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Faktory ovlivňující změny druhového 

spektra plevelů na zemědělské půdě

• Změna klimatických podmínek - invaze

• Vliv zemědělské činnosti

• Střídání plodin

• Zpracování půdy

• Biologické vlastnosti plevelů - reprodukce

• Vývoj chemické ochrany – rezistence

• EU - evropská komise – společná zemědělská 

politika



Integrovaná regulace plevelů

• Střídání plodin

• Zpracování půdy

• Agrotechnika

• Používání herbicidů

• Rezistence – antirezistentní strategie

• Údržba krajiny, okolí silnic, dálnic a železnic

• GM plodiny

• Invaze plevelů



Jednoleté trávy
Chundelka metlice Psárka polní Lipnice roční Sveřep jalový Sveřep měkký



Sveřep měkký – Bromus mollis



Oves hluchý – Avena fatua



Psárka polní
Alopecurus myosuroides

• Středozemí, z. Evropa na jih od 

Alp až do Střední Asie

• Ozimá(vzácně jarní), trsnatá tráva

• S obilím (jetelové a travní osivo) 

zavlečena do celé Evropy-

staronový plevel (dnes po 

železnici)

• Dříve pěstován v botanických 

zahradách

• Výskyt podél cest, žel.tratě, 

rumiště

• Ozimé obilniny

• Ohniskový výskyt, nížiny-v. 

Čechy, Č.Budějovice, Znojmo, Jičín 

aj. 



Výskyt  psárky polní - Alopecurus myosuroides Huds. v ČR



Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros )

Biologické vlastnosti plevele

Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros ) patří do čeledi Lipnicovité –

Poaceae-. Je to jednoletá převážně ozimá rostlina, schopná je však 

vzcházet na jaře, vykvést a vytvořit životaschopné obilky. Rostliny 

mrvky vytváří trsy, jsou vysoká 30  - 70 cm, jednotlivé rostliny mohou 

být i vyšší. Stébla jsou vzpřímená, listy úzké. Pochvy bývají hladké a 

jazýček nevýrazný zhruba 1 mm dlouhý. Laty jsou převislé velmi často 

až 30 cm dlouhé. Obilek vytváří velké množství.



Sveřep jalový - Bromus sterilis





1. Izoproturom

2. Puma Extra

3. Pantera

4. Gallant

5. Agil

6. Targa

7. Fusilade

8. Defi Evo

9. Huricane

10. Glean

11. Atribut





Ježatka kuří noha
Echinochloa crus - galli

• Střední a Východní Asie

• Volně trsnatá tráva, 4-20 odnoží, 

30-100cm

• Potřebuje světlo

• Živiny, voda 

• 25-27°C, klíčivost 8-10 let, 

6000-13000 semen

• Vzchází z 12 cm půdy

• Osivo, bal.sadba, voda, 

chlévský hnůj,mech.stroje

• Vzchází celé veg.období

• Sežínání podporuje odnožování



Výskyt ježatky kuří nohy 1970



Výskyt ježatky kuří nohy 1990



Výskyt ježatky kuří nohy 2010



Bér zelený – bér sivý



Proso vláskovité
Panicum capillare

•S. Amerika- j. Kanada až s. Mexiko

•Pozdně jarní, trsnatá tráva

•Zavlečena (obilí, olejniny, 

vlna,zah.zemina, travní a jetelotravní 

semena)-labská cesta

•Pěstování do suchých vazeb

•Rumiště, cesty, přístavy, zahrady, okraje 

polí, strniště, kukuřice

•v. Čechy, j. Morava.

•Nížiny, teplé oblasti, spíše sušší

•Klíčí 15-25°C,květen, dlouh.klíčivost

•Rozšíření-člověk, vítr, stepní běžec

•1.Obilnina starých národů-Egypt, Asie

•Kavkaz, Kypr.



Digitaria sanguinalis – rosička krvavá



Čirok halabský
Sorghum halepense

•Vytrvalá rostlina

•Středomoří, Malá Asie, Střední Asie, Kavkaz, okolí 

Černého moře

•Teplé, humidní oblasti-J. Morava; J. Slovensko, 

ruderálně v Polabí



OSEVNÍ  SLEDY

• Pravidla střídání 

plodin

• Spektrum 

kulturních rostlin

• Monokultury
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ZPRACOVÁNÍ    PŮDY

• Kvalita 
zpracování 
půdy

• Způsoby 
zpracování 
půdy



Vliv hluboké orby na plevele
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Vliv minimálního zpracování na plevele
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Pcháč rolní (oset)
Cirsium arvense



Minimální 

zpracování

8 – 12 cm

Klasické 

zpracování

25 - 28 cm







Při 

minimálním 

zpracování se 

vyskytují 

oddenky 

převážně do 

hloubky 10 –

15 cm

Při 

klasickém 

zpracování se 

vyskytují 

oddenky až 

do hloubky 

30 cm

Prostorové rozmístění oddenků v půdním profilu 

při různých technologiích zpracování půdy



Proč se šíří na pole vlhkomilné plevele ?



