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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-386519
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


METODY REGULACE
INVAZNÍCH PLEVELÒ
METODY REGULACE

INVAZNÍCH PLEVELÒ
na zemûdûlské pÛdû

Jan Mikulka, 
Jan ·trobach,

Jifií Andr 
a Vûra Bure‰ová

Uplatnûná certifikovaná metodika pro praxi
V˘zkumn˘ ústav rostlinné v˘roby, v.v.i., Praha – Ruzynû, 2010



METODY REGULACE
INVAZNÍCH PLEVELÒ
na zemûdûlské pÛdû

Jan Mikulka, Jan ·trobach,
Jifií Andr a Vûra Bure‰ová

Uplatnûná certifikovaná metodika pro praxi

V˘zkumn˘ ústav rostlinné v˘roby, v.v.i.
Praha 6 – Ruzynû

2010



AUTO¤I: Jan Mikulka, Jan ·trobach, Jifií Andr a Vûra Bure‰ová

AUTOR FOTOGRAFIÍ: Jan Mikulka

OPONENTI: Doc. Ing. Jifií Stach, CSc., (JâU âeské Budûjovice)
Ing. Jitka Markytánová, (MZe âR Praha)

VYDAL: V nákladu 1 500 kusÛ v roce 2010
V˘zkumn˘ ústav rostlinné v˘roby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha – Ruzynû

GRAFICKÁ ÚPRAVA A P¤EDTISKOVÁ P¤ÍPRAVA: Jaroslav Salaã

© V˘zkumn˘ ústav rostlinné v˘roby, v.v.i., 2010

ISBN: 978-80-7427-042-0

Vydáno bez jazykové úpravy

Metodika vznikla za finanãní podpory MZe âR a je v˘stupem fie‰ení v˘zkumného zámûru 
MZe 0002700604 „UdrÏitelné systémy pûstování zemûdûlsk˘ch plodin pro produkci kvalitních a bezpeãn˘ch 

potravin, krmiv a surovin“ a projektu NAZV QH71218

Metodika byla schválena Ministerstvem zemûdûlství âR – odborem rostlinn˘ch komodit pod ã. j.

Metodika je urãena zemûdûlcÛm a pracovníkÛm zab˘vajících se ochranou rostlin, vãetnû studentÛ zemûdûlsk˘ch 
stfiedních a vysok˘ch ‰kol.

Ministerstvo zemûdûlství doporuãuje tuto metodiku pro vyuÏití v praxi

METODY REGULACE INVAZNÍCH PLEVELÒ
na zemûdûlské pÛdû



OBSAH

I. Cíl metodiky
/ 5 /

II. Vlastní popis metodiky
/ 6 /

1. Úvod / 6 /

2. Zmûny druhového spektra plevelÛ na zemûdûlské pÛdû / 7 /

3. Vliv zmûn klimatick˘ch podmínek na druhové sloÏení plevelÛ / 7 /

4. Vliv nezemûdûlské ãinnosti na zmûnu pleveln˘ch spoleãenstev / 8 /

5. Biologická charakteristika vybran˘ch invazních plevelÛ / 9 /

6. Metody regulace / 25 /

7. Závûr / 30 /

III. Srovnání „novosti postupÛ“
/ 31 /

IV. Popis uplatnûní metodiky
/ 31 /

V. Ekonomick˘ pfiínos
/ 31 /

VI. Odkazy na publikované vûdecké práce
/ 32 /

VII. Pfiehled pouÏité literatury
/ 32 /



Tato metodika shrnuje nejnovûj‰í poznatky o biologii, ekologii, expanzivitû, reprodukãní schopnosti invaz-
ních pleveln˘ch druhÛ, vãetnû nejnovûj‰ích poznatkÛ o metodách jejich integrované regulace. Kvantifikuje
vlivy stfiídání plodin, zpracování pÛdy, vãetnû metod aplikace herbicidÛ v jednotliv˘ch plodinách.
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METODY REGULACE INVAZNÍCH PLEVELÒ
na zemûdûlské pÛdû

This methodology includes the newest knowledge on biology, ecology, expansion and reproduction 
of alien weed plants including newest finding about methods integrated weed management. This 
methodology summarised influence of crop rotation, soil tillage and methods application of herbicides
in field crops.

CONTROL OF ALIEN WEED PLANTS
in agriculture crops



Cílem uplatnûné metodiky je pfiedloÏit odborné vefiejnosti ucelené informace o biologii, ekologii, repro-
dukãní schopnosti a metodách regulace vybran˘ch invazních plevelÛ a metodách regulace této skupiny
v˘znamn˘ch plevelÛ na zemûdûlské i nezemûdûlské pÛdû

5Cíl metodiky

I. CÍL METODIKY

Kfiídlatky se velmi ãasto vyskytují kolem vodních tokÛ



Metodika poskytuje informace o biologii, ekologii a re-
produkãní schopnosti invazních plevelÛ a zásadách
prevence zabraÀujících jejich ‰ífiení a metodách regula-
ce v jednotliv˘ch plodinách i na nezemûdûlské pÛdû.

1. Úvod

Vzhledem ke stále rostoucí námofiní, Ïelezniãní
i kamionové dopravû a pfieváÏení stále vût‰ího obje-
mu zboÏí se rozrÛstají zejména pozemní komunikace,
které tvofií koridory vhodné pro postupné ‰ífiení rost-
linn˘ch druhÛ na pomûrnû velké vzdálenost. S ohle-
dem na postupné oteplování klimatu je postupnû
zaznamenáván v Evropû posun severní hranice v˘sky-
tu teplomiln˘ch rostlinn˘ch druhÛ na sever. Rostlin-
né druhy jsou na na‰e území zavlékány pfiedev‰ím
jako souãást (pfiímûsi) surovin pro v˘robu potravin
a krmiv nebo pro prÛmyslové zpracování. 
Velké zmûny v posledních 20 letech zaznamenala zemû-
dûlská v˘roba. Podstatnû se zúÏilo spektrum pûstova-
n˘ch plodin, klasické osevní postupy se pfiestaly dodr-
Ïovat, pfiistoupilo se k minimálnímu zpracování pÛdy
a intenzita pouÏívání herbicidÛ v˘znamnû poklesla. Tyto
zmûny se v˘znamnû projevily na zaplevelenosti polí.

Vzhledem k nevhodnému stfiídání plodin do‰lo
k v˘raznému posunu ve spektru zaplevelení.
Zmûny probûhly i v dal‰ích oblastech lidské
ãinnosti. Vzhledem k velkému rozsahu sta-
vební ãinnosti existuje obrovské mnoÏství
ploch pfiipraven˘ch pro velké investiãní
zámûry, které jsou v‰ak po urãité období
nevyuÏívány a jsou zdrojem pfiemnoÏení ple-
veln˘ch druhÛ. Na takto nevyuÏívan˘ch plo-
chách pfiedev‰ím v blízkosti komunikací, hrozí
vysoké nebezpeãí od zavleãen˘ch pleveln˘ch
druhÛ, které jsou schopny ve velmi krátké
dobû expandovat na pÛdu obdûlávanou. Celé
fiadû zavleãen˘ch pleveln˘ch druhÛ vyhovují
u nás pûstované plodiny, jsou schopny od-
kvést a vytvofiit zralá semena a následnû se
‰ífiit v agroekosystémech. Následnû hrozí rizi-
ko expanze do krajiny, kdy mÛÏe dojít k ohro-
Ïení pÛvodních ekosystémÛ a jejich postup-
nému znehodnocení.
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II. VLASTNÍ POPIS METODIKY

MraãÀák TheophrastÛv na nádraÏí

< Kfiídlatka japonská



2. Zmûny druhového spektra plevelÛ 
na zemûdûlské pÛdû

Plevelná spoleãenstva jsou ovlivÀována celou fiadou
faktorÛ, které na nû pÛsobí krátkodobû i dlouhodo-
bû. Proto procházejí stále pomûrnû sloÏit˘m v˘vojo-
v˘m cyklem. Plevelné rostliny doprovázejí plodiny od
poãátku zemûdûlství a patfií mezi nejproblematiãtûj-
‰í ‰kodlivé ãinitele, na jejichÏ eliminaci bylo vÏdy
vynakládáno obrovské mnoÏství úsilí. Jednotlivé ple-
velné druhy se postupnû pfiizpÛsobovaly mûnícím se
pfiírodním podmínkám, pozdûji technologiím pûsto-
vání. Plevelné druhy, které nebyly schopné se
postupnû pfiizpÛsobovat obdûlávání pÛdy a pûstová-
ní plodin, z polí postupnû mizely. Nûkteré druhy
vymizely jiÏ v dávné dobû, jiné v dobû nedávné,
v závislosti na rozvoji technologií pûstování plo-
din. Plevele svázané s technologií pûstování plodin
se po zmûnû technologie nebyly schopny v nov˘ch
podmínkách reprodukovat a vymizely, jako napfi.
koukol polní. Pûstování plodin je z pohledu ekolo-
gické stability nepfiirozen˘m jevem. Snahou vytvofiit
co nejvhodnûj‰í podmínky pro pûstované plodiny
jsou ovlivÀována pÛvodní rostlinná spoleãenstva.
V dávn˘ch dobách byla plevelná spoleãenstva co do
druhového spektra velmi bohatá. Na polích v jednot-
liv˘ch plodinách bylo zastoupeno mnoho desítek
pleveln˘ch druhÛ, které konkurovaly plodinám
i samy sobû navzájem. Regulace plevelÛ byla vÏdy
obtíÏná, v minulosti pfievládal mechanick˘ zpÛsob
hubení (ruãní práce). Druhová rozmanitost a pomûr-
ná stabilita pleveln˘ch spoleãenstev znamenala, Ïe
se v dlouh˘ch ãasov˘ch obdobích druhové spektrum
plevelÛ a jejich pomûr v˘raznû nemûnil. V˘voj druho-
vého spektra pleveln˘ch spoleãenstev byl a stále
bude ovlivÀován celou fiadou faktorÛ. S rozvojem
intenzivního zemûdûlství, kter˘ zaãal v minulém sto-
letí a pokraãuje dodnes, bylo aplikováno mnoho
nov˘ch poznatkÛ. Plevelná spoleãenstva byla ovliv-
nûna zavedením osevních sledÛ, rostoucí intenzitou
vyuÏívání statkov˘ch a prÛmyslov˘ch hnojiv, rozvo-
jem mechanizace, která ovlivnila kvalitu agrotechni-
ky. V posledních padesáti letech byla ovlivnûna po-
uÏíváním herbicidÛ, zavádûním nov˘ch GM plodin,
které vzhledem k rezistenci vÛãi nûkter˘m herbicid-
ním látkám (glyphosate) v˘znamnû zasáhnou do
systému regulace plevelÛ.

