polí, kde se mÛÏe dostávat z vlhk˘ch
pfiíkopÛ. Hojnû se vyskytuje pfieváÏnû na Moravû, ve
Slezsku a severních âechách v níÏinách, mírnû tep-
l˘ch oblastech. Roztrou‰enû pak po celém území
na‰eho státu. Vyhovují mu vlhké, hluboké, Ïivinami
bohaté pÛdy, nezastínûná stanovi‰tû. Roste na bfie-
zích potokÛ, náspech, v pfiíkopech, vlhk˘ch loukách
a na travnat˘ch plochách v blízkosti lidsk˘ch sídli‰È.
Jeho v˘skyt se zvy‰uje v souvislosti se zanedbává-
ním luãních porostÛ.

Biologie: Vytrvalá rostlina s oddenky. V pÛdû má
horizontálnû uloÏen asi 10 cm dlouh˘ oddenek
s ãetn˘mi adventivními kofieny. Chlupatá lodyha je
vûtvená, 30 – 50 cm vysoká se vstfiícnû postaven˘mi
lodyÏními listy. Pfiízemní listová rÛÏice je sloÏena
z dlouze fiapíkat˘ch listÛ, fiapík se u listÛ rostoucích

13Biologie a ekologie vybraných plevelů na trvalých travních porostrech



na lodyze smûrem nahoru zkracuje, horní listy jsou
pfiisedlé. Listová ãepel je 5 – 7dílná, u nejhornûj‰ích
listÛ 3dílná s obvejãit˘mi úkrojky, 1 – 2x pefienokla-
n˘mi v úzké zuby. Kvûty vyrÛstají na dlouh˘ch, hus-
tû Ïláznat˘ch stopkách v ãetn˘ch dvoukvût˘ch
vidlanech. Za kvûtu jsou nící, pfii dozrávání se vzpfii-
mují. Kvûty jsou fialovû modré aÏ fialové s Ïilkami.
Kvete od ãervna do srpna. 3 – 4 mm dlouhá semena
jsou vejcovitého tvaru, hladká a tmavû hnûdá. Roz-
mnoÏuje se semeny. Semena se ‰ífií autochornû –
jsou vystfielována na velkou vzdálenost od rostliny.

Regulace: Na loukách jej potlaãuje pravidelná seã
pfied kvûtem a pravidelné o‰etfiování luãních porostÛ.

KOMONICE LÉKA¤SKÁ
Melilotus officinalis (L.) Pallas

Botanické zafiazení: âeleì Fabaceae – Bobovité

V˘znam a v˘skyt: Ménû v˘znamn˘ pleveln˘ druh,
na orné pÛdû se vyskytuje zfiídka, je plevelem luk

a pastvin. Konkurenãnû
silná rostlina. Pfii zkrmo-
vání hrozí riziko otravy
– je jedovatá, obsahuje
látku kumarin. Celá rost-
lina voní kumarinem, má
léãivé úãinky – vyuÏívá
se v lékafiství i lidovém
léãitelství. Vyskytuje se
v celé republice, zvlá‰tû
v teplej‰ích oblastech na
such˘ch, v˘hfievn˘ch sta-
novi‰tích. Roste na Ïivi-
nami bohat˘ch, písãi-
t˘ch i hlinit˘ch pÛdách
na mezích, stráních, na-
váÏkách, skládkách, ru-
mi‰tích, podél cest, na
loukách, pastvinách, ve
vinicích a zahradách.
Roz‰ifiuje se zvlá‰tû díky
neudrÏování luk a na ne-
zemûdûlské pÛdû.

Biologie: Dvouletá aÏ
vytrvalá rostlina. V pÛdû
vytváfií 1,5 – 2,9 m
dlouh˘ kÛlov ,̆ jednodu-
ch˘ nebo vûtven˘ kofien.
Lodyha je vzpfiímená
nebo vystoupavá, mûlce
r˘hovaná, bohatû vûtve-

ná, nûkdy ãervenavá, 30 – 100 cm vysoká. Listy jsou
na lodyze rÛzného tvaru. 30 – 50 kvûtÛ tvofií hrozen,
kter˘ je za kvûtu 4 – 10 cm dlouh .̆ Kvûty jsou na 
1 – 2 mm dlouh˘ch stopkách. Kvûty jsou Ïluté. Kvete
od kvûtna do záfií. Lusky obsahují zpravidla 1 elipso-
idní, 1,5 – 2,5 mm dlouhé, 1,5 mm ‰iroké, Ïluté aÏ
svûtle hnûdé semeno. RozmnoÏuje se semeny. Na jed-
né rostlinû mÛÏe dozrát 30 000 – 33 000 semen, po
dozrání mají promûnlivou klíãivost, kterou uchováva-
jí fiadu let. Klíãí v bfieznu aÏ kvûtnu, ale také na kon-
ci léta z hloubky pÛdy 2 – 5 cm. ·ífií se do okolí
matefiské rostliny. Semena se mohou roz‰ifiovat pfii
seãi luk po pozemku nebo pfii transportu píce ãi sena
na dal‰í lokality.

Regulace: Potlaãuje se pravideln˘m kosením poros-
tu pfied kvûtem.

KOPRETINA BÍLÁ
Leucanthemum vulgare Lam

Botanické zafiazení: âeleì Asteraceae

– Hvûzdnicovité

V˘znam a v˘skyt: Ménû v˘znamn˘ plevel, konku-
renãnû siln .̆ Mladé rostliny dobytek pfiijímá, star‰í
rostliny dfievnatûjí a sniÏují krmnou hodnotu píce.
Rostliny obsahují málo Ïivin a pÛsobí sníÏení tvorby
mléka, kterému dodávají ‰patnou chuÈ a vÛni. Ve vût-
‰ích dávkách v píci je kopretina ‰kodlivá. Roste
v celém státû pfieváÏnû v tepl˘ch oblastech na ãerstvû
vlhk˘ch aÏ mírnû vysychav˘ch pÛdách rÛzného typu.
Najdeme ji na vlhk˘ch loukách, stráních, mezích, zfiíd-
ka zapleveluje ornou pÛdu (pícniny). V zapojen˘ch
porostech rychle ustupuje, nesná‰í konkurenci hustû
trsnat˘ch trav a jetelovin. ProtoÏe nesná‰í agrotech-
nické zásahy, nehrozí riziko invaze na ornou pÛdu. Na
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nûkter˘ch travnat˘ch lokalitách s malou konkurencí
se mÛÏe pfiemnoÏit a vytváfiet ohniska.

Biologie: Dvouletá aÏ vytrvalá rostlina. V pÛdû má
vodorovnû nebo ‰ikmo uloÏen oddenek s mnoha
postranními kofieny. Lodyha je vystoupavá aÏ pfiímá,
jednoduchá nebo fiídce vûtvená, olistûná aÏ pod
úbor, vysoká 30 – 80 cm. Listy v pfiízemní rÛÏici
a dolní lodyÏní listy jsou dlouze fiapíkaté, ãepel
obvejãitá aÏ okrouhlá, na bázi klínovitá, na okraji
vroubkovaná s v˘raznou Ïilnatinou na rubu listu.
LodyÏní listy se zmen‰ují smûrem k úboru. Úbory
vyrÛstají na konci lodyh nebo vûtví jednotlivû nebo
tvofií fiídk˘ chocholík. PrÛmûr úboru je 3 – 5 cm,
zákrov je ‰iroce miskovit ,̆ zákrovní listeny kopinaté
aÏ obkopinaté s úzk˘m lemem. Okrajové kvûty jsou
samiãí a sv˘mi jazyky znaãnû pfiesahují zákrov. Ter-
ãovité kvûty jsou oboupohlavné, trubkovité, Ïluté.
Kvete od kvûtna do fiíjna. Protáhle kopinaté naÏky
jsou 1,7 – 2,4 mm dlouhé. RozmnoÏuje se pfieváÏnû
generativnû, ale i vegetativnû. Na rostlinû dozrává
aÏ nûkolik tisíc naÏek, které po uzrání snadno vypa-
dávají do okolí rostlin a jsou dobfie klíãivé z povrchu
pÛdy nebo velmi mûlce v pÛdû. Dozrávají pomûrnû
ãasnû. Vegetativnû se druh rozmnoÏuje vytrval˘m
oddenkem. Brzy na jafie vyrÛstají z podzemních ãás-
tí listové rÛÏice, ze kter˘ch bûhem vegetace vybíha-
jí lodyhy s úbory. NaÏky se ‰ífií vûtrem, vodou, rost-
linn˘m materiálem, osivem (jetelovin a trav),
chlévsk˘m hnojem, kompostem apod. Také se ‰ífií
ãástmi vytrvalého, mûlce uloÏeného oddenku nebo
zakofieÀujícími bázemi lodyh.

Regulace: Na loukách a pastvinách je omezována
seãením pfied kvûtem.

KOP¤IVA DVOUDOMÁ
Urtica dioica L.

Botanické zafiazení: âeleì Urticaceae – Kopfiivovité

V˘znam a v˘skyt: ObtíÏn ,̆ velmi v˘znamn˘ plevel
s velkou konkurenãní schopností. Pokud se na urãi-
tém místû uchytí, vytváfií rozsáhlé porosty, které
dokáÏí silnû potlaãit ostatní rostliny. Mladé rostliny
jsou upravovány jako krmivo pro domácí zvífiata
(prasata, drÛbeÏ) nebo slouÏí jako pochutina (salá-
ty, ‰penáty). Rostliny je moÏné siláÏovat, su‰it na
seno a drtit na sennou mouãku. Dfiíve byl její v˘luh
pouÏíván jako v˘borné dusíkaté hnojivo pro zeleni-
nu a ovocné stromky. Roz‰ífiená je po celém svûtû
s v˘jimkou tropÛ. Velmi hojn˘ druh rostoucí po celé
republice od níÏin aÏ po horské oblasti. Kopfiivû
vyhovují pÛdy bohaté na Ïiviny, organicky pfiehno-

jené, vlhké. Je indikátorem pÛd bohat˘ch na dusík.
Roste ve vlhk˘ch luÏních lesích, kfiovinách, podél
fiek, potokÛ a cest, ale také na rumi‰tích, naváÏ-
kách, v pfiíkopech, podél lidsk˘ch obydlí, zdí, plotÛ
a zemûdûlsk˘ch objektÛ. Rychle se uchytí na opu‰-
tûn˘ch, neobydlen˘ch a zdevastovan˘ch lokalitách.
Problematickou se stává v zahradách, sadech,
okrasn˘ch trávnících, pafieni‰tích a sklenících. Na
orné pÛdû se vyskytuje pouze v˘jimeãnû a ojedinû-
le. Sná‰í dobfie i zastínûní. V hust˘ch porostech
plodin se prosadí málo, v ‰irokofiádkov˘ch plodi-
nách má moÏnost vût‰ího rozvoje. ProtoÏe se
vyskytuje v pfiíkopech podél cest, postupnû se
dostává na okraje polí, na souvratû, kde vytváfií
husté vysoké porosty. Druh velmi pfiizpÛsobiv ,̆ má
pfiedpoklady k dal‰ímu ‰ífiení.

Biologie: Vytrvalá rostlina. Dvoudomá, zfiídka jedno-
domá rostlina. Oddenek je dlouh ,̆ vûtven ,̆ plaziv˘
a Ïlut .̆ Lodyha je pfiímá, nevûtvená nebo vûtvená aÏ
v horní ãásti, ãtyfihranná, tuhá, pokrytá ‰tûtinkami
a Ïahav˘mi chlupy, vysoká 40 – 150 cm. Listy jsou
dlouze fiapíkaté, vstfiícné, ãepele ‰iroce vejãité, na
vrcholu za‰piãatûlé, na okrajích hrubû pilovité, dlou-
hé 5 – 10 cm. Na spodní stranû listu jsou chloupky
nahlouãené pfiedev‰ím na Ïilkách. Má nenápadné
drobné zelenavé jednopohlavné kvítky uspofiádané do
hust˘ch úÏlabních kvûtenství. Kvete od ãervna do fiíj-
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na. Plodem je matná, Ïlutavû ‰edá aÏ hnûdá vejãitá
naÏka, 1 – 1,2 mm dlouhá, 0,7 – 0,9 mm ‰iroká. Plo-
dy dozrávají od ãervence do pozdního podzimu. Roz-
mnoÏuje se jak vegetativnû tak i generativnû. Pohlav-
ní zpÛsob rozmnoÏování je ménû ãast ,̆ ponûvadÏ je
ovlivnûn opylením vûtrem, a proto se naÏky na sami-
ãích rostlinách vyskytují fiidãeji. NaÏky si udrÏují
v pÛdû Ïivotnost 2 roky. Klíãí z hloubky 1,5 – 2 cm pfii
minimální teplotû 6 – 8 °C. Klíãní rostliny a nové
v˘hony se objevují v dubnu a kvûtnu. Vegetativnû se
rozmnoÏuje ãástmi oddenkÛ, které se rozrÛstají od
matefiské rostliny v‰emi smûry a tím vytváfiejí velká
ohniska rostlin. Na dal‰í lokality se mohou naÏky roz-
‰ifiovat vûtrem, vodou, náfiadím, komposty apod.
Kofienové v˘bûÏky se ‰ífii pfiedev‰ím pfii kultivaci, roz-
ná‰ejí se náfiadím po pozemcích. Pfii pleãkování
mohou na pozemku ponechané rostliny za vlhka
snadno zakofienit.