3. Vliv zmûn klimatick˘ch podmínek 
na druhové sloÏení plevelÛ

Na na‰í Zemi dochází neustále k periodick˘m zmû-
nám klimatu. Jedná se o zmûny krátkodobé a dlou-
hodobé. Tyto zmûny probíhají pomûrnû pomalu, pfie-
sto se projevují i na zmûnách ve vegetaci a tedy

i v druhovém zastoupení pleveln˘ch rostlin na jed-
notliv˘ch stanovi‰tích. V posledních letech je velmi
ãasto diskutován problém globálního oteplování.
V dÛsledku globálního oteplování se zvy‰uje teplota
na celé zemi. To pfiiná‰í mnohé zmûny v rostlinn˘ch
i Ïivoãi‰n˘ch spoleãenstvech. Organismy musí na
tyto pfiemûny urãit˘m zpÛsobem reagovat. Buì
zaniknou nebo se zmûnám pfiizpÛsobí. Rostliny Ïijící
pÛvodnû v tepl˘ch krajích tak dostávají moÏnost
expandovat do dal‰ích lokalit a postupují smûrem na
sever, na místa pro nû v minulosti nevhodná. Bez
ohledu na relevantnost globálního oteplování mÛÏe-
me pozorovat v posledních dvaceti letech pomûrnû
rychlé ‰ífiení nûkter˘ch teplomiln˘ch plevelÛ z níÏin
aÏ do podhorsk˘ch oblastí. Napfiíklad jeÏatka kufií
noha, béry, laskavec ohnut ,̆ laskavec zelenoklas ,̆
lilek ãern ,̆ durman obecn˘ a celá fiada dal‰ích. Rizi-
ko invazí teplomiln˘ch druhÛ k nám stále stoupá.
Hranice v˘skytu ãiroku halabského se posunuje,
podobnû se v na‰ich podmínkách rychle ‰ífií teplo-
milná rostlina Ïluto‰Èavel rÛÏkat .̆ V Maìarsku byl
zaznamenán v˘skyt subtropického plevele Cyperus

aesculentus atd.

7Vlastní popis metodiky

Durman obecn˘



4. Vliv nezemûdûlské ãinnosti na zmûnu
pleveln˘ch spoleãenstev

PÛsobení ãlovûka na krajinu má pochopitelnû
v˘znamn˘ vliv i na zemûdûlství a tedy druhotnû i na
plevelná spoleãenstva. Je dlouhodobé a zásahy do
Ïivotního prostfiedí b˘vají zpravidla velkoplo‰né.
Urbanizace krajiny, povrchová tûÏba surovin, velko-
plo‰né skládky a v˘sypky ovlivnily v˘skyt rostlin
a existenci vhodn˘ch podmínek pro vût‰inu rostlin-
n˘ch druhÛ. Nûkteré druhy rostlin v‰ak rostou i za
tûchto okolností a protoÏe nemají konkurenci, velmi
rychle se rozmnoÏují a osidlují tyto plochy. Následnû
potom osidlují i zemûdûlskou pÛdu. Mezi takové dru-
hy patfií pfiedev‰ím lebeda lesklá, locika kompasová,
merlíky, turanka kanadská, podbûl obecn ,̆ pelynûk
ãernob˘l a celá fiada dal‰ích, vãetnû invazních plevel-
n˘ch druhÛ. Tyto zdroje zaplevelení je nutné o‰etfio-
vat, aby se zabránilo jejich dal‰ímu ‰ífiení. Takové
lokality jsou nebezpeãné i z pohledu hygienického.
Rostliny zde rostoucí jsou pfiíãinou pylov˘ch alergií.
Regulace plevelÛ na nezemûdûlsk˘ch plochách je
pomûrnû sloÏit˘m problémem. Zejména rozsáhlé plo-
chy Ïeleznic, plochy v pfiístavech a manipulaãních
skladech, b˘vají pravidelnû o‰etfiovány herbicidy.
PouÏívány jsou totální, zpravidla perzistentní herbi-
cidy v podstatnû vy‰‰ích dávkách neÏ v zemûdûlství.
Tyto plochy jsou zdrojem rezistentních populací ple-
velÛ, které se následnû mohou ‰ífiit na zemûdûlskou
pÛdu. Nejvût‰ím problémem je jejich ‰ífiení po Ïelez-
nici po celé republice.
K rychlému ‰ífiení pleveln˘ch druhÛ dochází v posled-
ních letech pfiedev‰ím podél dálnic a vysokorychlost-

ních silnic. Rychl˘ postup ‰ífiení nûkter˘ch plevel-
n˘ch druhÛ napfiíã Evropou je zfieteln .̆ Zejména ple-
vele roz‰ifiující se anemochornû (ambrózie, bytel,
starãky, zlatob˘l, pelynûk ãernob˘l, podbûl lékafisk˘
atd.). Podél tûchto komunikací se ‰ífií i dal‰í plevele
jako napfi. pupalky, laskavce, rdesna, merlíky, rosiãky,
jeÏatky, béry, ‰tûtka soukenická aj. Vzhledem k budo-
vání dal‰ích nov˘ch dálnic lze pfiedpokládat, Ïe ‰ífiení
plevelÛ podél nich bude nab˘vat na stále vût‰ím
v˘znamu.
Nebezpeãím jsou proto i cizokrajné plevele, které se
k nám ‰ífií po Ïeleznici, lodní dopravou s rÛzn˘mi
surovinami (obilí, zemûdûlské produkty, Ïelezná ruda
atd.). Pfiíkladem mÛÏe b˘t ambrózie pefienolistá
a bytel metlat .̆ Tyto plevele v na‰ich podmínkách jiÏ
zdomácnûly a jsou v˘znamn˘m nebezpeãím pro zemû-
dûlskou pÛdu. Podobnû k nám byla zavleãena s Ïelez-
nou rudou locika tatarská. Problém zavlékání cizo-
krajn˘ch plevelÛ je nezanedbateln˘ a riziko zavlékání
je stále vy‰‰í. Proto je nutné tento problém neustále
sledovat a studovat jednotlivé migraãní cesty.
·ífiení plevelÛ také napomáhají zahrádkáfii, ktefií ‰ífií
do okolí zahrad mnoho rizikov˘ch rostlin, které
následnû zaplevelují krajinu i zemûdûlskou pÛdu
(kfiídlatky, net˘kavky, tfiapatky, zlatob˘ly a dal‰í).
Stejnû negativnû pÛsobí pomûrnû ãasté zavlékání
rostlin z dovolen˘ch ze zahraniãí a jejich pûstování
na zahradách.
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Bytel metlat˘ se ‰ífií podél dálnic

Kvetoucí ostroÏka v˘chodní
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AMBRÓZIE PE¤ENOLISTÁ
Ambrosia artemisiifolia L.

Botanické zafiazení: 
âeleì Ambrosiaceae - Ambróziovité
Charakteristika plevele: 
Jednoletá pozdnû jarní rostlina

V˘znam: Cizí expanzivní plevel, má pouze lokální
v˘znam. Konkurenãnû silná rostlina, která zastiÀuje
okolní rostliny, odãerpává velké mnoÏství vody a Ïivin
z pÛdy. Patfií mezi v˘znaãné pylové alergeny. B˘vá vyu-
Ïívána v léãitelství, semena obsahují olej.

V˘skyt: Pochází ze severní Ameriky. Na území na‰eho
státu se ambrózie dostala tzv. labskou cestou adventivÛ
(lokality v Polabí) s dováÏen˘mi sojov˘mi boby a sojo-
v˘m odpadem. Ambrózie se k nám roz‰ífiila také s obi-
lím, Ïeleznou rudou, chlévsk˘m hnojem apod. V âeské
republice se vyskytuje v klimaticky teplej‰ích oblastech
státu – Polabí, ménû ãasto na jiÏní Moravû a Ostravsku.
Hojná je zvlá‰tû na jiÏním Slovensku, odkud se mÛÏe
dále ‰ífiit do âeské republiky. Roste pfieváÏnû na ruderál-
ních stanovi‰tích – podél cest, vod, na rumi‰tích, sklád-
kách, v Ïelezniãních stanicích, na Ïelezniãní trati,

kolem lidsk˘ch sídli‰È, u polí, na okrajích polí a na jiÏní
Moravû i na orné pÛdû – pfieváÏnû v kukufiici.

Biologie: Kofien rostliny je kÛlov ,̆ rozvûtven .̆ Vytváfií
pfiímou, 10 – 150 (–200) cm vysokou, v horní ãásti krát-
ce vûtvenou, tupû ãtyfihrannou, olysalou, nebo chlupatou
aÏ huÀatou lodyhu. Listy jsou velké, v obrysu vejãité, 
1 – 3x pefienoseãné, dûlené v úkrojky rÛzného tvaru, pfiiti-
skle chlupaté, horní stfiídavé, krátce fiapíkaté, dolní
vstfiícné. Samãí úbory vyrÛstají na vrcholu úÏlabních nebo
vrcholov˘ch hroznÛ, o prÛmûru 4 – 5 mm. Svûtle Ïlut˘ch
kvûtÛ je 10 – 100. Samiãí jsou ménû ãetné, pfiisedlé,
v úÏlabí horních listÛ a na bázi hroznÛ se samãími. Kve-
tou od srpna do fiíjna. Plody – naÏky jsou obaleny srost-
l˘mi listeny zákrovu. Jsou Ïluté aÏ hnûdé, aÏ 3,5 mm
dlouhé, 2,5 mm ‰iroké, obvejãité, na vrcholu s kuÏelovi-
t˘m zobanem, pod kter˘m je 4 –12 ostnit˘ch v˘rÛstkÛ.

NaÏky

Ambrózie v mezerovit˘ch obilninách

5. Biologická charakteristika vybran˘ch invazních plevelÛ

Kvetoucí rostlina



RozmnoÏuje se pouze naÏkami, jedna rostlina jich vytvo-
fií 2 000 – 3 000. NaÏky jsou po dozrání dormantní. Klíãí
z hloubky do 8 cm. Klíãní rostliny se objevují od jara 
do zaãátku léta. NaÏky se ‰ífií pfieváÏnû lidskou ãinností
(napfi. dopravou), vûtrem, vodou a endozoochornû.

Regulace: Na orné pÛdû lze ambrózii potlaãit pravidel-

n˘m zpracováním pÛdy, stfiídáním plodin, pouÏíváním
vhodn˘ch herbicidÛ. Na nezemûdûlské pÛdû lze apliko-
vat totální herbicidy.

Prognóza ‰ífiení: Postupnû se roz‰ifiuje na nové lokali-
ty, jak na nezemûdûlské, tak i na zemûdûlské pÛdû. ·ífií
se z kukufiiãného i do fiepafiského v˘robního typu.
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BYTEL METLAT¯
Kochia scoparia (L.) Schrader

Botanické zafiazení: âeleì Chenopodiacae – Merlíkovité
Charakteristika plevele: 
Jednoletá pozdnû jarní rostlina

V˘znam: Expanzivní plevel, kter˘ se roz‰ifiuje zvlá‰tû
na ruderálních místech v âeské republice, av‰ak expan-
duje i na ornou pÛdu. Ze zahraniãí je znám jako nebez-
peãn˘ plevel, silnû konkurenãnû schopn ,̆ proto nelze
podceÀovat ani ojedinûlé v˘skyty na zemûdûlské, ale
i nezemûdûlské pÛdû.

V˘skyt: PÛvodní areál sahá od jihov˘chodní Evropy
pfies jiÏní ãást území b˘valého SSSR, po Japonsko.
Druhotnû se roz‰ífiil do dal‰ích kontinentÛ, do âeské
republiky byl zavleãen spolu s dováÏen˘mi surovinami.
Dal‰í cestou ‰ífiení je pûstování okrasn˘ch kultivarÛ,
znám˘ch pod názvem „letní cypfii‰ek“, které mohou
zplaÀovat. U nás je zastoupen druh dvûmi taxony –
subspecies scoparia a densiflora. Roste na rumi‰tích,
skládkách, koleji‰tích, nádraÏích, pfiekladi‰tích, na ‰iré
trati v zahradách, sadech a pomalu se zaãíná roz‰ifio-
vat i na orné pÛdû. Dává pfiednost tepl˘m a such˘m
ruderálním stanovi‰tím. Na orné pÛdû byl nalezen
v tepl˘ch oblastech jiÏní Moravy v obilí, cukrovce,
kukufiici, kde byly jiÏ zji‰tûny asi 500 hektarové lokali-
ty s velmi siln˘m v˘skytem. Problematick˘m zaãíná b˘t
i v sadech a zahradách. Vytváfií mohutné rostliny, kte-
ré komplikují sklizeÀ, zvlá‰tû u obilnin. Pfii sklizni
kukufiice a cukrovky dochází k dozrávání generativních
orgánÛ, které vypadávají na pÛdu a jsou klíãivé.

Biologie: ·edozelená, nûkdy naãervenalá rostlina.
Vytváfií 10 – 150 cm vysokou, bohatû vûtvenou lodyhu.
Listy jsou stfiídavé, ãárkovité se zfietelnou stfiední Ïilkou,
délka listÛ je tfiikrát vût‰í neÏ ‰ífika. Mladé rostliny tvofiíKvetoucí rostlina

V˘skyt ambrózie pefienolisté
– Ambrosia artemisiifolia L. v âR

(Upraveno a doplnûno 
dle Jehlíka 1998)

Vzcházející rostlina
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Vzcházející rostlina

Bytel metlat˘

Rezistentní rostliny bytelu metlatého

V˘skyt bytelu metlatého 
– Kochia scoparia (L.) 

Schrader v âR (dle autorÛ)

rÛÏici, star‰í mají kulovit˘ nebo metlovit˘ habitus.
Malé zelené kvûty v paÏdí listÛ vût‰inou netvofií zfietel-
nû oddûlená kvûtenství. Kvete od ãervence do fiíjna.
RozmnoÏuje se generativnû. NaÏky jsou ploché, v obry-
su okrouhlé, hladké, asi 2 mm velké, ãervenohnûdé. 
Na rostlinû dozrává obrovské mnoÏství naÏek (200 aÏ
20 000), které vzchází z povrchu pÛdy a hloubky aÏ do
5 – 7 cm. Klíãivost si naÏky zachovávají 2 – 3 roky.
Více neÏ 90% naÏek b˘vá fertilních. Plody nejsou 
dormantní a hned po uzrání klíãí hromadnû v ‰irokém
rozmezí teplot 6 – 30°C. Vzchází pozdû na jafie. 

Regulace: DÛleÏité je zamezit jeho dal‰ímu roz‰ifiová-
ní, likvidovat ohniska v˘skytu i na nezemûdûlské pÛdû

– na Ïeleznici, pfiekladi‰tích a ruderálních místech. Sle-
dovat ãistotu osiva, zvlá‰tû dováÏeného. V zahradách
a sadech jej postaãí mechanicky odstraÀovat – pletím,
kosit porosty pfied nasazením plodÛ nebo lokálnû apli-
kovat herbicidní látky. Z pfiímé regulace na orné pÛdû
jej potlaãí základní agrotechnika. V ‰irokofiádkov˘ch
porostech je vhodná kultivace bûhem vegetace, po
sklizni provedená podmítka s následnou orbou. Pokud
se podmítka neprovede nebo není vãas a správnû pro-
vedena, rostlina bytelu je schopna obrÛstat. Dal‰ím
úãinn˘m zpÛsobem regulace je pouÏití herbicidních
látek, kter˘ch je fiada, napfi. rÛstové, kontaktní herbici-
dy. Vzhledem k v˘skytu rezistentních populací tohoto
plevele vÛãi triazinÛm, imazapyru a sulfonylmoãovinám
je regulace na lokalitách s jeho v˘skytem sloÏitá.

Prognóza ‰ífiení: Pro svou tendenci rychle se ‰ífiit, se
oãekává jeho velk˘ nárÛst v âeské republice jako ple-
vele, kter˘ nyní obsazuje spí‰e klimaticky teplá stano-
vi‰tû, av‰ak postupem doby, jak se bude pfiizpÛsobovat
nov˘m podmínkám, se bude ‰ífiit i do vy‰‰ích a chlad-
nûj‰ích poloh. Roz‰ifiování pomáhá pfiedev‰ím doprava
– zvlá‰tû Ïelezniãní a lodní, kterou se ‰ífií nejenom
naÏky, ale i úlomky cel˘ch rostlin. Takové rostliny jsou
naz˘váni „stepní bûÏci“.

NaÏky bytelu



LASKAVEC ZELENOKLAS¯
Amaranthus powellii S.Watson

Botanické zafiazení: 
âeleì Amaranthaceae – Laskavcovité
Charakteristika plevele: 
Jednoletá pozdnû jarní rostlina

V˘znam: V˘znamn˘ plevel, konkurenãnû siln .̆ Odebírá
vláhu, Ïiviny i svûtlo ostatním rostlinám.

V˘skyt: Pochází ze západní Ameriky a z Kordiller.
Postupnû se roz‰ífiil do USA a Kanady a odtud dále do
celého svûta. Nejdfiíve byly jeho v˘skyty pozorovány
v teplej‰ích oblastech Moravy a jiÏního Slovenska,
pozdûji se zaãal ‰ífiit zejména Ïelezniãním transportem
i do chladnûj‰ích poloh. Roste na tepl˘ch, humózních,
su‰‰ích pÛdách na rumi‰tích, skládkách, Ïelezniãních
nádraÏích, pfiístavech, bfiezích vod, podél silnic a ulic
a ve dvorech prÛmyslov˘ch, zemûdûlsk˘ch objektÛ a na
orné pÛdû. Zapleveluje okopaniny, zeleniny, kukufiici,
sady, profiídlé obilniny, luskoviny a pícniny. Roste hlav-
nû tam, kde je kvalitní, úrodná pÛda. âasto doprovází
laskavec ohnut ,̆ av‰ak je teplomilnûj‰ím druhem.

Biologie: Lodyha je sytû zelená s naãervenal˘m náde-
chem, je pfiímá, jednoduchá nebo vûtvená, 20 – 100 cm
vysoká. Listy jsou dlouze fiapíkaté, kosníkovitû vejãité,
okraje mírnû zvlnûné, lysé, 2,5 – 14 cm dlouhé. Kvûten-
ství je ‰tíhlé, dlouhé, nevûtvené s nápadnû prodlouÏe-
n˘m koneãn˘m lichoklasem a s postranními krátk˘mi
vûtvemi, svûtle zelené aÏ slabû naãervenalé. Kvûty jsou
jednodomé, pûtiãetné. Kvete od ãervence do záfií. Plo-
dem je tobolka otevírající se obtíÏnû víãkem. Semena
jsou ãerná, lesklá, 1 – 1,3 mm velká. RozmnoÏuje se
semeny. Klíãí pozdû na jafie, potfiebuje vy‰‰í teploty.
VysemeÀuje se v okolí matefiské rostliny. V dobû skliz-
nû se mÛÏe dostat v profiídl˘ch porostech obilnin do

12 METODY REGULACE INVAZNÍCH PLEVELŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Semena
laskavce

Vzcházející rostlina

Laskavec zelenoklas˘

Kvetoucí rostlina
laskavce zelenoklasého



sklizeného zrna, pfii sklizni zvy‰uje
ztráty, vysemeÀuje se na pÛdu a zvy-
‰uje pÛdní zásobu semen.

Regulace: DÛleÏitá je prevence –
dodrÏovat stfiídav˘ osevní postup,
vãasné setí, pouÏívání ãistého osiva,
likvidace ohnisek v blízkosti polí. Pfií-
má regulace spoãívá v opakovaném
pleãkování plodin bûhem vegetace.
V cukrovce jsou úspû‰né aplikace tzv.
Betanal systémÛ.

Prognóza ‰ífiení: Postupnû se roz‰i-
fiuje i do chladnûj‰ích poloh, jeho
roz‰ífiení narÛstá.
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K¤ÍDLATKA JAPONSKÁ
Reynoutria japonica Houtt.

Botanické zafiazení: âeleì Polygonaceae – Rdesnovité
Charakteristika plevele:
Vytrvalá rostlina hloubûji kofienící s oddenky

V˘znam: Vysoce konkurenceschopná rostlina. Patfií mezi
jeden z nejv˘znamnûj‰ích invazivních druhÛ v Evropû,
intenzivnû se ‰ífií na dal‰í lokality. Odumfielé nadzemní
ãásti zneprÛchodÀují vodní toky, rostliny po‰kozují
mûstské dláÏdûní a zarÛstají dopravní znaãení. PouÏívá
se jako dekorativní rostlina v zahradách, Ïiv˘ch plotech
(je pûstována i ve formách s pana‰ovan˘mi listy)
a odtud zplaÀuje. Její vyuÏití by mohlo b˘t mnohostran-
né – jako dekontaminaãní rostlina na pÛdy s obsahem
tûÏk˘ch kovÛ, mladá rostlina jako krmivo pro dobytek,
jako léãivá rostlina a jako rostlina pro energetické vyuÏi-

tí. Její pûstování se v‰ak nedoporuãuje, protoÏe se silnû
roz‰ifiuje a její následné potlaãení b˘vá obtíÏné.

V˘skyt: PÛvod má ve v˘chodní Asii (Japonsko, âína, 
Taiwan a Korea), kde vystupuje aÏ do nadmofiské v˘‰ky
4 000 m. Roste na celém území od níÏin aÏ po pod-
horské oblasti. Vyhovují jí chladnûj‰í oblasti s humid-
nûj‰ími pÛdami, draslíkem a dusíkem. Roste i na pÛdách
‰tûrkov˘ch, písãit˘ch, hlinit˘ch, jílovit˘ch i ra‰elinn˘ch,
s rÛzn˘m pH (ale upfiednostÀuje pÛdy kyselé). VyÏaduje
dostateãnou zásobu spodní vody. Vyskytuje se na rumi‰-
tích, skládkách, opu‰tûn˘ch plochách, v kfiovinách,
podél komunikací, na bfiezích vodních tokÛ, okolo stoja-
t˘ch vod, v parcích, zahradách. Na zemûdûlské pÛdû ros-
te pouze ojedinûle, spí‰e na okrajích pozemkÛ. MÛÏe se
vyskytovat na loukách, pastvinách a v zahradách.

Biologie: Dvoudomá rostlina s pfiímou lodyhou, v horní
ãásti vûtvenou, 100 – 250 cm vysokou, dutou, kfiehkou,

Kfiídlatka japonská

Ra‰ící lodyhy 
kfiídlatky japonské

V˘skyt laskavce zelenoklasého 
– Amaranthus powellii

S.Watson v âR (Upraveno 
a doplnûno dle 
Jehlíka 1998)



sivou a ãasto ãervenû skvrnitou. Její kofienov˘ systém je
znaãnû velk .̆ S nástupem mrazÛ odumírá nadzemní
hmota a zimu pfieãkává prostfiednictvím podzemního
systému oddenkÛ, kter˘ dosahuje hloubky aÏ 2 m. Na
jafie z nich zaãnou obráÏet v˘hony a dal‰ím rozrÛstáním
jsou schopny se velmi rychle roz‰ifiovat. Listy jsou krát-
ce fiapíkaté, vejãité aÏ ‰iroce vejãité, zúÏené v dlouhou
‰piãku, aÏ 15 cm velké, celokrajné, dvoufiadû rozloÏené
s vyniklou Ïilnatinou. Kvûty jsou bílé, malé, jednopo-
hlavné, po 2 – 3 ve svazeãcích, uspofiádané do lichokla-

sÛ. Rostlina kvete od poloviny srpna do prvních mrazÛ.
Plody jsou trojhranné lesklé ãerné naÏky dlouhé 3 –
4 mm. V na‰ich podmínkách se rozmnoÏuje pfieváÏnû
vegetativnû ãástmi oddenkÛ nebo fragmenty lodyh, kte-
ré mohou obráÏet úÏlabními v˘hony a tvofiit adventivní
kofieny. Generativní rozmnoÏování nebylo u nás v˘znam-
né, protoÏe rostliny kvetly v záfií a fiíjnu a semena poté
nedozrála. V posledních letech, kdy klimatické podmín-
ky byly atypické, se rostlina rozmnoÏuje i generativnû.
·ífií se pfieváÏnû prostfiednictvím vodních tokÛ – zejmé-
na náplavami, povodnûmi, vûtrem, Ïelezniãní dopravou,
pfii úpravû terénu a zplaÀováním pûstovan˘ch rostlin.