Regulace: Pravideln˘mi seãemi se zamezí roz‰ífiení
rostliny na dané lokalitû a v jejím blízkém okolí.
Z herbicidních látek lze pouÏít herbicidy typu glyp-
hosate, sulphosate, triclopyr. Citlivá je téÏ vÛãi celé
fiadû rÛstov˘ch herbicidÛ. Vhodná je také kombinace
seãení a aplikace herbicidÛ, kdy se rostliny kopfiivy
poseãou a po jejich obrostu do velikosti 20 – 30 cm
se aplikuje herbicid. Tímto zpÛsobem se rostlina
více oslabí a potlaãí.

KOSTIVAL LÉKA¤SK¯
Symphytum officinale L.

Botanické zafiazení: âeleì Boraginaceae

– Brutnákovité

V˘znam a v˘skyt: Na orné pÛdû patfií mezi málo
v˘znamné plevele, problematick˘m mÛÏe b˘t na lou-
kách a pastvinách, kde pfii pfiemnoÏení mÛÏe potla-
ãit ostatní rostliny. Konkurenãnû silná rostlina ode-
bírající velké mnoÏství Ïivin a vláhy z pÛdy a nad
zemí silnû konkuruje v boji o svûtlo a prostor. V prv-
ním roce vytváfií listovou rÛÏici a kÛlov˘ kofien,
v druhém roce kvetoucí lodyhu. Vyskytuje se na
celém území âeské republiky v níÏinách a vystupuje
i do hor. Vyhledává pfiedev‰ím vlhké (nesná‰í
suché), Ïivinami bohaté pÛdy rÛzného zrnitostního
sloÏení. Roste podél vodních tokÛ, v pfiíkopech,
v luÏních lesích, na ruderálních místech, vlhk˘ch
loukách, pastvinách, a orné pÛdû. Na orné pÛdû se
vyskytuje pfieváÏnû v níÏinách, ve ‰patnû zapoje-
n˘ch plodinách ãi ‰irokofiádkov˘ch plodinách.
Vzhledem k poklesu kvality o‰etfiování orné pÛdy
a lokálnû nepfiízniv˘m klimatick˘m podmínkám
dochází k nárÛstu tohoto plevele i na orné pÛdû. Na

neo‰etfiovan˘ch loukách a pastvinách jeho v˘skyt
také stoupá.

Biologie: Vytrvalá rostlina. V pÛdû vytváfií siln ,̆
30 cm dlouh ,̆ 3 cm tlust ,̆ vícehlav ,̆ vûtven˘ odde-
nek, kter˘ je na povrchu ãern ,̆ uvnitfi bûlav .̆ Lody-
ha je pfiímá, 40 – 80 cm vysoká, 7 – 10 mm tlustá,
chlupatá, kfiídlatû hranatá. LodyÏní listy jsou stfiída-
vé, pfiisedlé, vejãitû kopinaté, dolní listy s kfiídlat˘m
fiapíkem, ãepel je na bázi klínovitû zúÏená, na
vrcholu ‰piãatá. V‰echny listy jsou ‰tûtinovitû chlu-
paté, s vyniklou Ïilnatinou. Kvûty jsou uspofiádány
do mnohokvût˘ch dvojvijanÛ a vijanÛ na dlouh˘ch
srstnat˘ch stopkách. Kvûty jsou modrofialové, rÛÏo-
vé aÏ bílé. Kvete od kvûtna do ãervence. Plodem je
tvrdka, která je ‰ikmo vejãitá, ‰edohnûdá, hladká,
lesklá 4,5 – 6 mm dlouhá. RozmnoÏuje se generativ-
nû i vegetativnû. Jedna rostlina vytvofií asi 800 tvr-
dek, které po dozrání klíãí promûnlivû, udrÏují si
v pÛdû dlouhodobou klíãivost. Vzchází z hloubky 
5 cm, v trávnících i z povrchu pÛdy. Velmi dobfie
regeneruje i z kofienÛ, i z mal˘ch ãástí uloÏen˘ch
hluboko v pÛdû. ·ífií se semeny, která vypadávají do
okolí matefiské rostliny.

Regulace: Na loukách a pastvinách jej potlaãuje
pravidelná seã pfied kvûtem. 
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LNICE KVùTEL
Linaria vulgaris Mill.

Botanické zafiazení: âeleì Scrophulariaceae

– krtiãníkovité

V˘znam a v˘skyt: Ménû v˘znamn˘ plevel, av‰ak
dlouhodobû zÛstává na stanovi‰ti (má mohutn˘
kofien a dobfie regeneruje). PouÏívá se v lidovém
léãitelství. Vyskytuje se na celém území od níÏin po
podhorské oblasti. UpfiednostÀuje lehké, písãité,
‰tûrkovité, propustné pÛdy na oslunûn˘ch nebo
polozastínûn˘ch, su‰‰ích lokalitách. Roste podél
Ïelezniãních tratí, cest, na mezích, loukách, zahra-
dách a polích. Zapleveluje pfiedev‰ím ‰irokofiádkové
porosty, roste zvlá‰tû na okrajích polí. Postupnû se
roz‰ifiuje v tepl˘ch oblastech státu i na orné pÛdû.

Biologie: Vytrvalá rostlina. ZakofieÀuje v pÛdû aÏ
1 m hluboko, vytváfií bohatû vûtven˘ kofienov˘
systém horizontálních a vertikálních v˘bûÏkÛ. Lody-
ha je 20 – 50 cm vysoká, pfiímá, jednoduchá nebo
vûtvená, lysá, hustû olistûná, postranní vûtve
odstávají. Listy jsou stfiídavé, ãárkovité aÏ ãárkovitû
obkopinaté, 2 – 6 cm dlouhé, 1 – 5 mm ‰iroké. Hro-
zen je tvofien 10 – 50 kvûty na 2 – 8 mm dlouh˘ch

stopkách. Listeny jsou podobné listÛm, kali‰ní cípy
jsou vejãité aÏ kopinaté, tupû za‰piãatûlé, koruna
dvoupyská s tuhou ostruhou. Barva koruny je Ïlutá.
Kvete od ãervence do fiíjna. Oválná dvoupouzdrá
tobolka obsahuje 2 – 3 mm dlouhá, modroãerná,
okrouhlá, na pfiíãném fiezu ãoãkovitá semena s ‰iro-
k˘m kfiídlat˘m lemem. Rostlina se rozmnoÏuje seme-
ny i vegetativnû. Na rostlinû dozrává nûkolik set
semen, která jsou dobfie klíãivá za vlhka ihned po
dozrání, klíãí z povrchu pÛdy a z hloubky pÛdy do
3 cm. Úlomky kofienov˘ch v˘bûÏkÛ mohou dát vznik
nové rostlinû. Semena se ‰ífií vypadáváním do okolí
matefiské rostliny, vûtrem a dopravou (zvlá‰tû Ïelez-
niãní).

Regulace: Potlaãují ji husté porosty, opakovaná seã
v˘znamnû zeslabuje rostliny

MOCHNA HUSÍ („stfiíbrník“)
Potentilla anserina L.

Botanické zafiazení: âeleì Rosaceae – RÛÏovité

V˘znam a v˘skyt: Patfií do skupiny ménû v˘znam-
n˘ch plevelÛ. Konkurenãní schopnost této rostliny
je vysoká. Hojnû roz‰ífien˘ druh po celém území. Má
specifické nároky na vlhké, hlinité, na dusík bohaté
pÛdy, napfi. v okolí rybníkÛ, potokÛ, cest. Na orné
pÛdû se vyskytuje pouze ojedinûle, pfiedev‰ím na
okrajích pozemkÛ. Silnûji se vyskytuje zejména na
loukách, pastvinách a v okrasn˘ch trávnících. Pfii
silném v˘skytu vlivem vysoké pokryvnosti zpÛsobu-
je ústup kulturních druhÛ. Je to typick˘ plevel past-
vou zatíÏen˘ch porostÛ, kter˘ je schopen velmi
rychle osídlit po‰kozená místa. Dfiíve se mochna
vyskytovala hojnû na nábfieÏích vesnick˘ch rybníkÛ,
jelikoÏ sná‰ela se‰lapání od chovan˘ch vodních ptá-
kÛ. V dÛsledku poklesu poãtu doma chovan˘ch hus
a kachen poklesl i její v˘skyt. Vzhledem k vyhranû-
n˘m nárokÛm na stanovi‰tû lze pfiedpokládat, Ïe
u tohoto plevelného druhu nehrozí nebezpeãí
expanze na ornou pÛdu. Naproti tomu na intenzivnû
vyuÏívan˘ch pastvinách lze pfiedpokládat vzestup-
nou tendenci v˘skytu.

Biologie: Vytrvalá mûlãeji kofienící rostlina. Rostli-
ny vytváfiejí krátk˘ tlust˘ oddenek ukonãen˘ rÛÏicí
listÛ. Lodyha je aÏ 80 cm vysoká, poléhavá, v˘bûÏ-
katá. Listy lichozpefiené, aÏ 20 cm dlouhé, palisty
velké, hnûdé, lístky podlouhle obvejãité, vroubkova-
nû pilovité. Jednotlivé kvûty jsou dlouze stopkaté,
se Ïlutou korunou. Kvete od kvûtna do podzimu.
Plody jsou naÏky aÏ 1,4 mm dlouhé. Na jednom kvû-
tu se mÛÏe vytvofiit aÏ 30 naÏek. RozmnoÏuje se
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generativní a vegetativní cestou. Vegetativní zpÛ-
sob pfievládá, mnoÏí se kofienícími, plaziv˘mi lody-
hami (‰lahouny) a ãástmi kofienÛ nebo rozru‰en˘mi
listov˘mi rÛÏicemi. RozmnoÏování semeny probíhá
pouze na neobdûlávan˘ch plochách. NaÏky klíãí
nerovnomûrnû, klíãivost si udrÏují nûkolik let.

Regulace: V trval˘ch travních porostech je v˘skyt
regulován pravidelnou seãí a bûÏn˘mi zpÛsoby o‰et-
fiování. Regulace v okrasn˘ch trávnících je ponûkud
sloÏitûj‰í, ãasté seãení mochnû husí nevadí, pomocí
‰lahounÛ se rychle rozrÛstá. Regulace je moÏná
opakovan˘mi zásahy rÛstov˘ch herbicidÛ.

MOCHNA PLAZIVÁ
Potentilla reptans L.

Botanické zafiazení: âeleì Rosaceae

– RÛÏovité

V˘znam a v˘skyt: Na orné pÛdû ménû v˘znamn˘
plevel. Vyznaãuje se vysokou konkurenãní schop-
ností. Sná‰í velmi dobfie se‰lapávání. VyplÀuje rych-
le uvolnûn˘ prostor kofienícími lodyhami a obrÛstá-
ním oddenkÛ pfii po‰kození drnu. Hojnû roz‰ífien˘
druh po celém území. Vyskytuje se hlavnû na vlh-
ãích stanovi‰tích, sná‰í dobfie i v˘su‰né lokality,
stránû, okolí cest a chodníkÛ. Vysoce ‰kodliv˘ plevel
v trval˘ch porostech, loukách, sadech, zahradách,
drobném ovoci a vinicích. Na orné pÛdû se nevysky-
tuje. Ve srovnání s mochnou husí má mochna plazi-
vá men‰í nároky na stanovi‰tû. Vyskytuje se
i v su‰ích lokalitách, proto se vyskytuje hojnûji.
V posledních letech je pozorována jistá tendence

nárÛstu v˘skytu této plevelné rostliny. Pfiesto lze
pfiedpokládat, Ïe nehrozí nebezpeãí ‰ífiení na ornou
pÛdu. Na intenzivnû vyuÏívan˘ch pastvinách je
moÏná mírnû vzestupná tendence v˘skytu.