Regulace: Regulace je problematická. Opakované seÏí-
nání nadzemní hmoty vyvolává intenzivnûj‰í obrÛstání
z mohutného kofienového systému. Pro regulaci je
moÏné pouÏít totálních systémov˘ch herbicidÛ
v ohniskov˘ch aplikacích.

Prognóza ‰ífiení: Postupnû se ‰ífií na dal‰í lokality.
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NaÏky

Kvetoucí kfiídlatka japonskáKvetoucí kfiídlatka japonská

K¤ÍDLATKA SACHALINSKÁ
Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai

Botanické zafiazení: 
âeleì Polygonaceae – Rdesnovité

Charakteristika plevele: 
Vytrvalá rostlina hloubûji kofienící s oddenky

V˘znam: Na zemûdûlské pÛdû se objevuje pouze ojedi-
nûle, proto patfií mezi nev˘znamné plevele. Plevelem
se stává v zahradách a parcích. Má vysokou konkurenã-
ní schopnost, rychle se roz‰ifiuje a silnû potlaãuje
pÛvodní druhy, které zastiÀuje, odebírá jim Ïiviny
a vodu. Rychle obsazuje voln˘ prostor, vytváfií velké
mnoÏství jedincÛ na plo‰e, zpÛsobuje zneprÛchodnûní
vodních tokÛ.

Kfiídlatka sachalinská



V˘skyt: Pochází z v˘chodoasijsk˘ch ostrovÛ Sachalinu
a severního Japonska. Druhotnû byla zavleãena do Evro-
py. Do âeské republiky se dostala jako vhodné krmivo
pro hospodáfiská zvífiata a pozdûji se vysazovala i do
zahrad a parkÛ. Roste od níÏin do podhorsk˘ch oblastí,
je roz‰ífienûj‰í v severní polovinû státu neÏ v jiÏní. Stou-
pá i do vy‰‰ích nadmofisk˘ch v˘‰ek neÏ kfiídlatka japon-
ská, av‰ak celkovû je její roz‰ífiení na na‰em území pod-
statnû men‰í. Vyskytuje se podél vodních tokÛ, ko-
munikací, na okrajích vlhk˘ch kfiovin, v okolí lidsk˘ch
sídli‰È, v zahradách a parcích. Na orné pÛdû se vyskytu-
je ojedinûle.

Biologie: Je podobná kfiídlatce japonské. Kfiídlatka
sachalinská je v‰ak mohutnûj‰í, listy má vût‰í s mírnû
odli‰nou morfologií, kvûtenství je men‰í. V pÛdû má
uloÏen mohutn˘ kofienov˘ systém sahající do hlubok˘ch
vrstev pÛdy. Lodyha je silnûj‰í a mÛÏe dosahovat aÏ 
1,5 – 3 m, nûkdy aÏ 4 m. Listy jsou vût‰í, aÏ 35 cm dlou-
hé, 10 – 20 cm ‰iroké, tupû ‰piãaté s nepfiíli‰ vyniklou
Ïilnatinou, fiapíkaté (2 – 4 cm). Kvûty zelenobílé nebo
Ïlutavé, uspofiádané v husté lichoklasy. Plodem jsou troj-
boké naÏky, lesklé, tmavohnûdé, aÏ 3 mm dlouhé. Roz-
mnoÏuje se spí‰e vegetativnû pomocí oddenkÛ a ãástí
lodyh, av‰ak díky v˘jimeãnû tepl˘m posledním rokÛm je
schopna v na‰ich podmínkách vytvofiit i semena. ·ífií se
vodou (povodnû, záplavy), vûtrem, dopravou, stavební
ãinností ãlovûka a zplanûním pûstovan˘ch rostlin.

Regulace: Potlaãují ji aplikace totálních systémov˘ch
herbicidÛ.

Prognóza ‰ífiení: V souãasné dobû se roz‰ifiuje více neÏ
v minulosti, má podmínky pro dal‰í ‰ífiení.

Kfiídlatka japonská a kfiídlatka sachalinská se kfiíÏí. Kfií-
Ïením vzniká kfiídlatka ãeská (Reynoutria bohemica

Chrtek et Chrtková), která má vlastnosti obou rodiãov-
sk˘ch jedincÛ, zfiídka vytváfií semena. Na na‰em území
se vyskytuje pomûrnû hojnû.
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Ra‰ící kfiídlatka sachalinská Sterilní lodyha
kfiídlatky 
sachalinské

Kvetoucí kfiídlatka
sachalinská

Ra‰ící v˘hony
kfiídlatky
sachalinské



LOCIKA TATARSKÁ
Lactuca tatarica (L.) C. A. Meyer

Botanické zafiazení: âeleì Cichoriaceae – âekankovité
Charakteristika plevele: Vytrvalá rostlina hloubûji
kofienící s kofienov˘mi v˘bûÏky
V˘znam: Na orné pÛdû se zatím vyskytuje ojedinûle.
Je to konkurenãnû silná rostlina. Je medonosná.

V˘skyt: Pochází z jihov˘chodní Evropy a Stfiední Asie.
Zde zasahuje aÏ do Pamíru, Himalájí a Tibetu, kde
vystupuje aÏ do nadmofiské v˘‰ky 5000 metrÛ. V Evro-
pû je dokonale zdomácnûlá. Do âeské republiky je
zavlékána spolu s obilím a dfiíve s dováÏenou Ïeleznou
rudou. Nejlépe jí vyhovují lokality suché a teplé. Sná‰í
i zasolené pÛdy i zastínûné lokality. Roste podél Ïelez-
nic a dal‰ích komunikací, na rumi‰tích, skládkách,
náspech, v okolí pfiekladi‰È.

Biologie: Lodyhy jsou pfiímé, ‰tíhlé, oblé, zelené, roz-
trou‰enû chlupaté ãi lysé, vysoké 30 – 80 cm. Mladé
rostliny vytváfiejí listové rÛÏice. Listy jsou pefienoklané
aÏ jednoduché, na okrajích mírnû zkadefiené. Rostlina
vytváfií úbory s 16 – 23 bledûmodr˘mi aÏ nafialovûl˘mi
kvítky. Zákrov je válcovit ,̆ kvûty jsou del‰í neÏ zákrov.
Kvete od ãervence do srpna. Plody jsou ãerné, smáãk-
nuté, ke ‰piãce zúÏené naÏky s bíl˘m dlouh˘m chm˘-
rem. Na jedné rostlinû se jich mÛÏe vytvofiit aÏ 6000,
ne v‰ak v na‰ich podmínkách. Dfiíve se pfiedpokládalo
v na‰ich podmínkách pouze vegetativní rozmnoÏová-
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Kvetoucí lodyha

NaÏky lociky tatarské

Kvût lociky tatarské

Listovitá rÛÏice lociky tatarské

Vzcházející locika
tatarská



ní, av‰ak pozorováním jsme zjistili
i schopnost generativní reprodukce.
Kofienov˘ systém je tvofien horizon-
tálními a vertikálními v˘bûÏky a mÛÏe
zasahovat aÏ do 5 metrÛ, bûÏnû do
hloubky 1 metru. Vegetativnû se roz-
mnoÏuje velmi ãasto pfiímo na stano-
vi‰ti, má silnou regeneraãní schop-
nost, je schopna dal‰ího rÛstu
i z ãásti kofiene o velikosti 1,5 – 2 cm.
Semena mohou klíãit jiÏ po uzrání na
podzim. Po pfiezimování klíãí aÏ pfii
vy‰‰ích teplotách od poloviny dubna.
Na dal‰í lokality se ‰ífií vûtrem,
vodou, pomocí Ïelezniãní a automo-
bilové dopravy.

Regulace: Regulace spoãívá v zamezení dal‰ího roz‰i-
fiování na na‰em území – odstraÀování ohnisek zaple-
velení. Opakované seÏínání rostlin oslabuje kofienov˘
systém. Seãení je dÛleÏité provést vãas pfied kvûtem.
Nejúãinnûj‰í je rostliny úplnû vykopat, aby se odstra-
nil i houÏevnat˘ kofienov˘ systém, coÏ je ov‰em velmi
sloÏité vzhledem k mohutnosti kofienového systému.
Proto je vhodnûj‰í pouÏití totálních herbicidÛ. VÛãi

herbicidÛm je stejnû citlivá jako pcháã rolní a mléã
rolní.

Prognóza ‰ífiení: Její nenároãnost na stanovi‰tû,
schopnost rozmnoÏovat se generativnû i vegetativnû
a vysoká pfiizpÛsobivost prostfiedí mÛÏe v budoucnu
znamenat její vût‰í v˘znam. V areálu svého pÛvodního
v˘skytu ‰kodí ve vût‰inû pûstovan˘ch plodin.
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MRAâ≈ÁK THEOPHRASTÒV
Abutilon theophrasti Med.

Botanické zafiazení: âeleì: Malvaceae – Slézovité
Charakteristika plevele: 
Jednoletá pozdnû jarní rostlina

V˘znam: Lokálnû v˘znamn˘ plevel. Konkurenãnû silná
rostlina. Dosahuje znaãné v˘‰ky, ãímÏ zastiÀuje ostat-

ní rostliny. V minulosti byl mraãÀák pûstován také jako
léãivá i okrasná rostlina v zahradách, parcích, odkud
se druhotnû roz‰ífiil a zplanûl. 

V˘skyt: Zavleãená rostlina, která pochází z teplej‰ích
oblastí Asie, odkud se postupnû dostala do ostatních
ãástí Asie kromû území s tropick˘m klimatem. V mnoha
ãástech Evropy jiÏ zdomácnûla.V âeské republice byla
poprvé zaznamenána jiÏ na konci 19. století. Na na‰em
území se vyskytuje v teplé nebo mírnû teplé klimatic-

V˘skyt lociky tatarské
– Lactuca tatarica (L.)

C. A. Meyer v âR (Upraveno 
a doplnûno dle 
Jehlíka 1998)

MraãÀák TheophrastÛv Kvût mraãÀáku



ké oblasti a to pfieváÏnû na rumi‰tích, Ïelezniãních
nádraÏích, v pfiístavech, kolem zemûdûlsk˘ch objektÛ,
v zahrádkách, na kompostech, úhorech a na orné pÛdû.
Zapleveluje cukrovku, brambory, kultury léãiv˘ch rost-
lin i novû zakládané vinice.

Biologie: Sametovû zelená rostlina s kÛlovit˘m kofie-
nem, z kterého vyrÛstají postranní tenké kofiínky. Lody-
ha je pfiímá, jednoduchá nebo v horní ãásti krátce vût-
vená, hustû chlupatá, 20 – 210 cm vysoká. Listy jsou
dlouze fiapíkaté, vroubkované, chlupaté, hluboce srdãi-
té, zakonãené dlouhou ‰piãkou. Kvûty se vyvíjejí v paÏ-
dí listÛ a tvofií jednoduché vrcholiãnaté kvûtenství bar-
vy jasnû Ïluté. Kvete od ãervence do srpna. Semena
jsou ledvinovitá, ãernohnûdá s krátk˘mi chlupy, 3 mm
velká. RozmnoÏuje se semeny, kter˘ch se mÛÏe na rost-
linû vytvofiit velké mnoÏství (900 – 1 800). Mají vyso-
kou klíãivost, kterou si udrÏují po dlouhou dobu.
Vzchází aÏ pfii vy‰‰ích teplotách (20 – 25°C), tedy nej-
více od druhé poloviny kvûtna. ·ífií se do okolí matefi-
ské rostliny, na dal‰í lokality dopravou, osivy, chlév-
sk˘m hnojem, endozoochornû skotem aj. V dobû
skliznû semena dozrávají a mohou se lépe vysemeÀovat
a roz‰ifiovat po poli.
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V˘skyt mraãÀáku Theophrastova –
Abutilon theophrasti Med.

v âR (Upraveno a doplnûno 
dle Jehlíka 1998)

Semena mraãÀáku Klíãní rostlina

Nahofie: Soliterní rostlina mraãÀáku Theophrastova

Dole: mladá rostlina ve fázi 4 listÛ



Regulace: Regulace spoãívá pfiedev‰ím v likvidaci ohni-
sek na nezemûdûlské pÛdû, v okolí orné pÛdy, v ãistotû
osiva a statkov˘ch hnojiv. Pfii v˘skytu na orné pÛdû lze
pouÏít nûkteré herbicidní látky pfiedev‰ím v kukufiici
a cukrovce. VÛãi herbicidÛm je pomûrnû tolerantní, jeho
regulaci komplikuje etapovité vzcházení. Herbicidní pfií-

pravky zpravidla úãinkují pouze ve fázi dûloÏních listÛ
aÏ dvou párÛ prav˘ch listÛ.

Prognóza ‰ífiení: Vzhledem k postupnému oteplování
klimatu pfiedev‰ím v prÛbûhu vegetaãní doby lze pfied-
pokládat postupn˘ nárÛst v˘skytu tohoto plevele.
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OSTROÎKA V¯CHODNÍ
Consolida orientalis (Gay) Schrödinger

Botanické zafiazení: 
âeleì Helleboraceae – âemefiicovité
Charakteristika plevele: Jednoletá ozimá rostlina

V˘znam: Ménû v˘znamná plevelná rostlina, vyskytuje
se zpravidla na okrajích polí. Má podobn˘ v˘znam jako

ostroÏka straãka, její konku-
renãní schopnost je v‰ak vy‰‰í.
Pûstuje se jako okrasná rostli-
na, mÛÏe zplaÀovat.

V˘skyt: Pochází z oblastí od
jihozápadní Evropy aÏ po
Stfiední Asii, odkud se druhotnû
roz‰ífiila do dal‰ích evropsk˘ch
zemí, mimo jiné i do âeské
republiky. V na‰ich podmín-
kách roste podél Ïeleznic, sil-
nic, na rumi‰tích, naváÏkách, na
kompostech, mezích, úhorech,
okrajích polí a na zemûdûlské
pÛdû. Vyskytuje se v tepl˘ch
oblastech âech a Moravy pfie-
váÏnû na pÛdách ãernozem-
ních. Zapleveluje porosty ozim˘ch obilnin (p‰enice,
jeãmen), zahrady a vinohrady.

Biologie: Lodyha je pfiímá, v horní ãásti vûtvená, chlu-
patá, hustû olistûná, dosahující délky 20 – 100 cm.
Listy jsou dlanitû ãlenûné v úzké úkrojky, 2 – 3x zpefie-
né, dolní fiapíkaté, horní pfiisedlé. Hust˘ kvûtní hrozen
je sloÏen z krátce stopkat˘ch kvûtÛ, jejichÏ barva je
zpravidla fialová, a které jsou zakonãeny malou ostru-
hou. Kvete od ãervna do srpna. Plody jsou mûch˘fiky
tvaru podlouhle válcovitého, náhle zúÏeného v zobá-
nek s roztrou‰en˘mi Ïláznat˘mi chlupy. Semena dosa-
hují velikosti 1,5 – 2,0 mm, jsou hranatá, hnûdoãerná
s pfiíãn˘mi fiadami ‰upin. RozmnoÏuje se semeny, kte-
r˘ch jedna rostlina vyprodukuje 300 – 1500, udrÏují si
dlouhou dobu dormanci. Klíãí za chladn˘ch a vlhk˘ch

Semena Kvûty

Tobolka ostroÏky

Kvetoucí rostlina 
ostroÏky v˘chodní



podmínek – od fiíjna, bûhem mírné zimy nebo brzy na
jafie. Klíãivost si semena udrÏují pouze krátkou dobu.
Semena dozrávají v dobû pfied sklizní ãi pfii sklizni

obilnin, vypadávají na pÛdu a dostávají se do pÛdní
zásoby semen.

Regulace: Regulace spoãívá v zavedení preventivních
metod – kontrola ãistoty pfieváÏnû dováÏeného osiva
z v˘chodu, dodrÏování pravidel osevního sledu a dobfie
zapojen˘ porost. Ve vyrovnan˘ch, hust˘ch a zdrav˘ch
porostech obilnin se tyto plevelné druhy neprosadí.
Pfiímá regulace je stejná jako u ostroÏky straãky.

Prognóza ‰ífiení: Její v˘skyt postupnû narÛstá, na
polích v men‰ím mnoÏství není nebezpeãná, naopak
konkuruje ostatním, mnohdy více agresivním pleve-
lÛm, a navíc zvy‰uje diverzitu v agroekosystému. Pfii
silné v˘skytu ‰kody narÛstají.
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OstroÏka 
v˘chodní V˘skyt ostroÏky v˘chodní 

– Consolida orientalis (Gay) 
Schrödinger v âR (Upraveno 

a doplnûno dle 
Jehlíka 1998)

PSÁRKA POLNÍ
Alopecurus myosuroides Huds.

Botanické zafiazení: âeleì Poaceae – Lipnicovité
Charakteristika plevele: Jednoletá ozimá rostlina

V˘znam: Rostliny psárky polní vytváfiejí konkurenãnû
silné rostliny. Zatím u nás lokálnû v˘znamn˘ plevel.
PÛvodnû byla psárka problémem pouze v místech
s lokálním v˘skytem. Dnes expanduje na dal‰í lokality. 

V˘skyt: Na na‰e území byla pravdûpodobnû zavleãena
ze Stfiedomofií po Ïelezniãní trati. Její v˘skyt je u nás
zatím lokální (okolí Prahy, Mûlníka, âesk˘ch Budûjovic,
âeské Lípy). Sná‰í pÛdy chudé na Ïiviny. Nalezneme ji na
rudi‰tích, podél cest a Ïeleznic. Na orné pÛdû se mÛÏe
v˘znamnû konkurenãnû prosadit v ozim˘ch obilninách,
ozimé fiepce a mezerovit˘ch porostech jarních obilnin.

Biologie: Trsnatá tráva, stébla jsou pfiímá, 20 – 40
(–60) cm vysoká, zfiídka poléhavá, drsná, jaz˘ãek 2 mm



dlouh ,̆ tup ,̆ ãepele ploché, 3 – 5 (–8) mm ‰iroké, na líci
drsné. Kvûtenstvím je lichoklas 5 – 8 (–12) cm dlouh ,̆
úzce válcovit ,̆ nûkdy na bázi rozvûtven ,̆ vûtévky s 1 – 2
klásky bledû zelené barvy. Plevy jsou do poloviny srostlé,
bûlavé, plucha s 8 mm dlouhou osinou. Kvete od kvûtna
do ãervence. RozmnoÏuje se obilkami. Obilky jsou 
pluchaté, osinaté, pomûrnû velké: 5 – 6 mm dlouhé 
a 1,2 – 1,9 mm ‰iroké. Obilky mají dobrou klíãivost. Obil-
ky se snadno uvolÀují z fiídk˘ch lichoklasÛ je‰tû pfied
sklizní plodiny na poli a zÛstávají
v pÛdní zásobû. Na dal‰í lokality se
mohou dostat s osivem trav a jin˘ch
plodin. Vzcházejí z hloubek do 
3 – 4 cm. V pÛdû vydrÏí nûkolik let.

Regulace: Hluboká orba pfiispívá
k poklesu zásoby semen v pÛdû.
V souãasné dobû je dostatek úãin-
n˘ch herbicidÛ jak v obilninách, tak
v ozimé fiepce. V posledních letech
byly prokázány na na‰em území rezi-
stentní populace psárky polní vÛãi
inhibitorÛm ALS.

Prognóza ‰ífiení: Pfiedpokládá se její
postupná expanze do dal‰ích lokalit.
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V˘skyt psárky polní – Alopecurus
myosuroides Huds. v âR
(Upraveno a doplnûno 

dle Jehlíka 1998)

Kvûtenství – klas Vzcházející rostlinyObilky psárky

¤EPE≈ POLABSKÁ
Xanthium albinum (Widder) H. Scholz et Sukopp

Botanické zafiazení: âeleì Asteraceae – Hvûzdnicovité
Charakteristika plevele: Jednoletá rostlina

V˘znam: Rod Xanthium v âeské republice není nikte-
rak hojnû zastoupen. Jedná se o v˘skyt tfiech druhÛ
tohoto plevele a to: Xanthium strumarium (fiepeÀ dur-
koman), Xanthium albinum (fiepeÀ polabská) a Xanthi-

um spinosum (fiepeÀ trnitá). PÛvodním druhem v âeské
republice je pouze Xanthium strumarium, kter˘ je
v souãasnosti kriticky ohroÏen˘m druhem a v âR se
vyskytuje pouze na nûkolika málo lokalitách. Xanthium

spinosum je druh v na‰í kvûtenû nepÛvodní. Pochází



z jiÏní Ameriky, ale druhotnû se roz‰ífiil a zdomácnûl
pfiedev‰ím v subtropick˘ch a teplej‰ích oblastech.
¤ada v˘skytÛ je u nás jen pfiechodná, protoÏe v chlad-
nûj‰ích oblastech nedochází k dozrávání semen. U nás
byl dfiíve nalézán nejãastûji na jiÏní a jihov˘chodní
Moravû, v âechách jen vzácnû a to v Polabí. V pfiípadû
v˘skytu roste na rumi‰tích, skládkách a na místech
zpracování surovin (vlny). Na jiÏním Slovensku ho lze
nalézt na zemûdûlsk˘ch pozemcích, na kter˘ch je po-
vaÏován jako prozatím málo v˘znamn˘ plevel.

V˘skyt: V âeské republice je znám˘ tento druh od dru-
hé poloviny 19. století, kdy byl poprvé v roce 1851
zaznamenán v˘skyt z okolí Dûãína. V souãasné dobû je
Xanthium albinum s lokálním, ale ãetn˘m v˘skytem
souãástí vegetace bfiehov˘ch zón fieky Labe od Hfienska
aÏ po Kolín, roztrou‰enû téÏ roste v okolí Pfielouãe
a Pardubic. Druhou v˘znamnou oblastí v˘skytu tohoto
druhu je jiÏní Morava. Zde je v˘skyt postupnû zazna-
menáván v posledních desetiletích. Jihomoravská

oblast roz‰ífiení koresponduje s hlavními moravsk˘mi
toky, a to s Moravou a s Dyjí, odkud se dále roz‰ifiuje
do okolí a po bfiezích pfiítokÛ. Jihomoravská oblast roz-
‰ífiení je pfiedev‰ím v okolí Bfieclavi a podél fieky Dyje,
smûrem k Dolním Vûstonicím. Druhá ãást roz‰ífiení
v jihomoravské oblasti smûfiuje od Bfieclavi smûrem ke
StráÏnici, a to pfieváÏnû v okolí fieky Moravy. 