Biologie: Vytrvalá rostlina mûlãeji kofienící. Rostli-
na vytváfií siln˘ oddenek, kvûtní lodyha je 30 aÏ
100 cm vysoká, poléhavá aÏ plazivá, na uzlech
zakofieÀující a tvofiící rÛÏice listÛ. Listy jsou lysé
nebo p˘fiité, 5 – 7 ãetné, lístky podlouhle obvejãi-
té. Kvûty jsou pûtiãetné, úÏlabní, jednotlivé, dlou-
ze stopkaté. Îlutá koruna je dvakrát del‰í neÏ
kalich. Rostlina se rozmnoÏuje generativní i vege-
tativní cestou. Kvete od ãervna do podzimu. NaÏky
mívají po dozrání promûnlivou klíãivost, kterou si
v‰ak ponechávají po dobu nûkolika let. Vzcházejí
dobfie z povrchu pÛdy a z hloubek do 3 cm. Roz-
mnoÏuje se téÏ plaziv˘mi, v uzlech zakofieÀujícími
lodyhami.

Regulace: V trval˘ch travních porostech je v˘skyt
omezován pravidelnou seãí a bûÏn˘mi zpÛsoby o‰et-
fiování. Regulace v okrasn˘ch trávnících je sloÏitûj-
‰í, ãasté seãení mochnû nevadí, pomocí ‰lahounÛ se
rychle rozrÛstá. Regulace je moÏná opakovan˘mi
zásahy rÛstov˘ch herbicidÛ.
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PAMPELI·KA LÉKA¤SKÁ
Taraxacum agg. sect. Ruderalia

Botanické zafiazení: âeleì Cichoriaceae 

– âekankovité

V˘znam a v˘skyt: Patfií mezi velmi v˘znamné a vel-
mi roz‰ífiené plevelné druhy. Konkurenãní schopnost
je vysoká pfiedev‰ím v ãasto seãen˘ch luãních poros-
tech a trávnících. V˘znamnû sniÏuje v˘nosy luãních
porostÛ a vícelet˘ch pícnin pûstovan˘ch na orné
pÛdû. Na druhé stranû v dne‰ní dobû, kdy se snaÏí-
me utlumit produkci sena, se stává její siln˘ v˘skyt
prospû‰n˘m. Je v˘znamnou medonosnou rostlinou,
b˘vá vyuÏívána jako rostlina léãivá. Vyskytuje se po
celém území. Osidluje zemûdûlskou i nezemûdûlskou
pÛdu. Roste pfiedev‰ím na loukách, pastvinách,
trávnících a zahradách. Tam, kde se minimalizuje
zpracování pÛdy, osidluje i ornou pÛdu. Zapleveluje
víceleté pícniny (vojtû‰ku, jetel). Vzhledem k jejímu
kvetení od jara aÏ do podzimu a témûfi nepfietrÏité-
mu dozrávání naÏek je zfiejmé, Ïe trend rychlého
‰ífiení v agroekosystémech bude nadále pokraãovat.

Biologie: Vytrvalá rostlina. Rostlina vytváfií listové
rÛÏice s mohutn˘m kÛlov˘m kofienem. Listy jsou
obvejãité aÏ úzce kopinaté, kracovitû laloãnaté. Ze
stfiedu rÛÏice vyrÛstá nûkolik aÏ 40 cm dlouh˘ch
dut˘ch stvolÛ ukonãen˘ch velk˘m úborem Ïlut˘ch
jazykovit˘ch kvûtÛ. Rostliny kvetou od ãasného jara
aÏ do léta, na seãen˘ch plochách i do podzimu. Roz-
mnoÏuje se generativnû i vegetativnû. V jednom úbo-
ru dozrává pfies 150 ochm˘fien˘ch naÏek, které jsou
po dozrání rozná‰eny vûtrem do velk˘ch vzdáleností.
Klíãivost je po dozrání vysoká, vzchází nejlépe
z povrchu pÛdy a z hloubky do 1 cm. Z hloubky vût‰í
neÏ 4 cm nevzchází. V pÛdû rychle ztrácí klíãivost. Na
obdûlávané pÛdû regeneruje i z ãástí kofienÛ. Regene-
raãní schopnost je vysoká i u mal˘ch úlomkÛ.

Regulace: Regulace je sloÏitá vzhledem k neustálé-
mu náletu naÏek. Na loukách se vykuje vzácnûji,
hojná je na pastvinách. VÛãi herbicidÛm pouÏíva-
n˘m trávnících je pomûrnû citlivá, ov‰em aplikace
je nutné pravidelnû opakovat zejména v trávnících. 

PELYNùK âERNOB¯L
Artemisa vulgaris L.

Botanické zafiazení: âeleì Asteraceae

– Hvûzdnicovité

V˘znam a v˘skyt: V souãasné dobû patfií mezi velmi
v˘znamné plevele, má velmi vysokou konkurenãní
schopnost. Pfii silném v˘skytu dokáÏe silnû potlaãit
pûstované plodiny. Jeho pyl je velmi alergenní.
Nûkdy je sbírán téÏ jako léãivá rostlina. Vyskytuje se
hojnû po celém území. Osidluje zemûdûlskou i neze-
mûdûlskou pÛdu. Roste pfieváÏnû v sadech, vinicích,
zanedban˘ch loukách a pastvinách. V posledních
letech osidluje i ornou pÛdu, kde se prosazuje ve
v‰ech pûstovan˘ch plodinách, komplikuje téÏ skli-
zeÀ. V posledních letech ãetnost jeho v˘skytu rych-
le stoupá. ·ífiení podporuje ‰patná péãe o nezemû-
dûlskou pÛdu, coÏ umoÏÀuje nálet naÏek na
zemûdûlskou pÛdu. ·ífiení podporuje téÏ nedosta-
teãná kvalita zpracování pÛdy.

Biologie: Vytrvalá rostlina. Vytváfií trsnaté, nepfií-
jemnû aromatické lodyhy vysoké 60 – 120 cm, v˘ji-
meãnû i del‰í. Listy jsou ‰iroce vejãité, jedenkrát
pefienoklané aÏ pefienodílné s 1 – 2 jafimy úkrojkÛ.
Laty jsou husté s jednoduch˘mi kopinat˘mi listeny,
úbory krátce stopkaté, drobné, na konci vûtévek
nahlouãené. Kvete od ãervence do záfií. RozmnoÏuje
se generativním, na orné pÛdû i vegetativním zpÛ-
sobem z podzemních pupenÛ na lodyhách rozru‰e-
n˘ch trsÛ. Plody jsou drobné ochm˘fiené naÏky. Po
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dozrání mají vysokou klíãivost. Vzcházejí nejlépe
z povrchu pÛdy, nebo z hloubky do 1,5 cm. Z vût‰ích
hloubek nevzcházejí. NaÏky jsou rozná‰eny vûtrem
po okolí. 

Regulace: Klíãní rostliny pelyÀku jsou pomûrnû cit-
livé vÛãi mechanickému po‰kození i vÛãi herbici-
dÛm. Statné rostliny v‰ak mechanick˘m zásahÛm
i herbicidÛm odolávají a rostliny rychle regenerují. 

PCHÁâ BAÎINN¯
Cirsium palustre (L.) Scop.

Botanické zafiazení: âeleì Asteraceae

– Hvûzdnicovité

V˘znam a v˘skyt: Patfií mezi ménû v˘znamné pleve-
le luk a pastvin v podhorsk˘ch a horsk˘ch oblas-
tech. Konkurenãní schopnost této plevelné rostliny
je pomûrnû vysoká. V pfiíhodn˘ch podmínkách
vytváfií ohniska listov˘ch rÛÏic, která ostatní rostli-
ny potlaãují. SniÏuje kvalitu píce a znesnadÀuje
pastvu. Je to rostlina medonosná a dozrálé naÏky
slouÏí jako potrava pro ptáky. Vyskytuje se po celém
území od níÏin aÏ do horsk˘ch oblastí pfiedev‰ím na
degradovan˘ch loukách, dále na pastvinách, pase-
kách, podél cest, v lesích a podél vodních tokÛ.
·kodí v˘hradnû na loukách a pastvinách, na orné

pÛdû se nevyskytuje. V posledních letech ãetnost
jeho v˘skytu stoupá. ·ífiení podporuje ‰patná péãe
o nezemûdûlskou pÛdu, coÏ umoÏÀuje nálet naÏek
na pozemky a pÛdu dosud nezaplevelenou. Lze oãe-
kávat nárÛst v˘skytu. Pro lesní ekosystémy se jedná
o pfiirozenou souãást flóry.

Biologie: Dvouletá aÏ vytrvalá rostlina. Mladé rost-
liny vytváfiejí listové rÛÏice. Lodyhy se tvofií v dru-
hém roce, jsou dlouhé 30 – 120 cm. Lodyhy jsou do
poloviny aÏ dvou tfietin chudû vûtvené. Listy jsou
dlouze sbíhavé, kopinaté, dolní pefienoklané, horní
pefienoseãné, v‰echny listy jsou zkadefiené. Úbory
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jsou uloÏeny v hust˘ch vrcholících. Kvítky jsou
nachové. RozmnoÏuje se semeny (naÏkami), které
jsou 3 – 4 mm dlouhé, ochm˘fiené a po dozrání mají
vysokou klíãivost. NaÏky se ‰ífií vûtrem.

Regulace: Opakovaná seã travnat˘ch porostÛ.

PCHÁâ OBECN¯
Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Botanické zafiazení: âeleì Asteraceae

– Hvûzdnicovité

V˘znam a v˘skyt: Patfií mezi ménû v˘znamné pleve-
le na zemûdûlské pÛdû. Konkurenãní schopnost má
vysokou, listové rÛÏice se uplatÀují v konkurenci
s ostatními rostlinami. Je to rostlina medonosná
a téÏ poskytuje potravu pro ptáky. ·ífiení napomáha-
jí neudrÏované plochy, které jsou zdrojem zaplevele-
ní. Vzhledem k pomûrnû rozsáhl˘m plochám, kde je
zanedbávána údrÏba, nelze pfiedpokládat pokles
v˘skytu tohoto plevele. Vyskytuje se po celém úze-
mí od níÏin aÏ po horské oblasti pfiedev‰ím na neze-
mûdûlské pÛdû, neudrÏovan˘ch plochách, loukách,
pastvinách, zahradách a sadech. Na orné pÛdû se
nevyskytuje pouze ojedinûle.

Biologie: Dvouletá rostlina. Rostliny vytváfiejí tence
pavuãinaté, vlnaté pfiímé lodyhy, 50 – 120 cm vysoké,
v horní polovinû vûtvené. Mladé rostliny vytváfiejí

listové rÛÏice. V druhém
roce rostliny kvetou. Lis-
ty jsou na rubu tence
pavuãinaté, pefienoseãné,
úkrojky kopinaté s termi-
nálním ostnem aÏ 10 mm
dlouh˘m. Úbory krátce
i dlouze stopkaté tvofií
chudou latu. Kvete v ãer-
venci aÏ v srpnu. Roz-
mnoÏuje se naÏkami. NaÏ-
ky jsou ochm˘fiené, vû-
trem rozná‰ené po okolí.

Regulace: Na trval˘ch travních porostech se opako-
vanou seãí zabrání vykvetení rostlin. Na orné pÛdû
se díky zpracování pÛdy neprosadí, protoÏe má
dvoulet˘ v˘vojov˘ cyklus. Rostliny jsou citlivé vÛãi
‰irokému spektru pouÏívan˘ch herbicidÛ.