Biologie: Jedná se o jednoletou jednodomou rostlinu
z ãeledi hvûzdnicovit˘ch v barvû Ïlutozelené nebo
zelené. Lodyha rostliny je pfiímá, dlouhá od 20 do 80
cm, ale na Ïivinami bohat˘ch pÛdách mÛÏe dosáh-
nout i vy‰‰í velikosti. âasto v nezapojen˘ch poros-
tech dochází k mohutnému vûtvení, kdy jednotlivé
rostliny habitem pfiipomínají drobné kefiíky. Semena
jsou dvounaÏky s vysok˘m obsahem oleje. V minulos-
ti se proto uvaÏovalo tuto rostlinu pûstovat v kultu-
fie, ale vzhledem k obtíÏné sklizni a problematice zis-
ku oleje z plodenství se od tohoto zámûru upustilo.
V âeské republice se zástupci rodu Xanthium vyskytu-
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V˘skyt fiepnû polabské – Xanthium
albinum (Widder) H. Scholz et

Sukopp v âR (Upraveno 
a doplnûno dle 
Jehlíka 1998)

Xanthium spinosum

Zleva: fiepeÀ polabská – vzcházející rostliny 



jí pouze v tepl˘ch oblastech jako je Polabí nebo jiÏní
Morava.

Regulace: Tento plevel v˘znamnû ‰kodí v ‰irokofiádko-
v˘ch plodinách jako je kukufiice, fiepa cukrová a slu-
neãnice. Je citliv˘ vÛãi celé ãadû herbicidÛ, ov‰em
postupné vzcházení sniÏuje v˘sledn˘ efekt herbicid-
ních aplikací

Prognóza ‰ífiení: Do budoucna lze pfiedpokládat ‰ífiení
tohoto plevele zejména v povodí Labe na jiÏní Moravû.
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TURAN ROâNÍ
Erigeron annuus (L.) Pers.

Botanické zafiazení: âeleì Asteraceae – Hvûzdnicovité
Charakteristika plevele: Jednoletá aÏ dvouletá rostli-
na (nûkdy vytrvalá)

V˘znam: Zavleãen˘ plevel, kter˘ rychle zdomácnûl
v na‰ich podmínkách. Vysoce promûnliv˘ druh. Rostli-
ny jsou konkurenãnû silné. VyuÏíván je téÏ jako léãivá
rostlina pro povzbuzující a moãopudné úãinky.

V˘skyt: Pochází ze severní Ameriky, odkud byl zavle-
ãen do celého svûta. Do âech byl zavleãen jiÏ v polovi-

nû 19. století. Vyskytuje se pomûrnû hojnû podél cest,
na okrajích lesÛ, na loukách, podél potokÛ i fiek.
V poslední dobû se velmi ãasto vyskytuje ve mûstech
na ‰patnû udrÏovan˘ch plochách, odkud se rychle ‰ífií
do okolí. Byl pozorován i na orné pÛdû, pfiedev‰ím na
okrajích polí. Rostliny se prosadí i v hustû set˘ch plo-
dinách, jako jsou obilniny a ozimá fiepka, zejména v‰ak
v jejich profiídl˘ch porostech.

Biologie: Kofienov˘ systém je hustû rozvûtven .̆ Lodyhy
jsou vysoké aÏ pfies 150 cm, hranaté, na koncích rozvût-
vené a ochlupené. Listy jsou vejãité aÏ eliptické, ochlu-
pené. Na okrajích jsou oddálenû aÏ tupû a hrubû zubaté.
Kvûtenství je chocholiãnatá lata s úbory o prÛmûru 
aÏ 25 mm. Jazykovité kvûty jsou bílé aÏ nafialovûlé, ter-

Klíãní rostlina

Turan roãní Vzcházející rostlina

Kvûty
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V˘skyt turanu roãního – Erigeron
annuus (L.) Pers. v âR
(Upraveno a doplnûno 

dle Jehlíka 1998)

NaÏky

ãové kvûty jsou obojaké, Ïluté. NaÏky jsou dlouhé 
1 – 1,5 mm a jsou ochm˘fiené. Vûtrem se ‰ífií na velké
vzdálenosti. Klíãivost mají vysokou jiÏ po dozrání.

Regulace: Regulace není pfiíli‰ sloÏitá, na loukách je
dÛleÏité pravidelné seãení pfied kvûtem, aby se zabrá-
nilo tvorbû naÏek. Hlavní roli v jeho regulaci má pfie-
dev‰ím prevence, která spoãívá v pravidelné údrÏbû
nezemûdûlsk˘ch ploch. VÛãi herbicidÛm je tato rostli-
na pomûrnû citlivá.

Prognóza ‰ífiení: ·ífiení podél Ïeleznic, silnic a dálnic
v˘znamnû ovlivÀuje v˘skyt tohoto plevele. Proto lze
pfiedpokládat jeho rostoucí v˘znam i na zemûdûlské pÛdû.

Sterilní lodyha turanu roãního Rostliny turanu jsou medonosné



6. Metody regulace

PREVENCE

NejdÛleÏitûj‰í z pohledu regulace invazních plevelÛ je
pfiedev‰ím prevence. Ta spoãívá zejména v jejich moni-
toringu a mapování jejich v˘skytu. DÛleÏité je zachytit
invazi v poãáteãním stavu, dfiíve neÏ dojde k jejich
rozmnoÏení a následné expanzi. Hlavní pozornost by
mûla b˘t zamûfiena na Ïelezniãní stanice, okolí dálnic,
pfiístavÛ, vodních tokÛ a mûstsk˘ch aglomerací. V pfií-
padû jejich v˘skytu je nutné pfiistoupit k eradikaci.
Nûkteré invazní plevele jsou v‰ak na na‰em území jiÏ
roz‰ífieny velkoplo‰nû, jako napfiíklad laskavec zeleno-
klas˘ a kfiídlatky, jiné jsou na poãátku expanze (ambró-
zie, mraãÀák, bytel, fiepeÀ aj.). V pfiípadû roz‰ífiení na
ornou pÛdu je nutné upravit stfiídání plodin, agrotech-
niku a pouÏití herbicidÛ tak, aby se zabránilo jejich
dal‰ímu ‰ífiení.

POUÎITÍ HERBICIDÒ

� OBILNINY

Nejvût‰ím rizikem je ‰ífiení psárky polní v ozim˘ch obil-
ninách. Hlavní zásadou je stfiídání herbicidÛ s rÛzn˘m
mechanizmem úãinku. Rizikem je pfiítomnost rezistent-
ních populací psárky vÛãi inhibitorÛm ALS. V oblas-
tech, kde byla prokázána rezistence je nutné vylouãit
herbicidy – inhibitory ALS.

� KUKU¤ICE

Kukufiice se pûstuje v ‰irok˘ch fiádcích. Jako teplomilná
plodina se seje aÏ pfii vy‰‰ích teplotách. Její rÛst je na
poãátku vegetace pomûrnû pomal ,̆ a proto má mini-
mální konkurenãní schopnost vÛãi plevelÛm. Z tohoto
pohledu je kladen vysok˘ dÛraz na systém regulace ple-
velÛ v kukufiici. Vytrvalé plevele je vhodné fie‰it v pfied-
plodinách. V nûkter˘ch oblastech se kukufiice pleãkuje,
coÏ má za následek pomûrnû spolehlivou eliminaci ple-
velÛ v první polovinû její vegetace. Sortiment herbicidÛ
je celkem ‰irok ,̆ proto lze regulovat vût‰inu jednole-
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Bytel metlat˘ v jarní p‰enici
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t˘ch i vytrval˘ch plevelÛ a je moÏné udrÏet porost bez-
pleveln˘ aÏ do skliznû. 
Velmi roz‰ífiené jsou aplikace herbicidÛ typu glyphosate
na vze‰lé plevele. Tûmito aplikacemi je moÏné spolehli-
vû hubit v‰echny jednoleté trávy i jednoleté dvoudû-
loÏné plevele. Úãinek je velmi rychl .̆ Efekt tûchto apli-
kací se projeví i na vytrvalé plevele. âím je kofienov˘
systém pfii pfiedcházejícím zpracování pÛdy rozru‰enûj-
‰í, tím je úãinek vy‰‰í. Velmi ãasto ale vytrvalé plevele
ve druhé polovinû vegetace opût regenerují. Pfied setím
na dokonale pfiipraven˘ bezhrudovit˘ pozemek je moÏ-
né aplikovat herbicidy flurochloridone, alachlor, linu-
ron, dimethanamid-P, pendimethalin, pethoxamid, ace-
tochlor, dichlormid, terbuthilazine, S-metolachlor,
mesotrione, isoxaflutole, které pÛsobí jak na jednoleté
trávy, tak na dvoudûloÏné jednoleté plevele. Doporuãu-
je se aplikovat do tfií dnÛ po zasetí. Herbicidní látky
volíme podle spektra plevelÛ. De‰Èové sráÏky po aplika-
ci zvy‰ují efekt herbicidÛ. Vzhledem k vysokému tlaku
plevelÛ je nutné velmi ãasto pfiistoupit i k postemer-
gentním aplikacím proti plevelÛm. Proti dvoudûloÏn˘m
plevelÛm je moÏné vyuÏít herbicidy dicamba, clopyra-
lid, 2,4-D, picloram a rimsulfuron. Aplikují-li se tyto
systémovû pÛsobící plevele ve fázi vyvinuté rÛÏice aÏ
tvofiení lodyhy (lodyha 10 cm), jsou vytrvalé plevele
pcháã rolní (locika tatarská aj.) spolehlivû regulovány
a následná regenerace je nízká. MoÏné jsou dûlené
aplikace v závislosti na postupném ra‰ení v˘honÛ vytr-
val˘ch plevelÛ i vzcházení ostatních plevelÛ. Proti jed-
nolet˘m dvoudûloÏn˘m plevelÛm lze vyuÏít postemer-
gentní aplikaci kontaktních herbicidÛ bentazone
a bromoxynil. Vzhledem ke kontaktnímu úãinku je moÏ-
né aplikovat tyto herbicidy do fáze 2 aÏ 4 prav˘ch listÛ
plevelÛ. Pfii pozdûj‰ích aplikacích plevele velmi ãasto
regenerují. Proti dvoudûloÏn˘m jednolet˘m plevelÛm
jsou pouÏívány herbicidy dicamba, tritosulfuron, ter-
buthilazine, clopyralid, picloram, 2,4-D, florasulam,
isodecylalkohol-ethoxylát, thifensulfuron-methyl a flu-
roxypyr, kter˘ vykazuje vysok˘ úãinek na svízel pfiítulu.
Proti jednolet˘m trávám (pfiedev‰ím prosovité trávy)
a dvoudûloÏn˘m jednolet˘m plevelÛm jsou úãinné
postemergentní aplikace herbicidÛ mesotrione, aceto-
chlor, terbuthilazine, S-metolachlor, alachlor, nicosulfu-
ron, rimsulfuron, thifensulfuron-methyl, iodosulfuron-
methylsodium, foramsulfuron, isoxadifen-ethyl, pendi-
methalin, pethoxamid a dichlorid. Tyto herbicidy volíme
podle spektra plevelÛ vyskytujících se v konkrétních
podmínkách. Je moÏné nûkteré herbicidy kombinovat
pro zv˘‰ení herbicidního efektu. Pfii pouÏití speciálních
adaptérÛ (podlistová pleãka) je moÏné za bezvûtfií apli-
kovat herbicid paraquat. Pfii pûstování tolerantních hyb-
ridÛ vÛãi herbicidu cycloxydim je moÏné proti pleveln˘m
trávám pouÏít tento herbicid. Pfii pûstování GM Roundup
Ready kukufiice je moÏné pouÏít herbicid glyphosate
zpravidla ve dvou po sobû následujících aplikacích na
vze‰lé plevele do fáze devíti listÛ kukufiice. Herbicidní
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efekt je ‰irokospektrální na jednoleté i vytrvalé plevele
s v˘jimkou pfiesliãky rolní. Pfii aplikaci herbicidÛ proti
invazním plevelÛm fiepeÀ polabská, mraãÀák Theophras-
tÛv, ambrózie pefienolistá aj. je nutné vûnovat pozor-
nost pfii aplikaci postemergentních herbicidÛ s ohledem
na jejich pozdní vzcházení.