PCHÁâ ROLNÍ (oset)
Cirsium arvense (L.) Scop

Botanické zafiazení: âeleì Asteraceae

– Hvûzdnicovité

V˘znam: Patfií mezi velmi v˘znamné plevele, je fiazen
mezi deset nejv˘znamnûj‰ích plevelÛ svûta. Konku-
renãní schopnost je vysoká, má vysoké nároky na
odbûr vody a Ïivin. Úpornû setrvává na stanovi‰ti, na
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polích tvofií tzv. hnízda, kde základem je rostlina
vze‰lá ze semene. V pfiípadû silného v˘skytu pÛsobí
ztráty pfii sklizni plodin, nebo sklizeÀ znemoÏÀuje.
Pfii silném v˘skytu dokáÏe úplnû potlaãit pûstova-
nou plodinu, kofieny vyluãují alelopatické látky, kte-
ré pÛsobí inhibiãnû na plodiny a plevele. Je také
v˘znamnou medonosnou rostlinou, naÏky v úborech
poskytují potravu pro ptáky. Vyskytuje se po celém
území od níÏin aÏ do horsk˘ch oblastí. Osidluje
zemûdûlskou i nezemûdûlskou pÛdu. Vyskytuje se ve
v‰ech pûstovan˘ch plodinách na orné pÛdû, sadech,
vinicích, chmelnicích i na loukách a pastvinách ãi
speciálních plodinách. V posledních letech ãetnost
jeho v˘skytu rychle stoupá. ·ífiení podporuje ‰patná
péãe o nezemûdûlskou pÛdu, coÏ umoÏÀuje nálet
naÏek na pozemky a pÛdu dosud nezaplevelenou.
Reaguje velmi citlivû na kvalitu zpracování pÛdy
a nevhodnû provedené aplikace herbicidÛ, coÏ se
projeví rychlou regenerací z kofienového systému. Je
typick˘m plevelem nesprávnû o‰etfiovan˘ch polí.
V souãasné dobû lze pfiedpokládat nadále jeho vyso-
k˘ v˘skyt na zemûdûlské pÛdû.

Biologie: Vytrvalá rostlina hloubûji kofienící s kofie-
nov˘mi v˘bûÏky. Mladé rostliny vytváfiejí listové
rÛÏice, z kter˘ch vyrÛstají lodyhy 100 – 150 cm
vysoké, nûkdy i vy‰‰í. Listy jsou kopinatû pefienokla-
né aÏ jednoduché, na okraji zkadefiené a bodlovité.
Úbory se skládají z trubkovit˘ch ãervenofialov˘ch
kvûtÛ. Je to dvoudomá rostlina, s v˘skytem samãích
a samiãích rostlin. Kvete od kvûtna aÏ do podzimu.

Plody jsou ochm˘fiené naÏky 2,5 – 3,5 mm dlouhé,
1,1 – 1,3 mm ‰iroké a 0,7 – 1,0 mm tlusté. Rozmno-
Ïuje se generativní a vegetativní cestou. V jednom
úboru je umístûno kolem 80 naÏek z nichÏ znaãná
ãást b˘vá nevyzrálá, ãi parazitovaná ‰kÛdci. Klíãi-
vost je po dozrání pomûrnû dobrá. NaÏky klíãí nejlé-
pe z hloubky 0,5 – 1,5 cm. Klíãí v‰ak aÏ z hloubky 
6 cm, ãi z povrchu pÛdy. Îivotnost naÏek v pÛdû
závisí na pÛdních podmínkách. Obecnû lze fiíci, Ïe si
naÏky v pÛdû zachovávají klíãivost do 6 let. JiÏ
jeden mûsíc po vzejití je rostlina schopná vegetativ-
ní reprodukce. Rostlina vytváfií mohutn˘ kofienov˘
systém sloÏen˘ z horizontálních a vertikálních kofie-
nov˘ch v˘bûÏkÛ. Kofienov˘ systém dosahuje do
pomûrnû znaãné hloubky, udává se i nûkolik metrÛ.
Kofienové v˘bûÏky mají obrovskou regeneraãní
schopnost. V pfiízniv˘ch podmínkách regenerují
i segmenty kofienov˘ch v˘bûÏkÛ dlouhé 2 cm o prÛ-
mûru 3 mm. âím jsou v˘bûÏky del‰í a silnûj‰í, tím je
pravdûpodobnost regenerace v polních podmínkách
vût‰í. V˘hony z kofienov˘ch v˘bûÏkÛ ra‰í pomûrnû
pozdû na jafie. První rÛÏice se objevují poãátkem dub-
na, ale jejich ra‰ení trvá po celou vegetaãní dobu
v závislosti na pûstované plodinû a agrotechnick˘ch
zásazích. âást kofienov˘ch v˘bûÏkÛ b˘vá v dormant-
ním stavu. To komplikuje jeho regulaci. Na orné pÛdû
se rozmnoÏuje pfieváÏnû vegetativnû, na nezemûdûl-
ské pÛdû, loukách a pastvinách pfiedev‰ím pomocí
semen. Zpravidla se vyskytují v tûchto uskupeních
buì samiãí nebo samãí rostliny. NaÏky jsou rozná‰eny
vûtrem na pomûrnû velké vzdálenosti.

Regulace: Na trval˘ch travních porostech jej potla-
ãuje pravidelná seã. Na pastvinách je nutné pfii sil-
ném v˘skytu pfiistoupit k pouÏití herbicidÛ

PCHÁâ RÒZNOLIST¯
Cirsium heterophyllum (L.) Hill

Botanické zafiazení: âeleì Asteraceae

– Hvûzdnicovité

V˘znam a v˘skyt: Patfií mezi ménû v˘znamné pleve-
le. Konkurenãní schopnost je vysoká, má velké náro-
ky na odbûr Ïivin a pfiedev‰ím vody. Úpornû setrvá-
vá na stanovi‰ti, kde tvofií tzv. hnízda. V pfiípadû
silného v˘skytu sniÏuje jakost píce a ztûÏuje pastvu.
V souãasnosti jiÏ není zafiazován mezi plevele a je
povaÏován za pfiirozenou souãást vlhk˘ch luk. Je
zdrojem potravy pro ptactvo v zimních mûsících, je
medonosn .̆ Vyskytuje se po celém území od níÏin
aÏ do horsk˘ch oblastí. ·kodí v˘hradnû na vlhk˘ch
neo‰etfiovan˘ch loukách a pastvinách. Roste také na
ra‰elini‰tích. V posledních letech pfiedev‰ím v hor-
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sk˘ch oblastech ãetnost jeho v˘skytu postupnû
stoupá. ·ífiení podporuje ‰patná péãe o louky
a pastviny, coÏ umoÏÀuje nálet naÏek na pozemky
a pÛdu dosud nezaplevelenou.

Biologie: Vytrvalá rostlina. Rostliny vytváfiejí lody-
hy vysoké 50 – 100, v˘jimeãnû aÏ 150 cm. Mladé
rostliny vytváfiejí listové rÛÏice. Lodyhy jsou pfiímé,
jednoduché, chudû vûtvené, v dolní ãásti hustû list-
naté, nahofie bezlisté. Listy jsou podlouhle obvejãi-
té, pfieváÏnû nedûlené, stopkaté. Úbory jsou umístû-
ny jednotlivû na dlouh˘ch bezlist˘ch stopkách.
Kvûty jsou ãervenofialové. Kvete od ãervna do srp-
na. RozmnoÏuje se vegetativní i generativní cestou.
Ochm˘fiené naÏky jsou 4 – 5 mm dlouhé s dobrou
klíãivostí. Rostlina téÏ regeneruje z plazivého
oddenku.

Regulace: Spoãívá pouze v opakované seãi luãních
porostÛ.

PCHÁâ ZELINN¯
Cirsium oleraceum (L.) Scop

Botanické zafiazení: âeleì Asteraceae

– Hvûzdnicovité

V˘znam a v˘skyt: Ménû v˘znamn˘ plevel. Konku-
renãnû pomûrnû zdatná rostlina. Ve svém okolí je
schopna potlaãit ostatní rostliny. Je medonosná,
naÏky jsou pfiirozenou potravou pro ptáky. Roste na
vlhk˘ch aÏ mokr˘ch stanovi‰tích pfiedev‰ím na pod-
horsk˘ch a horsk˘ch loukách. Jedná se o typického
pfiedstavitele podmáãen˘ch podhorsk˘ch a horsk˘ch
luk. Je v souãasné dobû povaÏován za pfiirozenou
souãást tûchto stanovi‰È.

Biologie: Vytrvalá rostlina. Vytváfií 50 – 150 cm
vysoké lodyhy, které jsou vzpfiímené, duté, mûlce
r˘hované. Listy jsou mohutné zejména ve spodní
ãásti lodyhy, jsou vejãité na okrajích mírnû ostnaté.
Barva listÛ je Ïlutozelená. Úbory jsou nahlouãené
na konci lodyhy. Kvûty jsou svûtle Ïluté. Rostliny
kvetou od ãervna do podzimu. Ochm˘fiené naÏky
jsou rozná‰eny vûtrem na velké vzdálenosti.

Regulace: Opakované seãení potlaãuje v˘skyt.
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PRYSKY¤NÍK PLAZIV¯
Ranunculus repens L.

Botanické zafiazení: âeleì Ranunculaceae – Prys-
kyfiníkovité

V˘znam a v˘skyt: Patfií mezi ménû v˘znamné pleve-
le, jeho v˘znam je pouze lokální. Konkurenãní
schopnost je pomûrnû vysoká, má vysoké nároky na
vláhu a Ïiviny. Nejvíce ‰kodí na loukách, pastvinách
a v okrasn˘ch zahradách. Vyskytuje se po celém
území na vlhãích stanovi‰tích, podél vodních tokÛ
a na podmáãen˘ch plochách, nevápenat˘ch. Roste
pfieváÏnû na loukách, pastvinách, trávnících a zahra-
dách. V˘skyt na orné pÛdû signalizuje podmáãení
pozemku. Vzhledem k jeho specifick˘m nárokÛm na
stanovi‰tû lze pfiedpokládat, Ïe jeho v˘znam nebude
stoupat.

Biologie: Vytrvalá mûlce kofienící rostlina. V prvním
roce vytváfií listovou rÛÏici, v následujícím roce kofie-
nující v˘hony. Jedná se o niÏ‰í bylinu s plaziv˘mi
listov˘mi v˘honky zakofieÀujícími svazãit˘mi kofieny.
V˘hony jsou dlouhé pfies 50 cm. Pfiízemní listy jsou
trojãetné, fiapíkaté, lístky trojdílné, na okrajích ne-
pravidelnû zubaté. Kvûty jsou Ïluté. Kvete od kvûtna
do srpna. RozmnoÏuje se generativní a vegetativní

cestou. Plody jsou naÏky 2 – 3 mm dlouhé. Na jed-
nom v˘honu dozrává aÏ 100 naÏek, které mají po
dozrání malou klíãivost. Klíãivost si v pÛdû uchová-
vají velmi dlouho. Nejlépe vzcházejí z hloubky 
1 – 2 cm. Limitní hloubka vzcházení je 4 cm. Po
celou dobu vegetace tvofií v˘hony. ·ífii se naÏkami
nevyãi‰tûn˘m osivem, pracovním náfiadím apod.

Regulace: Problémem je pfiedev‰ím v intenzivnû
o‰etfiovan˘ch travních porostech, kde ãasté seãení
podporuje jeho ‰ífiení. Proto musí b˘t v okrasn˘ch
trávnících regulován herbicidními pfiípravky. 

·KARDA DVOULETÁ
Crepis biennis L.

Botanické zafiazení: âeleì Cichoriaceae

– âekankovité

V˘znam: Dvouletá rostlina. Jedná se o ménû
v˘znamn˘ plevel. V travnat˘ch porostech se chová
jako konkurenãnû silná rostlina. Je to rostlina
medonosná. Hojná po celém území na pasekách,
travnat˘ch lemech kolem komunikací, pfiíkopech
a náspech. ·kodí pouze pfii silném v˘skytu na lou-
kách, pastvinách, v okrasn˘ch trávnících a zahra-
dách. ·ífiení napomáhá ‰patné o‰etfiování travna-
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t˘ch ploch, které umoÏní ‰ífiení semen vûtrem po
okolí. Proto riziko zv˘‰ení v˘skytu tohoto plevele je
stále vysoké.

Biologie: Rostliny vytváfiejí siln˘ vûtven˘ kÛlov˘
kofien. Má vzpfiímené, hranaté, fiídce listnaté lodyhy,
vysoké 30 – 120 cm. Listy vyrÛstají z pfiízemní rÛÏi-
ce, jsou obvejãité aÏ obkopinaté, zubaté aÏ pefieno-
seãné. Lodyhy jsou zakonãeny úbory s jasnû Ïlut˘mi
kvítky. Kvete od kvûtna do záfií. Rostlina se rozmno-
Ïuje generativnû. Plody jsou ochm˘fiené naÏky, které
se ‰ífií po okolí vûtrem. Klíãivost mají po dozrání
vysokou, v dal‰ích letech postupnû klesá. Vzchází
nejlépe z povrchu pÛdy a z hloubek do 2 cm.

Regulace: Opakované seãení zabraÀuje tvorbû
naÏek. VÛãi rÛstov˘m herbicidÛm je tolerantní.

·ËOVÍK ALPSK¯
Rumex alpinus L.