� ¤EPA CUKROVÁ

¤epa cukrová je typickou plodinou, která bez úãinného
systému regulace plevelÛ nemÛÏe b˘t pûstována. 
V minulosti se provádûlo ruãní pletí nebo se fiepa pleã-
kovala. V souãasnosti se provádí v˘hradnû o‰etfiení her-
bicidy. Vysévá se v ‰irok˘ch fiádcích a je seta na koneã-
nou vzdálenost a jiÏ od zasetí je vystavena silnému
konkurenãnímu tlaku plevelÛ. Proto je vhodné obtíÏnû
hubitelné vytrvalé plevele regulovat jiÏ v pfiedplodi-
nách. Rostliny fiepy cukrové jsou velmi ãasto vystaveny
fytotoxickému pÛsobení herbicidÛ. Z tohoto dÛvodu se
velmi ãasto herbicidy aplikují v niÏ‰ích dávkách v nûko-
lika termínech po sobû tak, aby byly zasaÏeny vzcháze-
jící plevele. Vzhledem k pomûrnû dlouhé dobû, kdy je
porost fiepy nezapojen, dochází k etapovitému vzcháze-
ní. Velk˘m problémem je pozdní vzcházení jeÏatky kufií
nohy, bérÛ, laskavcÛ, ambrózie, mraãÀáku, fiepnû, merlí-
kÛ, rdesen a celé fiady dal‰ích plevelÛ. Systémy regulace
plevelÛ v fiepû cukrové jsou pomûrnû dokonale propraco-
vány, pouÏívají kombinované herbicidy tak, aby bylo
zasaÏeno spektrum pleveln˘ch druhÛ, které se vyskytují
v daném porostu. Kombinují se kontaktní herbicidy, kte-
ré mají efekt na plevele v ran˘ch rÛstov˘ch fázích,

s herbicidy perzistentními, schopn˘mi hubit plevele pfii
vzcházení po aplikacích herbicidÛ. SvÛj v˘znam mají
i systémovû pÛsobící herbicidy, které úãinkují i na vytr-
valé plevele. Problémem jsou studené vlhké periody
v první polovinû vegetace v nezapojen˘ch porostech
fiepy, kdy dochází k masovému vzcházení plevelÛ
v nûkolika vlnách po sobû. Podmáãené porosty neumoÏ-
Àují provedení aplikací v optimálním termínu a mÛÏe
dojít k silnému zaplevelení. Velmi ãasto se pouÏívá pfied
zaloÏením porostu fiepy cukrové aplikace totálních her-
bicidÛ typu glyphosate. Provádûjí se na vze‰lé plevele
i v˘drol plodin s dostateãn˘m odstupem, aby se mohl
herbicidní efekt projevit zejména u vytrval˘ch plevelÛ.
Tyto herbicidy lze pouÏít i preemergentnû pfied vzejitím
fiepy, ale s vysokou opatrností, aby nedo‰lo k po‰kození
porostu fiepy. Pro preemergentní aplikace se vyuÏívají
perzistentní herbicidy s úãinnou látkou metamitron.
Spolehliv˘ úãinek závisí na dostateãné vlhkosti pÛdy.
Vzhledem k tomu, Ïe plevele vzcházejí spolu s fiepou, je
nutné první postemergentní aplikace provádût jiÏ ve
fázi dûloÏních listÛ fiepy. Tûmito postfiiky se eliminuje
první vlna vzcházení plevelÛ. V tu dobu se aplikují her-
bicidy phenmediphan s dobr˘m úãinkem na merlíky,
desmediphan, kter˘ pÛsobí na laskavce, ethofumesate
s ‰irok˘m spektrem úãinku, dimethenamid, S-metola-
chlor pÛsobící na jeÏatku kufií nohu do fáze 1 – 2 listÛ.
Tyto herbicidy se pouÏívají následnû v dal‰ích vlnách
vzcházení plevelÛ. Aby se posílil reziduální efekt jedno-
tliv˘ch aplikací, aplikují se kombinace s herbicidy chlo-
ridazon, quinmerac a metamitron. V fiepû cukrové se
pouÏívají i sulfonylmoãoviny s ‰irok˘m spektrem úãinku
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(triflusulfuron-methyl) a herbicid lenacil. V pfiípadû, Ïe
se v porostech fiepy cukrové vyskytují hefimánkovité ple-
vele a tetlucha kozí pysk, je moÏné aplikovat systémovû
pÛsobící herbicid clopyralid. Tento herbicid pÛsobí spo-
lehlivû na v˘drol sluneãnice a spolehlivû reguluje i vytr-
valé plevele pcháã rolní, mléã rolní a pelynûk ãernob˘l. 
V druhé polovinû vegetace se aplikace herbicidÛ jiÏ
neprovádûjí. Pouze pfii v˘skytu plevelné fiepy a pfierost-
l˘ch plevelÛ (merlíky, laskavce, ambrózie, mraãÀák,
fiepeÀ) je moÏné vyuÏít herbicidy typu glyphosate apliko-
vané knotov˘m rámem. Pfii velmi silném zaplevelení v‰ak
aplikace neprovádíme, protoÏe hrozí nebezpeãí polehnu-

tí plevelÛ na fiepu a mÛÏe dojít k pfienosu herbicidu na
rostliny fiepy, coÏ má za následek po‰kození plodiny. Pfii
aplikaci herbicidÛ proti invazním plevelÛm fiepeÀ polab-
ská, mraãÀák TheophrastÛv, ambrózie pefienolistá aj. je
nutné vûnovat pozornost pfii aplikaci postemergentních
herbicidÛ s ohledem na jejich pozdní vzcházení.

� SLUNEâNICE

Sluneãnice roãní patfií mezi teplomilné plodiny a tomu
odpovídá i termín setí. Pûstuje se v ‰irok˘ch fiádcích,
a proto je nutné pro její správn˘ rÛst udrÏet porost bez
plevelÛ. Mezi nej‰kodlivûj‰í plevelné druhy patfií pfie-
dev‰ím plevele vytrvalé (pcháã rolní, p˘r plaziv ,̆ mléã
rolní, ãistec bahenní aj.), které je vhodné regulovat
systémovû pÛsobícími herbicidy jiÏ v pfiedplodinû. 
Z jednolet˘ch patfií mezi nej‰kodlivûj‰í prosovité trávy
(jeÏatka kufií noha, béry, rosiãka krvavá, proso vlásko-
vité aj.). Z dvoudûloÏn˘ch pfiedev‰ím laskavce, merlíky,
rdesna, svízel pfiítula a celá fiada dal‰ích plevelÛ. Pfii
pûstování sluneãnice se vyuÏívají pfiedseÈové aplikace,
které zabezpeãí spolehliv˘ úãinek i v such˘ch perio-
dách. Základem spolehlivého úãinku je dobré zpraco-
vání pÛdy, bezhrudovit˘ povrch pozemku. Herbicidy se
zapraví do hloubky 2 – 3 cm, kde vytvofií souvislou
vrstvu. Herbicid vyplní vzduchov˘ prostor v pÛdû.
Podobná pravidla platí i pro preemergentní aplikace.
Kvalitní zpracování pÛdy a pozemek bez hrud. Post-
mergentní aplikace herbicidÛ jsou doplÀkem pfiedseÈo-
v˘ch a preemergentních aplikací. Pfii pfiedseÈov˘ch
aplikacích jsou hubeny pfiedev‰ím jednoleté trávy
a dvoudûloÏné plevele. Aplikují se herbicidy pendimet-
halin, fluorochloridone, dimethenamid-P a ethofume-
sate. Pfii preemergentních aplikacích je moÏné vyuÏít
následující herbicidy: pendimethalin, oxyfluorfenfluo-
rochloridone, alachlor, acetochlor, dimethenamid-P,
linuron a bifenox. Herbicidy je nutné aplikovat do tfií
dnÛ po aplikaci. Pfii pozdûj‰ích aplikacích stoupá rizi-
ko po‰kození sluneãnice. Riziko fytotoxity vzniká na
lehk˘ch pÛdách po velk˘ch de‰Èov˘ch sráÏkách po
aplikaci herbicidÛ. Postemergentnû lze aplikovat her-
bicid prosulfocarb proti jednolet˘m dvoudûloÏn˘m ple-
velÛm (merlíky, rdesna, svízel pfiítula aj.) Intenzivní
sluneãní záfiení zvy‰uje úãinek herbicidu. Aplikace se
provádí ve fázi dvou listÛ sluneãnice. Pfii aplikaci herbi-
cidÛ proti invazním plevelÛm (fiepeÀ polabská, mraãÀák
TheophrastÛv, ambrózie pefienolistá aj.) je nutné pfii-
hlédnout k jejich pozdnímu a etapovitému vzcházení.

REGULACE JEDNOLET¯CH A VYTRVAL¯CH 
PLEVELÒ NA ORNÉ PÒDù

Jedná se o pouÏívání herbicidních pfiípravkÛ pfied setím
nebo v˘sadbou plodin na vyra‰ené a vze‰lé plevele
nebo o aplikace po sklizni na strni‰tû. V˘znam tûchto
aplikací spoãívá v eliminaci jednolet˘ch plevelÛ i vytr-
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val˘ch plevelÛ, vãetnû zasaÏení jejich kofienového
systému a zabránûní jejich regeneraci.
Podmínkou pro dosaÏení optimálního úãinku je v˘skyt
pleveln˘ch druhÛ s dostateãnû vytvofienou listovou plo-
chou, která zajistí dokonal˘ pfiíjem úãinné látky rostli-
nami. U vytrval˘ch plevelÛ je dÛleÏité, aby byl vytvofien
dostateãn˘ poãet v˘honÛ nebo listov˘ch rÛÏic.
Úãinek tûchto aplikací je vysok˘ za dostatku vláhy, kdy
jednoleté plevele masovû vzcházejí a vytrvalé plevelné
druhy mohutnû obráÏejí. V období such˘ch period tyto
aplikace v‰ak vykazují nedostateãné efekt, kter˘ je
sníÏen etapov˘m vzcházením jednolet˘ch plevelÛ
a postupn˘m ra‰ením vytrval˘ch plevelÛ z podzemních
orgánÛ (oddenky, kofienové v˘bûÏky). Tyto herbicidy je
vhodné pouÏívat k regulaci i na nezemûdûlské pÛdû,

k likvidaci ohnisek invazních plevelÛ. Tato ohniska je
vhodné sledovat po více let, hrozí nebezpeãí následné-
ho vzcházení ze zásoby semen v pÛdû.

P¤EDSKLIZ≈OVÉ APLIKACE HERBICIDÒ

Jedním ze zpÛsobÛ jak zabránit vysok˘m sklizÀov˘m ztrá-
tám je provedení pfiedsklizÀov˘ch aplikací herbicidÛ. Pro
pfiedsklizÀové aplikace jsou povoleny herbicidy s úãinnou
látkou glyphosate. Cílem tûchto aplikací je potlaãit pleve-
le tak, aby nadzemní hmota plevelÛ byla v dobû skliznû
zaschlá. Aplikace je vhodné provést zhruba 10 dní pfied
plánovanou sklizní, aby do‰lo k dokonalé translokaci her-
bicidÛ a odumfiení rostlin plevelÛ. PrÛbûh vysok˘ch teplot
v období skliznû tomuto efektu napomáhá.
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Název herbicidu (úãinná látka) Dávkování na 1 ha Termín aplikace Doporuãení pro aplikaci

BARCLAY GALLUP 360 (glyphosate) 3,0 – 4,0 po sklizni max. 1 x, plevele dvoudûloÏné, vytrvalé,
plevele lipnicovité vytrvalé, p˘r plaziv˘

CLINIC (glyphosate-IPA) 3,0 – 5,0 po sklizni na vze‰lé plevelné rostliny

DOMINÁTOR (glyphosate-IPA) 3,0 – 5,0 po sklizni na vze‰lé plevelné rostliny

GLYFOGAN 480 SL (glyphosate-IPA) 3,0 po sklizni na vze‰lé plevelné rostliny

GLYFOS (glyphosate) 3,0 – 5,0 po sklizni na vze‰lé plevelné rostliny

KAPUT (glyphosate-IPA) 3,0 po sklizni na vze‰lé plevelné rostliny

KAPUT HARVEST (glyphosate-IPA) 3,0 – 5,0 po sklizni na vze‰lé plevelné rostliny

ROUNDUP ACTIV (glyphosate-IPA) 6,0 – 10,0 po sklizni na vze‰lé plevelné rostliny

ROUNDUP BIAKTIV (glyphosate-IPA) 3,0 – 5,0 po sklizni na vze‰lé plevelné rostliny

ROUNDUP FORTE (glyphosate) 1,5 – 2,5 kg pfied setím na vze‰lé plevelné rostliny

ROUNDUP KLASIK (glyphosate-IPA) 3,0 po sklizni na vze‰lé plevelné rostliny

TAJFUN 360 (glyphosate-IPA) 3,0 po sklizni na vze‰lé plevelné rostliny

TOUCHDOWN QUATTRO (glyphosate) 4,0 na strni‰tû na vze‰lé plevelné rostliny

Tabulka 1: Vybrané herbicidy vhodné pro regulaci invazních plevelÛ (ohniskové aplikace)

Název herbicidu (úãinná látka) Dávkování na 1 ha Termín aplikace Doporuãení pro aplikaci

BARCLAY GALLUP 360 (glyphosate) 3,0 – 4,0 7 dní pfied sklizní vlhkost zrna 30 %, mimo mnoÏitelské porosty, max. 1x,
jeãmen, oves, p‰enice, hrách a bob na zrno

CLINIC (glyphosate-IPA) 3,0 10 dní pfied sklizní vlhkost zrna 30 %, mimo mnoÏitelské porosty

DOMINÁTOR (glyphosate-IPA) 3,0 – 4,0 10 – 14 dní pfied sklizní mimo semenné porosty, vlhkost zrna pod 30 %

GLYFOGAN 480 SL (glyphosate-IPA) 3,0 10 dní pfied sklizní mimo mnoÏitelské porosty

KAPUT (glyphosate-IPA) 3,0 10 dní pfied sklizní vlhkost zrna 30 %, mimo mnoÏitelské porosty

ROUNDUP BIAKTIV (glyphosate-IPA) 3,0 10 dní pfied sklizní mimo mnoÏitelské porosty

ROUNDUP FORTE (glyphosate) 1,5 kg 10 dní pfied sklizní vlhkost zrna max. 30 %, mimo mnoÏitelské porosty

ROUNDUP KLASIK (glyphosate-IPA) 3,0 10 dní pfied sklizní mimo mnoÏitelské porosty

ROUNDUP RAPID (glyphosate-IPA) 2,5 10 dní pfied sklizní mimo mnoÏitelské porosty

TOUCHDOWN QUATTRO (glyphosate) 4,0 7 dní pfied sklizní vlhkost zrna pod 30 %, mimo mnoÏitelské porosty

Tabulka 2: Vybrané herbicidy vhodné pro regulaci invazních plevelÛ (pfiedsklizÀové aplikace)
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U aplikace na jednoleté plevele dochází zpravidla
k dokonalému úãinku, plevelné rostliny ukonãí vegeta-
ci a jejich diaspory (semena) jsou zpravidla neklíãivá.
Pfii v˘skytu jednolet˘ch plevelÛ mají tyto aplikace téÏ
v˘razn˘ efekt.
U vytrval˘ch plevelÛ je situace sloÏitûj‰í. Tyto plevele
vytváfiejí mohutn˘ kofienov˘ systém, kter˘ zasahuje aÏ
do podorniãí. Cílem tûchto aplikací je ukonãit vegetaci
nadzemních ãástí rostlin a tím zabránit sklizÀov˘m
ztrátám a dále zasáhnout kofienov˘ systém tûchto ple-
velÛ. Pfii regulaci vytrval˘ch plevelÛ pfiiná‰ejí tyto apli-
kace vysok˘ efekt ve sníÏení sklizÀov˘ch ztrát. TéÏ era-
dikaãní efekt tûchto aplikací pfii aplikaci dostateãné
dávky herbicidÛ b˘vá vysok .̆ Pfii rovnomûrném v˘skytu
plevelÛ po celém poli se rostliny nezastiÀují a proto
postfiiková kapalina dopadá rovnomûrnû na v‰echny
rostliny. Ponûkud sloÏitûj‰í je úspûch pfiedsklizÀov˘ch
aplikací proti vytrval˘m plevelÛm (locika tatarská aj.).
Tyto plevele se vyskytují pfieváÏnû v tzv. hnízdech. Pfii

silnûj‰ím v˘skytu jsou obilniny v ohnis-
cích v˘skytu tûchto plevelÛ témûfi
potlaãeny. Hustota lodyh plevelÛ je
vysoká. V tûchto ohniscích se vyskytují
lodyhy rÛzné délky, vãetnû lodyh kve-
toucích i listov˘ch rÛÏic. Úãinek pfied-
sklizÀov˘ch aplikací je proto vysoce
rizikov .̆ Povolená dávka herbicidÛ
i hektarová dávka vody na hektar je pro
dosaÏení rychlého úãinku nedostateã-
ná. Navíc si jednotlivé lodyhy stíní, coÏ
má za následek v˘sledn˘ nedostateãn˘
efekt. Do kofienového systému je trans-
lokováno malé mnoÏství úãinné látky,
které kofienov˘ systém v˘raznû neporu-
‰í. Dokonce v nûkter˘ch pfiípadech
mÛÏe vyvolat i zv˘‰enou následnou
regeneraci po sklizni obilniny. 
V zaplevelen˘ch porostech hrozí velké

nebezpeãí obrÛstání plevelÛ po sklizni.
Ve vlhk˘ch roãnících bezprostfiednû po

sklizni regenerují vytrvalé plevele a velmi rychle
obsazují povrch pole. Jednoleté plevelné rostliny jako
ambrózie, bytel, mraãÀák, laskavce, rdesna, jeÏatka
kufií noha, béry a dal‰í se rychle rozvûtví, pfierostou 
strni‰tû, vykvetou a pokud se nezniãí, vytváfiejí klíãivá
semena a tím v˘znamnû zvy‰ujeme zásobu semen
v pÛdû. Pfii silném v˘skytu musíme pouÏít na strni‰tû
herbicidy typu glyphosate. Aplikacemi na strni‰tû v‰ak
velmi ãasto oddálíme termín setí následné plodiny,
proto je v˘hodné aplikace provádût pfied sklizní plodin.

7. Závûr

Vlivem dopravy (pfiedev‰ím Ïelezniãní, kamionové a lod-
ní) jsou k nám introdukovány plevele ze vzdálen˘ch
oblastí v na‰ich podmínkách dosud neznámé. Nejãastûji
se s nimi setkáváme na místech, kde dochází k manipu-
laci s dováÏen˘m materiálem jako napfi. na pfiekladi‰tích
zboÏí, u zpracoven dováÏen˘ch surovin, kolem zemûdûl-
sk˘ch objektÛ apod. Tyto plevele jsou pro na‰e podmín-
ky nové a cizí, tudíÏ zde nemají pfiirozenou konkurenci
a silnû se rozmnoÏují. Vût‰inou jde o plevele z tepl˘ch
oblastí, které se nejdfiíve uchytí v pro nû klimaticky pfií-
hodn˘ch regionech, jako je jiÏní Morava, Polabí ãi jiÏní
Slovensko, a odtud se postupnû dostávají do poloh vy‰-
‰ích a chladnûj‰ích. Mnohdy okrasné druhy plevelÛ,
pûstované na záhonech a zahrádkách, zplaÀují. Tyto
plevelné rostliny zaujímají zpoãátku lokality nezemûdûl-
ské – rumi‰tû, skládky, pfiíkopy apod., av‰ak postupnû
se dostávají i na ornou pÛdu. ProtoÏe se v˘skyt nov˘ch
plevelÛ zvy‰uje a jejich mnoÏství narÛstá, je nutné jim
vûnovat náleÏitou pozornost. Zde jsou uvedeny jedny
z nejdÛleÏitûj‰ích invazních plevelÛ, které v posledních
letech postupnû nab˘vají na v˘znamu.
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Metodické postupy obsahují nejnovûj‰í informace o bio-
logii, ekologii a moÏnostech regulace vybran˘ch invaz-
ních plevelÛ. Poslední metodika byla publikována v roce
2003 a zab˘vala se pouze vybran˘mi invazními plevely;
Kneifelová M., Mikulka, J.: V˘znamné a novû se ‰ífiící
plevele. UZPI – Zemûdûlské informace. 4/2003. 58 s.

Navrhovaná metodika obsahuje nejnovûj‰í poznatky
v˘zkumu, z biologie a ekologie vybran˘ch invazních

plevelÛ a obsahuje informace o ‰etrn˘ch metodách
regulace k Ïivotnímu prostfiedí. PfiedloÏená metodika
respektuje ochranu Ïivotního prostfiedí, rozvoj ven-
kova, pravidla správné agronomické praxe a poskytu-
je zajímavé informace i pro ekologické zemûdûlce.
Cílem je minimalizace rizik kontaminace Ïivotního
prostfiedí, ochrana Ïivotního prostfiedí, ekologizace
zemûdûlství.
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III. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPÒ“

Metodika bude uplatÀována v zemûdûlsk˘ch podnicích
a farmách, kde poskytne nejnovûj‰í poznatky o biolo-
gii, ekologii, expanzivitû a reprodukci invazních pleve-
lÛ a moÏnostech jejich regulace v rámci systémÛ inte-
grované regulace plevelÛ na zemûdûlské pÛdû.
Metodika je vyuÏitelná i pro pracovi‰tû ochrany pfiíro-
dy a magistráty mûst a obcí.

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

Invaze nov˘ch pleveln˘ch druhÛ jsou velk˘m rizikem
pro pûstování plodin. Jedná se o vysoce agresivní ple-
velné druhy, vysoce konkurenãnû zdatné. Prosazují se
zejména v ‰irokofiádkov˘ch plodinách. Nebezpeãí spo-
ãívá pfiedev‰ím v tom, Ïe v poãáteãní fázi invaze uni-
kají pozornosti zemûdûlcÛ. Jsou v‰ak schopné rychle
ve vhodn˘ch podmínkách expandovat. Vzhledem
k tomu, Ïe se jedná pfiedev‰ím o teplomilné rostliny,
vzcházejí aÏ v pozdûj‰ím období a proto unikají systé-

mÛm regulace. Pfiínosem této metodiky je, Ïe podrob-
nû charakterizuje biologické a ekologické vlastnosti
tûchto pleveln˘ch druhÛ, coÏ umoÏní aplikovat systé-
my regulace tak, aby se zabránilo ‰ífiení tûchto pleve-
lÛ. Pfii vysokém zaplevelení dochází k tomu, Ïe není
moÏné celou fiadu plodin pûstovat, coÏ pÛsobí zemû-
dûlcÛm vysoké ekonomické ztráty. DÛleÏitá je téÏ pre-
vence a preventivní regulace na nezemûdûlské pÛdû.
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