Botanické zafiazení: âeleì Polygonaceae

– Rdesnovité

V˘znam a v˘skyt: Jedná se o zavleãenou rostlinu,
která v místech v˘skytu patfií mezi velmi v˘znamné
plevele, které potlaãují v‰echny ostatní rostliny.
Konkurenãní schopnost tohoto ‰Èovíku je velmi
vysoká. Vyskytuje se pouze v horsk˘ch oblastech od
Jizersk˘ch hor po Beskydy. Jinde pouze ojedinûle.
JiÏ fiadu let zÛstává na stanovi‰tích, do dal‰ích
oblastí se zatím ne‰ífií. Vyskytuje se v˘hradnû na
loukách, pastvinách, lesních pasekách a podél cest.

Oblast v˘skytu se nezvût‰uje. Vlivem poklesu stavu
skotu je vyuÏívání luk a pastvin ménû intenzivní,
coÏ je pro ‰ífiení ‰Èovíku ménû vhodné.

Biologie: Vytrvalá rostlina pfieváÏnû s generativním
rozmnoÏováním. V pÛdû má uloÏen siln˘ plaziv˘
oddenek, kter˘ se vûtví. Vytváfií silné nevûtvené
lodyhy vysoké podle kvality stanovi‰tû 50 – 200 cm.
Pfiízemní listy jsou dlouze fiapíkaté, ‰iroce vejãité,
dlouhé aÏ 40 cm. Lata je mohutná, svazãitá, hustû
vûtvená, kvûtní stopky nitkovité. Kvete od ãervna
do srpna. RozmnoÏuje se generativní i vegetativní
cestou. NaÏky mají po dozrání promûnlivou klíãi-
vost. Lépe klíãí po pfiezimování. Vzcházejí velmi
dobfie z povrchu pÛdy. Regeneruje téÏ z oddenkÛ.

Regulace: Seãí se rostliny ‰Èovíku pouze oslabují,
ale nevyhubí. Ohniskovû je moÏné pouÏít herbicidy
typu glyphosate.

·ËOVÍK KADE¤AV¯
Rumex crispus L.

Botanické zafiazení: âeleì Polygonaceae

– Rdesnovité

V˘znam a v˘skyt: V˘znamn˘ plevel, ‰kodlivost je
v‰ak niÏ‰í neÏ u ‰Èovíku tupolistého. Konkurenãní
schopnost vysoká, av‰ak men‰í neÏ u ‰ÈovíkÛ tupo-
listého a alpského. Vyskytuje se hojnû po celém úze-
mí na Ïivn˘ch pÛdách, loukách, pastvinách, podél
vodních tokÛ, na rumi‰tích a na orné pÛdû. Nejvût‰í
‰kody zpÛsobuje na loukách, pastvinách, ve vojtû‰ce
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a jeteli. Na loukách nemá vzestupnou tendenci. Poãí-
ná se v‰ak stále ãastûji objevovat na orné pÛdû.

Biologie: Vytrvalá rostlina s pfieváÏnû generativním
rozmnoÏováním. V pÛdû má uloÏen kÛlov˘ kofien aÏ
1 m dlouh .̆ Vytváfií vzpfiímené, jednoduché lodyhy,
v horní ãásti rozvûtvené, vysoké 0,3 – 1,5 m. Pfií-
zemní listy jsou krátce stopkaté, úzce kopinaté, na
bázi klínovité, na okraji zkadefiené. Dal‰í listy na
lodyze jsou podélnû kopinaté, na okrajích zkadefie-
né. Lata je úzká. Kvete od ãervna do srpna. Rozmno-
Ïuje se naÏkami, kter˘ch jedna rostlina vytvofií asi
5 000 – 7 000. NaÏky mají po dozrání dobrou klíãi-
vost. Vzchází dobfie z hloubky do 5 cm. ·ífií se stej-
n˘m zpÛsobem jako ‰Èovík tupolist .̆

Regulace: Seãe na loukách zabraÀují vykvetení
a tvorbû naÏek. Opakované seãe v˘znamnû oslabují
tento ‰Èovík. Je citliv˘ vÛãi ‰irokému spektru herbi-
cidÛ, na loukách se v‰ak v posledních letech herbi-
cidy pouÏívají pouze sporadicky.

·ËOVÍK TUPOLIST¯
Ranunculus obtusifolius L.

Botanické zafiazení: âeleì Polygonaceae

– Rdesnovité

V˘znam a v˘skyt: Je zafiazován do skupiny velmi
v˘znamn˘ch plevelÛ. Vyznaãuje se velmi silnou kon-
kurenãní schopností. Velmi hojn ,̆ vyskytuje se od
níÏin do horsk˘ch oblastí. Nejroz‰ífienûj‰í je na lou-
kách, pastvinách a na nezemûdûlské pÛdû. Pfiíãina
souãasného rozsáhlého v˘skytu spoãívá v nedosta-
teãné péãi o louky a pastviny a neseãení porostÛ. Pfii
nedostateãném obdûlávání ‰kodí i na orné pÛdû ve
v‰ech plodinách. V posledních 20 letech byl pozoro-
ván v˘razn˘ nárÛst v˘skytu ‰Èovíku tupolistého na
loukách a pastvinách v podhorsk˘ch a horsk˘ch
oblastech. V souãasné dobû se v‰ak nárÛst v˘skytu
zastavil, pfiesto je v fiadû oblastí stále kritick .̆

Biologie: Vytrvalá rostlina s pfieváÏnû generativním
rozmnoÏováním. Vytváfií vysokou, vûtvenou, lysou,
naãervenalou lodyhu. Listy jsou fiapíkaté, ãepel vej-
ãitá, celokrajná, na kraji zvlnûná. Lata je rozkladitá,
svazeãky kvûtÛ oddálené. Kvete od ãervence do
podzimu. Vytváfií mohutn˘ kÛlov˘ kofien. RozmnoÏu-
je se pfieváÏnû generativním zpÛsobem. Plevel je
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schopen regenerovat i z rozru‰en˘ch kofienÛ. Jedna
rostlina vytvofií prÛmûrnû 5 000 – 7 000 naÏek, které
po dozrání klíãí promûnlivû, po pfiemrznutí se klíãi-
vost zvy‰uje. NaÏky jsou schopny klíãit z povrchu
pÛdy, ale vzchází i z hloubek do 5 cm. NaÏky se ‰ífií
v zimû vûtrem po snûhu na velké vzdálenosti, dále se
‰ífií such˘m a ãerstv˘m krmením a statkov˘mi hnojivy
(kejda). ·ífií se téÏ nevyãi‰tûn˘m osivem jetelovin.

Regulace: V˘skyt je moÏné omezovat opakovanou
seãí. Pfii silném v˘skytu je moÏné pouÏít bodové
o‰etfiení herbicidy.

VRATIâ OBECN¯
Tanacetum vulgare L.

Botanické zafiazení: âeleì Asteraceae

– Hvûzdnicovité

V˘znam a v˘skyt: Patfií mezi ménû v˘znamné pleve-

le. Konkurenãní schopnost vzhledem k vytrvalému
charakteru je vysoká. Sbírá se jako léãivá rostlina.
Patfií mezi medonosné rostliny. Vyskytuje se po
celém území pfiedev‰ím na okrajích lesÛ, pasekách,
pfiíkopech a rumi‰tích. Na orné pÛdû se vyskytuje
vzácnû, v˘znamnûji ‰kodí pouze na loukách a zahra-
dách. V posledních letech je moÏné pozorovat
rychlé ‰ífiení vratiãe na nezemûdûlské pÛdû a na
zanedban˘ch loukách.

Biologie: Vytrvalá rostlina. Rostliny vytváfiejí lody-
hy vysoké 30 – 150 cm, nahofie vûtvené. Listy jsou
stfiídavé, pefienodílné aÏ pefienoseãné, lysé, úkrojky
jsou ãárkovitû kopinaté. Chocholíky tvofií 10 – 70
úborÛ, úbory mají prÛmûr 6 – 10 mm. Îluté kvûty
kvetou od ãervence do záfií. RozmnoÏuje se genera-
tivní cestou. NaÏky jsou drobné, 1,5 – 1,8 mm dlou-
hé. ·ífií se naÏkami ze zanedban˘ch pozemkÛ.

Regulace: Seãením se omezuje ‰ífiení tohoto pleve-
le. Pfii silném v˘skytu je moÏné pouÏít bodové o‰et-
fiení herbicidy typu glyphosate.
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Regulace plevelÛ a zvlá‰tû ‰irokolist˘ch ‰ÈovíkÛ na lou-
kách a pastvinách v podmínkách s jejich siln˘m v˘sky-
tem je velmi sloÏitá, ekonomicky nároãná a pfiedev‰ím
dlouhodobá. Metody hubení lze rozdûlit na dva zá-
kladní zpÛsoby, které by mûly v zemûdûlské praxi na se-
be navazovat a v Ïádném pfiípadû nejsou zastupitelné.

4.1 AGROTECHNICKÉ ZPÒSOBY:

Tyto metody regulace plevelÛ jsou povaÏovány vÏdy
za základ hubení plevelÛ. To platí i v pfiípadû hube-
ní ‰irokolist˘ch ‰ÈovíkÛ na loukách a pastvinách.
Z pohledu agrotechnické regulace ‰irokolist˘ch ‰Èo-
víkÛ je nutné se zamûfiit pfiedev‰ím na tyto zpÛsoby:

� Pfii zakládání, rychloobnovû ãi dosévání trval˘ch
travních porostÛ je nutné pouÏít ãisté osivo. I slabû
zneãi‰tûn˘m osivem mÛÏeme na bezplevelné plochy
zavléct plevele a zvlá‰tû ‰irokolisté ‰Èovíky.
� Pozornost péãi o louky a pastviny musí b˘t stálá.

Zejména optimální termíny seãe je nutné dodrÏovat.
Luãní porosty seãeme vÏdy pfied kvûtem ‰ÈovíkÛ,
jedinû tak lze zabránit vysemenûní rostlin. Pozor-
nost je tfieba vûnovat i pfiípadn˘m následn˘m seãím.
Rostliny plevelÛ a zejména pcháãe, bodláky a ‰Èoví-
ky po první seãi regenerují. Pfii neposeãení na pod-
zim naÏky dozrají a vysemení se.
� VyÏínání nedopaskÛ na pastvinách je nezbytné

z pohledu zabránûní odkvetení rostlin a jejich
následnému vysemenûní. Dobytek nespásá ohniska
s v˘skytem ‰irokolist˘ch ‰ÈovíkÛ. Tato ohniska
b˘vají zdrojem dal‰ího zaplevelení.
� Pfii pouÏití minerálních hnojiv je nutné zabránit pfie-

hnojení dusíkem, fosforem a draslíkem. Na vy‰‰í
obsah tûchto Ïivin ‰Èovíky rychle reagují. Vzhledem
k souãasnému stavu luk a pastvin a finanãní moÏnos-
ti zemûdûlcÛ toto nebezpeãí v‰ak nehrozí. Louky vel-
mi ãasto spí‰e trpí nedostatkem Ïivin v dÛsledku
dlouhodobého seãení bez doplÀování Ïivin.
� Statková hnojiva pouÏíváme pouze dobfie vyzrálá.

V pfiípadû, Ïe se hospodafií na zaplevelen˘ch polích
hrozí nebezpeãí roz‰ífiení diaspor plevelÛ prostfiednic-
tvím nevyzrál˘ch statkov˘ch hnojiv. Vzhledem k vy-
sokému podílu pastvy nad ustájen˘m chovem dobytka
je nutné na pastvû rozhrnovat v˘kaly dobytka, aby
nedocházelo k bodovému pfiehnojení. V takov˘ch mís-
tech hrozí roz‰ífiení celé fiady pleveln˘ch rostlin.
� Louky a pastviny je vhodné pfii poklesu pod dopo-

ruãené pH pravidelnû pfiimûfienû vápnit. Úprava pH
je dÛleÏitá pro udrÏení kvality luãních porostÛ.
V souãasné dobû se v‰ak vápnûní neprovádí nebo
pouze ojedinûle. 

� Louky a pastviny pravidelnû o‰etfiujeme zejména
pastevními smyky z dÛvodu urovnání povrchu (roz-
hrnování krtin a nerovností) a také rozetfiení v˘ka-
lÛ na pastvinách. U zaplevelen˘ch pastvin je nutné
kosení nedopaskÛ.

V˘sledky monitoringu zaplevelení jsou v jednotli-
v˘ch oblastech na‰eho státu stále znepopokojující.
Zaplevelenost trval˘ch travních porostÛ je stále
pomûrnû znaãná a dá se pfiedpokládat její dal‰í
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vzrÛst, pfiedev‰ím v nûkter˘ch podhorsk˘ch oblas-
tech. Pouze pfii pouÏití v‰ech uveden˘ch zpÛsobÛ je
moÏné poãítat s tím, Ïe intenzita zaplevelení bude
postupnû klesat. Proto by se mûly dodrÏovat násle-
dující zásady:

� Rovnomûrné spásání, nepfietûÏování pastvin – hro-
zí rozru‰ení drnu, sníÏení kvality porostu a nárÛst
zaplevelení
� Pravidelné seãení zabraÀující vysemenûní plevelu,

neponechávání pokosu na loukách (hrozí nebezpe-
ãí vyleÏení luãního porostu)
� Riziko mulãování v pozdních termínech – nebezpe-

ãí vyleÏení porostu
� Pravidelné odstraÀování náletov˘ch dfievin
� Rovnání povrchu, rozhrnování krtin
� Dosévání porostu optimální luãní smûsí pro dané

stanovi‰tû
� Pravidelné doplÀování Ïivin dle pÛdní zásoby

(napfi. hnojením organick˘mi hnojivy a upravování
pH – vápnûní)

� V pfiípadû nutnosti pouÏití herbicidÛ podle metodiky pfii
preferenci lokálního o‰etfiení tzn. ohnisek v˘skytu.
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4.2 VYUÎITÍ HERBICIDÒ:

PouÏití herbicidÛ na loukách a pastvinách by mûlo
navazovat na dÛsledná agrotechnická opatfiení.
PouÏití herbicidÛ je limitováno fiadou omezení, kte-
rá je nutné respektovat (viz. Seznam registrova-
n˘ch pfiípravkÛ na ochranu rostlin a Metodická pfií-
ruãka pro ochranu rostlin, MZe).

Plevelné rostliny na loukách a pastvinách, pfie-
dev‰ím ‰Èovíky jsou vÛãi herbicidním pfiípravkÛm
pomûrnû odolné. Zvlá‰tû vyvinuté star‰í rostliny
jsou znaãnû odolné. Klíãící rostliny ‰ÈovíkÛ a jedno-
leté rostliny jsou v‰ak pomûrnû citlivé. Pomûrnû
dobr˘ úãinek vykazují herbicidy s tûmito úãinn˘mi
látkami: 2,4-D, MCPA, 2,4-DB, mecoprop, dichlor-
prop a jejich vzájemné kombinace (po‰kozují jete-
loviny), dále fluroxypyr, thifensulfuron a ohniskovû
glyphosat a sulphosate. 

Plo‰nû se provádûjí aplikace pouze pfii velmi sil-
ném zaplevelení. Radûji volíme moÏnost provedení
ohniskov˘ch aplikací. Spásání porostu dobytkem je
moÏné aÏ po seãi louky.

Zárukou úspû‰nosti aplikace je volba optimální-

ho termínu aplikace herbicidu. Není vhodné o‰et-
fiovat ra‰ící rostliny ‰ÈovíkÛ nebo nevyvinuté listo-
vé rÛÏice. Translokace herbicidÛ je nedostateãná
a následná regenerace pomûrnû znaãná. Nejvhod-
nûj‰í dobou je zaãátek tvorby lodyh. Herbicidy
neaplikujeme pfied de‰tûm, pod de‰ti, pfii rose, za
silného vûtru. V fiadû pfiípadÛ je vhodnûj‰í apliko-
vat herbicidy po seãi, kdy jsou rostliny ‰ÈovíkÛ
oslabeny. Musíme poãkat, aÏ rostliny ‰ÈovíkÛ
vytvofií listovou rÛÏici ãi poãnou tvofiit lodyhu.
Aplikací herbicidÛ byly ‰Èovíky znaãnû po‰kozeny.
Takto po‰kozené rostliny následnû ‰patnû pfiezi-
mují.

Pfii ohniskovém v˘skytu je moÏné pouÏít mimo
jiÏ uveden˘ch herbicidÛ i neselektivní herbicidy
glyphosat a sulphosat. Aplikace tûchto herbicidÛ je
moÏná pomocí knotov˘ch holí ãi rámÛ nebo zádo-
v˘m postfiikovaãem. Aplikujeme pouze na rostliny
‰ÈovíkÛ, abychom nezniãili luãní porost. Náklady
tûchto aplikací jsou zanedbatelné ve srovnání
s plo‰nou aplikací.
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Varianty                                    1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok

1. Pastva + vyÏínání nedopaskÛ 11,5 100% 11,5 100% 11,3 98% 10,2 89% 9,8 85%

2. Pastva bez vyÏínání nedopaskÛ 9,9 100% 10,7 109% 11,4 115% 12,9 130% 15,3 155%

3. KaÏdoroãní aplikace kejdy 8,5 100% 10,2 120% 14,5 170% 17,6 207% 25,3 298%

4. 2x seãení 10,9 100% 10,9 100% 10,4 95% 9,2 84% 8,1 74%

5. NeudrÏovan˘ porost 11,1 100% 12,2 110% 13,5 122% 15,9 143% 18,8 169%

Vliv pastvy, organického hnojení kejdou a pravidelné seãe na v˘skyt ‰irokolist˘ch ‰ÈovíkÛ (% v˘skytu na 10x10 m 
ve vztahu k prvnímu roku sledování)

Herbicidy Úãinek (%) Regenerace (%)

Refine 10 g/ha 71 34

Refine 20 g/ha 92 17

Starane 250 EC 1 l/ha 80 19

Starane 250 EC 2 l/ha 92 13

Esteron 1,5 l/ha 78 18

Agritox 50 SL 2 l/ha 67 33

Agritox 50 SL 3 l/ha 75 22

Starane 250 EC + Refine
(10 g + 1 l/ha) 94 12

Úãinek herbicidÛ na ‰Èovík tupolist˘ – v˘sledky 
maloparcelov˘ch pokusÛ

Herbicidy Úãinek (%) Regenerace (%)

Refine 10 g/ha 78 31

Refine 20 g/ha 99 14

Starane 250 EC 1 l/ha 89 10

Starane 250 EC 2 l/ha 98 4

Esteron 1,5 l/ha 79 116

Agritox 50 SL 2 l/ha 63 40

Agritox 50 SL 3 l/ha 78 21

Starane 250 EC + Refine
(10 g + 1 l/ha) 95 8

Agritox 50 EC + Refine
(21 g + 10 l/ha) 92 14

Úãinek herbicidÛ na ‰Èovík kadefiav˘ – v˘sledky 
maloparcelov˘ch pokusÛ



4.3 MOÎNOSTI BIOLOGICKÉ REGULACE:

Vedle chemick˘ch metod regulace zaplevelení exis-
tují i metody preventivní a nechemické, napfi. biolo-
gická ochrana. Existuje moÏnost vyuÏít pfiirozené
regulace organismÛ, a to pomocí jejich pfiirozen˘ch
nepfiátel. Biologická ochrana proti plevelÛm je
v souãasném pojetí pokládána za v˘znamnou alter-
nativní a doplÀkovou metodu regulace plevelÛ.
âinitelé biologické ochrany jsou jedním z nástrojÛ,
které mohou pomáhat potlaãovat populace nepÛ-
vodních a pfiemnoÏen˘ch plevelÛ a zpomalovat
jejich ‰ífiení do kultur plodin a travních porostÛ.

Biologická ochrana je zpÛsob pfiirozené kontroly.
Redukuje dominanci nepÛvodních druhÛ rostlin
uvnitfi rostlinn˘ch spoleãenstev. Její hlavní úloha
spoãívá zejména v ochranû proti plevelÛm zavleãe-
n˘m napfiíã kontinenty bez jejich pfiirozen˘ch nepfiá-
tel a jako jediná moÏná metoda v oblastech, kde je
moÏnost aplikace herbicidÛ zásadnû omezena, nebo
zcela vylouãena (napfi. primární zdroje pitné vody).
Je oznaãována za sobûstaãnou a zároveÀ samo se
‰ífiící kontrolní metodu. Podstata biologické ochrany
spoãívá ve vyuÏívání v‰ech moÏn˘ch, kontrolovatel-
n˘ch organismÛ (viry, bakterie, houby, hlísti, hmyz)
vedoucích k omezení ‰ífiení plevelÛ. Biologické
metody tak splÀují nároãná kriteria ekologická, eko-
nomická, etická a spoleãenská. 

Jedním z klíãov˘ch cílÛ ochrany je zaruãit, Ïe
introdukovan˘ ãinitel biologické ochrany (“biologi-
cal control agent”) je skuteãnû specifick˘ pro inva-
zivní organismus a Ïe nebude atakovat jiné pfiíbuz-
né druhy vyskytující se v dané oblasti. Z tohoto
úhlu pohledu je ideálním ãinitelem biologické
ochrany monofágní hmyz, striktnû vázan˘ na jeden
druh rostliny (napfi. nosatci Neochetina eichhorniae

a N. bruchi). Pouze, tak lze zaruãit, Ïe nebudou
ohroÏeny jiné druhy ve spoleãenstvu. BohuÏel
striktnû monofágní druhy jsou dost vzácné. Mnohem
ãastûji mÛÏeme nalézt druhy, které jsou vázány
k jednomu rodu nebo vût‰í skupinû druhÛ. 

Generalisti (“control agents” ktefií nejsou vázáni
pouze k jednomu druhu nebo k malé skupinû druhÛ)
jsou ãasto slab˘mi ãiniteli biologické ochrany,
a mohou se nakonec stát sami invazivními druhy. 
Z tohoto dÛvodu je nutné podrobit potenciální ãini-
tele rozsáhlému testování a pfied jejich vypu‰tûním
do nového prostfiedí je po urãitou dobu drÏet v karan-
ténû. JestliÏe je druh introdukovan˘ a atakuje pÛvod-
ní druhy, mÛÏe dojít k v˘znamnému ovlivnûní míry
biodiverzity na sledovaném území. Takov˘m pfiíkla-
dem, kter˘ následnû atakoval pÛvodní druhy, je nosa-
tec Rhinocyllus conicus. Tento semenoÏrav˘ nosatec
byl dovezen do Severní Ameriky kvÛli potlaãení inva-
zivních druhÛ pcháãÛ a bodlákÛ (pcháã rolní (Cirsium

arvense) a bodlák nící (Carduus nutans)). Tento nosa-

tec nenapadl jen nepÛvodní rostliny, ale také nûkolik
pÛvodních druhÛ, které byly dÛleÏit˘mi Ïivn˘mi rost-
linami pro domácí hmyz. PÛvodní hmyz se úzce spe-
cializoval na domácí druhy a nedokázal se adaptovat
k nepÛvodním rostlinám. Z tûchto dÛvodu populace
pÛvodních druhÛ tûÏko konkuruje druhÛm nepÛvod-
ním. Úspû‰né vyuÏívání ãinitele biologické ochrany
na jednom území neznamená automatickou moÏnost
vyuÏít ho i v jin˘ch oblastech. VÏdy je potfieba pro-
vést testování potenciálního ãinitele, protoÏe kaÏdé
území mÛÏe poskytovat odli‰né Ïivotní podmínky pro
jejich v˘voj a ‰ífiení.

Data o hostitelské specifitû u hmyzích herbivorÛ
dosud nejsou dostupná a vût‰inou se t˘kají pouze
pozorování dospûlcÛ na rostlinû. To ale neznamená,
Ïe rostlina je skuteãnou Ïivnou rostlinou druhu.
DÛkazem o pravosti Ïivné rostliny je aÏ pozorování
v˘voje larev na rostlinû. Tato data lze získat kombi-
nací terénního pozorování a potravních experimen-
tÛ s larvami. V minulosti bylo publikováno nûkolik
podobn˘ch dat, ale ta jsou bohuÏel izolovaná
v mnoha publikacích lokálních ãasopisÛ. Proto je
potfieba sjednotit v‰echna publikovaná data v jed-
notné databázi obsahující vybrané vlastnosti rostlin
a hmyzu. Následnû je moÏno vyuÏít tûchto znalostí
k vytvofiení prediktivního modelu, dle kterého bude
moÏno pfiedurãit potenciálního hostitele herbivora. 

BIODIVERZITA PRE-DISPERZNÍCH PREDÁTORÒ
„BODLÁâÍ“, ZEJMÉNA PCHÁâÒ, A JEJÍ MOÎNÉ
VYUÎITÍ

Nûkolik zástupcÛ podãeledi Carduoideae („bodláãí“) je
známo jako v˘znamné a nebezpeãné invazivní rostli-
ny, a to zejména v Severní Americe a Austrálii (napfi.
pcháã rolní (Cirsium arvense), bodlák nící (Carduus

nutans), bodlák obecn˘ (Carduus acanthoides), chrpa
(Centaurea maculosa)). Nûkteré z tûchto rostlin jsou
v˘znamné plevele i ve svém pÛvodním areálu roz‰ífie-
ní (napfi. pcháã rolní (C. arvense), bodlák nící (C. nu-

tans), viz pfiedchozí kapitoly). Mezi pfiirozené nepfiáte-
le rostlin z podãeledi Carduoideae mÛÏeme zafiadit
rÛzné typy herbivorÛ (zejména hmyz); napfi. kofienov˘
(napfi. nosatci Cyphocleonus achates a Mogulones cru-

ciger (Coleoptera: Curculionidae)), stonkov˘ (napfi.
nosatci Hadroplontus litura a Ceratapion onoprodi

(Coleoptera: Curculionoidea)), listov˘ (napfi. mande-
linky Cassida rubiginosa a Lema cyanella (Coleoptera:
Chrysomelidae)), a také predátory semen (napfi.
nosatci Rhinocyllus conicus a Larinus planus (Coleo-
ptera: Curculionidae), nebo vrtule Terellia ruficauda

(Diptera: Tephritidae)). Nûkolik z nich se jiÏ vyuÏívá
jako ãinitele biologické ochrany.

Pcháãe (Cirsium) jsou vytrvalé nebo dvouleté aÏ
víceleté, statné ostnaté byliny. V souãasné dobû je
známo více jak 250 druhÛ pcháãÛ vyskytující se
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zejména v subtropick˘ch a boreálních oblastech
Euroasie a Severní Ameriky. V˘skyt na jiÏní polokou-
li je pravdûpodobnû pouze sekundární. V na‰ich
podmínkách jsou roz‰ífiené po celém území, od níÏin
aÏ po horské oblasti. Z hlediska ‰kodlivosti jsou
pcháãe kategorizované jako ménû v˘znamné aÏ vel-
mi v˘znamné plevele. Av‰ak nûkteré druhy pcháãÛ
jsou souãástí vlhk˘ch podmáãen˘ch luk zaãlenûn˘ch
do projektu NATURA 2000. Pcháãové louky se vysky-
tují na podmáãen˘ch glejov˘ch pÛdách v údolích
potokÛ, men‰ích fiek a na prameni‰tích od níÏin do
podhÛfií. Porosty nesná‰ejí dlouhotrvající zaplavení
ani periodické vysychání. Jsou pravidelnû jednou aÏ
dvakrát roãnû koseny. Nûkteré druhy pcháãÛ jsou
vyuÏívány také jako okrasné rostliny v zahradách,
parcích a pro dekorativní úãely.

Pcháã rolní (Cirsium arvense): v centrální Evropû
jsou známy tyto v˘znamní pre-disperzní predátofii:
vrtulovití – nehálkotvorní zástupci (Acanthiophilus

helianthi, Chaetostomella cylindrica, Tephritis come-

ta, Terellia ruficauda, T. serratulae a Xyphosia milia-

ria), – hálkotvorní zástupci (Urophora stylata),
nosatcovití (Larinus iaceae, L. planus, L. turbinatus

a Rhinocyllus conicus) a obaleã (Aethes cnicana).
Pcháã obecn˘ (Cirsium vulgare): z úborÛ této

rostliny jsou známy pouze nehálkotvorné vrtule (Ch.

cylindrica, T. cometa, Terellia serratulae a X. milia-

ria), nosatci (L. sturnus, L. turbinatus a R. conicus)
a mot˘li (zavíjeãi (Pyralidae): Homoeosoma nebulel-

la, Myelois cribrella, Phycitodes binaev, a obaleãi
(Tortricidae): A. cnicana, Eucosma cana).

Pcháã bahenní (Cirsium palustre): kvûtní úbory
tohoto pcháãe hostí nejrozmanitûj‰í spektrum pre-
disperzních predátorÛ: vrtulovití – nehálkotvorní
(Ch. cylindrica, Heringina guttata, T. cometa, T. co-

nura, T. ruficauda, T. winthemi a X. miliaria), vrtulo-
vití – hálkotvorní (U. stylata) a nosatce (L. iaceae,
L. planus, L. sturnus a L. turbinatus).

Pcháã rÛznolist˘ (Cirsium heterophyllum): seme-
na jsou z pfieváÏné ãásti parazitovaná larvami
nehálkotvorn˘ch vrtulí (Ch. cylindrica a T. conura)
a larvami nosatcÛ (L. sturnus, L. turbinatus

a R. conicus).
Pcháã zelinn˘ (Cirsium oleraceum): v kvûtním

úboru této rostliny je znám v˘voj tûchto predátorÛ:
nehálkotvorné vrtule (Ch. cylindrica, T.conura, 
T. ruficauda, T. serratulae a X. miliaria) a nosatce 
(L. iaceae, L. planus, L. sturnus).

Pcháã ‰ed˘ (Cirsium canum): semena jsou z pfie-
váÏné ãásti parazitovaná larvami nehálkotvorn˘ch
vrtulí (C. cylindrica, T. conura, T. ruficauda a U. sty-

lata) a larvami nosatce (L. iaceae).

Predace semen
Kvûtní úbor pcháãÛ obsahuje velké mnoÏství semen
(ochm˘fiené naÏky, 2-6 mm dlouhé). NaÏky jsou roz-
ná‰eny vûtrem na pomûrnû velké vzdálenosti.
Z dÛvodÛ vysoké nutriãní hodnoty, dlouhé Ïivotnosti
a dobré dostupnosti jsou naÏky potravou pro pre-dis-
perzní predátory (semena hostitelské rostliny jsou
predátory konzumované je‰tû pfied disperzí z matefi-
ské rostliny). Pre-disperzní predátofii jsou ãasto pou-
Ïíváni jako první potenciální bariéra generativního
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Samice nosatce Larinus turbinatus klade vajíãka 
do kvûtního úboru pcháãe rÛznolistého

Samice nosatce L. turbinatus kladou vajíãka do kvûtního
úboru pcháãe zelinného



‰ífiení rostlin, jelikoÏ mohou v˘znamnû ovlivnit mor-
talitu semen. 
Na na‰em pracovi‰ti byla vytvofiena metodika rozboru
kvûtních úborÛ rostlin z podãeledi Carduoideae na
dvou druzích pcháãÛ, pcháã rolní (C. arvense)
a pcháã rÛznolist˘ (C. heterophyllum). V prÛbûhu
anal˘zy sesbíran˘ch kvûtních úborÛ jsme získali
následující parametry: ‰ífika kvûtního lÛÏka a délka
zákrovu kaÏdého kvûtního úboru, pfiítomnost a poãet
pre-disperzních predátorÛ a jejich asociovan˘ch
parazitoidÛ. V‰echna v˘vojová stádia predátorÛ byla
nejdfiíve zafiazena do kategorií, následnû pfiesnû urãe-
na do druhÛ. Ve‰ker˘ materiál (pre-disperzní predáto-
fii, semena) je uloÏen ve sbírce VÚRV, v.v.i. v Praze.
Bûhem studie byly stanoveny následující cíle: (1) zji-
stit biodiverzitu pre-disperzních predátorÛ, (2) zazna-
menat jejich abundanci v kvûtních úborech, (3) srov-
nat získaná data s literárními daty, a (4) zhodnotit
vhodnost pre-disperzních predátorÛ jako v˘znamn˘ch
ãinitelÛ biologické ochrany pcháãÛ dvou druhÛ –
pcháãe rolního (Cirsium arvense) a pcháãe rÛznolisté-
ho (C. heterophyllum). Studium biodiverzity pre-dis-
perzních predátorÛ v na‰ich podmínkách je vyuÏitelné
nejen pro detailní sledování potenciálních ãinitelÛ
biologické ochrany v jejich pÛvodním areálu, ale také
pro srovnání vlivÛ rÛzn˘ch zpÛsobÛ managementu
(napfi. seãení na pcháãov˘ch loukách) na fitness rost-
liny, ale i celkovou biodiverzitu.

Pre-disperzní predátofii
SemenoÏrav˘ hmyz hraje dÛleÏitou roli v biologické
ochranû. V souãasné dobû je detailnû studováno
nûkolik skupin pre-disperzních predátorÛ za úãelem

jejich vyuÏití jako potenciálních ãinitelÛ biologické
ochrany: nosatce (Coleoptera: Curculionidae, zejmé-
na z podãeledí Lixinae a Ceutorhynchinae) a vrtule
(Diptera: Tephritidae). Predace semen sniÏuje ‰ífiení
pcháãÛ na nové niky, ale neredukuje existence jiÏ
vzrostl˘ch rostlin. Pre-disperzní predátofii mohou ple-
velnou rostlinu zniãit pfiímo (predace semena nebo
celkové oslabení rostliny) nebo nepfiímo (vznik novo-
tvarÛ – hálky, sekundární infekce patogenem).

Nosatcovití (Coleoptera: Curculionoidea) jsou nej-
poãetnûj‰í skupinou hmyzu vÛbec, je známo více jak
60 000 druhÛ. Nalezneme mezi nimi jak velké mnoÏ-
ství hospodáfisky v˘znamn˘ch ‰kÛdcÛ, tak i mnoho
druhÛ uÏiteãn˘ch, ktefií jsou vyuÏíváni v biologic-
kém boji s invazivními rostlinami. Nosatci se pfie-
váÏnû vyvíjejí uvnitfi rostlinn˘ch pletiv (kofieny,
stonky, listy, kvûty, plody), ale je známo také nûko-
lik druhÛ, jejichÏ larvy Ïijí na povrchu rostlin. Larvy
mohou v kvûtním úboru v˘znamnû sníÏit úspû‰nost
rostliny v generativním rozmnoÏování, kde se Ïiví
nejen naÏkami, ale i pletivem kvûtního lÛÏka.

Vrtulovití (Diptera: Tephritidae) jsou hospodáfisky
v˘znamnou ãeledí dvoukfiídlého hmyzu. Jsou známy
jak hospodáfisky v˘znamní ‰kÛdci, tak i druhy uÏi-
teãné, ale i neutrální (vût‰ina druhÛ). V˘znamnou
skupinu tvofií druhy vyuÏívané v biologické regulaci
nebezpeãn˘ch plevelÛ. Vrtule jsou v souãasné dobû
dûlené na frugivorní (v˘znamní ‰kÛdci tropického
ovoce) a nefrugivorní (Ïijící v kvûtech nebo vytvá-
fiející hálky) druhy. Nefrugivorní zástupci vrtulovi-
t˘ch se dûlí na hálkotvorné (napfi. Urophora spp.)
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Nosatec Larinus turbinatus Larva nosatce L. turbinatus poÏírá nejen semínka, ale i kvûtní lÛÏko.



a nehálkotvorné druhy (napfi. Terellia spp.). Larvy
hálkotvorn˘ch druhÛ v porovnání s nehálkotvorn˘-
ma stimulují hostitelskou rostlinu k tvorbû hálek.

Bejlomorky (Diptera: Cecidomyiidae) jsou známy
zejména jako hospodáfisky v˘znamní ‰kÛdci. Jsou zná-
my i uÏiteãné druhy, ale nejvíce druhÛ je neutrálních.
V˘znamnou skupinu tvofií druhy vyuÏívané v biologic-
ké regulaci nebezpeãn˘ch plevelÛ. Bejlomorky zpÛso-
bují tvorbu hálek a novotvarÛ na rostlinû. Uvnitfi
tûchto útvarÛ se vyvíjejí jejich larvy. BohuÏel na‰e
znalosti bejlomorkách nejsou tak rozsáhlé jako
u ostatních skupin predátorÛ. Pfies jejich vysokou
abundanci v kvûtních úborech obou druhÛ pcháãÛ
nepfiedpokládáme, Ïe by jejich v˘znam byl vy‰‰í neÏ
v˘znam vrtulí a nosatcÛ. Nûkteré rody bejlomorek
mohou b˘t také predátofii jin˘ch bejlomorek a larev
vrtulí, nosatcÛ ãi obaleãÛ vyvíjejících se ve stejném
kvûtním úboru.

V na‰em experimentu byli identifikováni následují-
cí hmyzí ãeledû: Diptera: Tephritidae a Cecidomyiidae,
Coleoptera: Curculionidae, Lepidoptera: Tortricidae.
DÛleÏitost a vyuÏitelnost kaÏdého pre-disperzního
predátora byla vyhodnocena pomocí následujících
parametrÛ: prevalence (procento napaden˘ch rostlin
v populaci), prevalence napaden˘ch kvûtních úborÛ

(pomûr prevalence hmyzích skupin k celkové preva-
lenci), intenzita (poãet parazitÛ na napadenou rostli-
nu) a abundance (poãet parazitÛ na potenciálního
hostitele). V tabulkách 1 a 2 jsou shrnuty v‰echny
literární a pozorovaná data o semenoÏrav˘ch druzích
hmyzu na studovan˘ch pcháãích. Tabulky 3 a 4 shrnu-
jí ve‰keré studované parametry.
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Semínka pcháãe rÛznolistého po napadení bejlomorkami
(Diptera: Cecidomyiidae)

Skupiny Literární údaje Pozorovaná data
Diptera: Tephritidae Acanthiophilus helianthi (Ross.), Chaetostomella cylindrica Terellia ruficauda (F.)

(Robineau-Desvoidy), Tephritis cometa (Loew),T. serratulae (L.),
Xyphosia miliaria (Schr.), Urophora stylata (F.), Terellia ruficauda (F.)

Diptera: Cecidomyiidae Dasineura sp., Clinodiplosis sp., Lestodiplosis sp. Dasineura sp.

Coleoptera: Curculionidae Larinus iaceae (F.), L. planus (F.), L. turbinatus Gyll., Rhinocyllus Larinus planus (F.),
conicus (Fröl.) Rhinocyllus conicus (Fröl.)

Coleoptera: Bruchidae Bruchidius sp.

Lepidoptera: Cosmopterygidae Pyroderces argyrogrammos (Z.)

Lepidoptera: Tortricidae Cochylis hybridella (Hübner), Aethes cnicana

Auchenorrhyncha: Cercopidae Philaenus spumarius (L.)

Sternorrhyncha: Aphididae Aphis fabae Scop., Brachycaudus cardui (L.), Dactynotus cirsii L.

Tabulka 1: Pre-disperzní predátofii semen pcháãe rolního (Cirsium arvense), literární a zji‰tûné údaje

Tabulka 2: Pre-disperzní predátofii semen pcháãe rÛznolistého (Cirsium heterophyllum), literární a zji‰tûné údaje

Skupiny Literární údaje Pozorovaná data
Diptera: Tephritidae Chaetostomella cylindrica (Robineau-Desvoidy), Tephritis conura (Loew) Chaetostomella cylindrica

(Robineau-Desvoidy),
Terellia ruficauda (F.)

Diptera: Cecidomyiidae Dasineura sp.

Coleoptera: Curculionidae Larinus sturnus (Schall.), L. turbinatus Gyll., Rhinocyllus conicus (Fröl.) Larinus turbinatus Gyll.,
Rhinocyllus conicus (Fröl.)

Lepidoptera: Tortricidae Eucosma cana (Haw.)
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Parametry Predátofii Curculionidae Tephritidae Cecidomyiidae

Prevalence 0.508 0.084 0.332 0.136

Prevalence napaden˘ch 
kvûtních úborÛ 0.165 0.654 0.268

Intenzita 1.717 1.000 1.422 2.324

Abundance 0.872 0.084 0.472 0.316

Bûhem na‰í studie byli objeveni dva noví pre-dis-
perzní predátofii semen pcháãe rÛznolistého: vrtule
(Terellia ruficauda, Tephritidae) a obaleã bodlákov˘
(Eucosma cana, Tortricidae) (Tab. 2). Dále byl potvr-
zen v˘voj nûkolika znám˘ch pre-disperzních predá-
torÛ na obou studovan˘ch rostlinách (Tab. 1 a 2).
Pfiekvapivû byl v úborech pcháãe rolního nalezen
pouze jeden druh vrtule, Terellia ruficauda, pfiestoÏe
v literatufie je udáván v˘voj celkem sedmi druhÛ
(Tab. 1). 

PfiestoÏe byla abundance nosatcÛ v úborech rela-
tivnû velmi nízká (Tab. 3 a 4), jejich dÛleÏitost
a vyuÏitelnost jako vhodn˘ch ãinitelÛ biologické
ochrany pcháãÛ je ukrytá v jejich Ïivotní strategii.
Larvy nosatcÛ mohou zniãit témûfi celé kvûtní lÛÏko
a tak zamezit dozrávání pfieÏiv‰ích semen. 

Kombinace dvou a více rÛzn˘ch ãinitelÛ biologic-
ké ochrany se zdá b˘t nejefektivnûj‰í biologickou
ochranou, rostlina podléhá vícenásobnému stresu;
napfi. Tephritidae + Curculionidae u pcháãe rolního
a Tephritidae + Tortricidae (nûkdy + Curculionidae)
u pcháãe rÛznolistého. 

Predace semen v kvûtních úborech pcháãe rÛzno-
listého byla nûkolikanásobnû vy‰‰í neÏ u pcháãe rol-
ního, coÏ bylo potvrzeno u v‰ech pozorovan˘ch
parametrÛ. Nicménû prevalence rostlin byla u obou
druhÛ pcháãÛ témûfi shodná, více neÏ 90% rostlin

Tabulka 3: Hodnoty pozorovan˘ch parametrÛ u pcháãe rolního (Cirsium arvense). Kvûtní úbory C. arvense byly sebrány 
na zaãátku ãervence 2007 na poli VÚRV, v.v.i. (Bohemia centralis, Prague – Ruzynû, 50°06’N, 14°17’E, 340 m n.m.). 
Pcháã rolní je na tomto poli sledován jiÏ 25 let. Kvûtní úbory byly sbírány z 50 rostlin (5 kvûtních úborÛ z rostliny). 
Prevalence kvûtních úborÛ u C. arvense byla signifikantû vy‰‰í neÏ u C. heterophyllum (50.8 % vs. 96.4 %). 
Nicménû prevalence rostlin byla témûfi shodná (oba druhy pfies 90 %).

Parametry Predátofii Curculionidae Tephritidae Cecidomyiidae Lepidoptera

Prevalence 0.964 0.032 0.372 0.640 0.408

Prevalence napaden˘ch 
kvûtních úborÛ 0.033 0.386 0.664 0.423

Intenzita 3.929 1.375 3.538 2.981 1.275

Abundance 3.788 0.044 1.316 1.908 0.520

Tabulka 4: Hodnoty pozorovan˘ch parametrÛ u pcháãe rÛznolistého (Cirsium heterophyllum). Kvûtní úbory 
C. heterophyllum byly sebrány na zaãátku ãervence na louce Pralouka v Jizersk˘ch horách (Bohemia borealis, Liberec env.,
50°48’N, 15°21’E, 895 m n.m.). Bylo sebráno 250 kvûtních úborÛ z 250 náhodnû vybran˘ch rostlin. 
Prevalence kvûtních úborÛ u C. arvense byla signifikantû vy‰‰í neÏ u C. heterophyllum (50.8 % vs. 96.4 %). 
Nicménû prevalence rostlin byla témûfi shodná (oba druhy pfies 90 %).

Vrtule Terellia ruficauda 



v populaci je napadeno nûjak˘m pre-disperzním
predátorem. To svûdãí o nezanedbatelném vlivu
tûchto organismÛ na potenciální ‰ífiení plevelÛ.

·kodlivost pcháãe rÛznolistého je mnohem niÏ‰í
neÏ u pcháãe rolního, ale rozhodnû ne nev˘znamná.
Pcháã rÛznolist˘ se vyskytuje zejména na loukách bez
managementu, pastvách a také ra‰elini‰tích, kde
rostliny vytváfií velké kolonie navzájem propojené
kofieny. Klonální kolonie pcháãe rÛznolistého mÛÏe
sníÏit kvalitu píce, z toho dÛvodu je nutné sníÏit veli-

kost populace. Parazitace kvûtních úborÛ je pomûrnû
dost vysoká, a proto je ‰ífiení rostliny na nové niky
znatelnû redukováno. Kombinace pfiítomnosti pre-
disperzních predátorÛ s vhodn˘m managementem
(napfi. seãení) je vhodn˘m nástrojem k potlaãení klo-
nálních kolonií. Biodiverzita pre-disperzních predá-
torÛ by tím nemûla b˘t nijak ohroÏena, nicménû rost-
lina je dostateãnû stresována a nemá pak dostatek
energie pro vytváfiení zásob pro semena. Potvrzení
zmínûné teorie je cílem pokraãující studie.
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Kokony vrtule T. ruficauda Larva obaleãe bodlákového (Eucosma cana) zapfiádá zámotek kvÛli 
zakuklení

Larva obaleãe bodlákového (Eucosma cana) poÏírá
semena pcháãe rÛznolistého

Larva nosatce Larinus turbinatus zniãí témûfi celé kvûtní lÛÏko
a tak  zamezí dozrávání pfieÏiv‰ích semen



5. Závûr

Regulace plevelÛ s hlavním zfietelem na ‰irokolisté
‰Èovíky na loukách a pastvinách v podmínkách se sil-
n˘m v˘skytem je velmi sloÏitá. Existují tfii základní
zpÛsoby, které ov‰em v zemûdûlské praxi mají na
sebe navazovat a v Ïádném pfiípadû nejsou zastupi-
telné. Základní jsou zpÛsoby agrotechnické, které
obsahují celou fiadu jednotliv˘ch prvkÛ péãe o poros-
ty (seã, vyÏínání nedopaskÛ, hnojení, vápnûní, vyvla-
ãování stafiiny, provzdu‰Àování drnu atd.). Na tyto
zpÛsoby pak mÛÏe navázat pouÏití herbicidÛ. U her-

bicidÛ se v‰ak jedná pouze o doplÀková opatfiení,
která jsou opodstatnûná. Biologická regulace plevelÛ
je v souãasném pojetí pokládána za v˘znamnou alter-
nativní a doplÀkovou metodu.

Tento problém se t˘ká pfiedev‰ím podhorsk˘ch
a horsk˘ch oblastí, luk a pastvin, které jsou relativnû
na okraji zájmu pro nízkou rentabilitu. Neb˘t dotací
na údrÏbu luk a pastvin by byla situace mnohonásob-
nû hor‰í. Navíc tyto oblasti se pfieváÏnû vyskytují
v blízkosti chránûn˘ch oblastí, národních parkÛ,
ochrann˘ch pásem zdrojÛ pitné vody. To samozfiejmû
ovlivÀuje moÏnosti vyuÏití tûchto porostÛ.
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Kvûtní úbor pcháãe 
rÛznolistého napaden˘
larvami nosatce Larinus
turbinatus (vlevo) 
a larvou obaleãe 
bodlákového (Eucosoma
cana, vpravo v otvoru 
je vidût hlava larvy)



Metodické postupy obsahují nejnovûj‰í informace
o biologii, ekologii a moÏnostech regulace plevelÛ
vyskytujících se na loukách a pastvinách. Poslední
metodika byla publikována v roce 1996 a v souãas-
né dobû není jiÏ aktuální. Mikulka Jan a kol.
(1996): Metody prÛzkumu a hubení ‰irokolist˘ch
‰ÈovíkÛ na loukách a pastvinách. Mze âR, Praha,
10/96. 16 s. Navrhovaná metodika obsahuje nej-
novûj‰í poznatky v˘zkumu, z biologie a ekologie

a obsahuje informace o ‰etrn˘ch metodách regula-
ce plevelÛ na loukách a pastvinách vãetnû prvkÛ
biologické regulace. PfiedloÏená metodika respek-
tuje ochranu Ïivotního prostfiedí, rozvoj venkova,
pravidla správné agronomické praxe a poskytuje
zajímavé informace i pro ekologické zemûdûlce.
Cílem je minimalizace rizik kontaminace Ïivotního
prostfiedí, ochrana Ïivotního prostfiedí, ekologiza-
ce zemûdûlství.
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III. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPÒ“

Metodika bude uplatÀována v zemûdûlsk˘ch podni-
cích a farmách, kde poskytne nejnovûj‰í poznatky
o biologii, ekologii, expanzivitû a reprodukci pleve-
lÛ vyskytujících se na loukách a pastvinách a moÏ-
nostech jejich regulace v rámci systémÛ integrova-
né regulace plevelÛ na zemûdûlské pÛdû.

Údaje o registrovan˘ch herbicidech najdete v:

(viz. Seznam registrovan˘ch pfiípravkÛ na ochranu
rostlin a Metodická pfiíruãka pro ochranu rostlin,
MZe).

IV. POPIS UPLATNùNÍ METODIKY
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