Bolboschoenus sp.



Generativní a vegetativní rep.



Vegetativní reprodukce



Rozšíření v jednotlivých plodinách



Cyperus esculentus





Výskyt v Maďarsku (2004)



Výskyt Cyperus esculentus 



První nález v ČR



Cyperus glaber

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jelitto.com%252FSeed%252FOrnamental%252BGrasses%252FCYPERUS%252Bglaber%252BPortion%252Bs.html%26psig%3DAOvVaw1qXiqj6bnj7LuNzFXe-lg8%26ust%3D1575382495584309&psig=AOvVaw1qXiqj6bnj7LuNzFXe-lg8&ust=1575382495584309
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fflora.org.il%252Fen%252Fplants%252FCYPGLA%252F%26psig%3DAOvVaw1qXiqj6bnj7LuNzFXe-lg8%26ust%3D1575382495584309&psig=AOvVaw1qXiqj6bnj7LuNzFXe-lg8&ust=1575382495584309


Čistec bahenní



Regenerace z kořenových výběžků



Rdesno obojživelné





Vliv dlouhodobého 

používání herbicidů

• Volba druhu 

herbicidu

• Volba termínu 

aplikace

• Volba aplikačního 

zařízení

• Pravidla střídání 

herbicidů



Vliv dlouhodobé aplikace MCPA, 2,4D, 

mecoprop a dichlorprop na citlivé plevele
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Vliv dlouhodobé aplikace MCPA, 2,4D, 

mecoprop a dichlorprop na odolné plevele
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Matricaria inodora

Galium aparine



REZISTENCE -

SOUČASNOST  A   BUDOUCNOST

?

http://www.weedscience.org

http://www.vurv.cz/weeds/

http://www.weedscience.org/
http://www.vurv.cz/weeds/






http://www.weedscience.org/





Metody diagnostiky



REFERENCE LABORATORY
Weed Species Year of

det.

Cross-Resistance

Amaranthus retroflexus 1985 atrazine, simazine, prometryn,

terbutryn,  cyanazine

Amaranthus powellii 1989 atrazine, simazine, prometryn,

terbutryn,  cyanazine

Chenopodium album 1986 atrazine, simazine, prometryn,

terbutryn, terbuthylazine,

cyanazine, chloridazon, lenacil

Chenopodium strictum 1989 atrazine, simazine, prometryn,

terbutryn, terbuthylazine,

cyanazine, chloridazon, lenacil

Polygonum  lapathifolium 1987 atrazine, simazine, prometryn,

terbutryn, terbuthylazine,

cyanazine, chloridazon, lenacil

Polygonum persicaria 1989 atrazine, simazine, prometryn,

terbutryn, terbuthylazine,

cyanazine, chloridazon, lenacil

Conyza canadensis 1987 atrazine, simazine, prometryn,

cyanazine, paraquat, diquat

Senecio vulgaris 1988 atrazine, simazine, prometryn,

terbutryn, terbuthylazine,

cyanazin, chloridazon, lenacil

Poa annua 1988 atrazine, simazine, prometryn,

terbutryn, cyanazine

Echinochloa cruss-galli 1994 atrazine, simazine,

Setaria viridis 1994 atrazine, simazine,

Chenopodium pedunculare 1999 atrazine, simazine,

Kochia scoparia 1998 atrazine, chlorsulfuron, imazapyr

Solanum nigrum 1999 atrazine

Chundelka metlice – ALS

Psárka polní - ALS

Turan kanadský - Glyphosate



Psárka polní





Psárka polní – biologické testy



Bytel metlatý 
Kochia scoparia

• Pozdně jarní, 10-150 cm

• Od JV Evropy přes J část bývalého SSSR, střední Asii a 

Sibiř.

• Dalším šířením do celého světa, do ČŘ s obilím, 

olejninami, osivem, text. surovinami ze dvou směrů z 

východu i západu

• Pěstování okrasných kultivarů

•Nádraží, překladiště, kolejiště, přístavy, okolí zpracoven, 

skládky, rumiště, zahrady, sady, pole

• Teplé a suché oblasti, nížiny, předpokládá se vzestup do 

vyšších poloh

• 200 - 20 000 semen, více než 90% fertilních, klíčí v 

širokém rozmezí teplot 6-30°C

• Šíří se dopravou - železniční a lodní

• j. Morava; obilí, cukrovka, kukuřice, sady, zahrady

• Velké rostliny zhoršují sklizeň

•Rezistence vůči triazinům, imazapyru, sulfonylmočovinám











• Prevence šíření rezistentních plevelů a 

metody jejich regulace 

„Antirezistentní strategie“
• V současné době se rezistentní populace plevelů vyskytují roztroušeně po území našeho státu. Dříve vysoce 

problematická rezistence vůči triazinovým herbicidům s ohledem na jejich restrikci ustoupila do pozadí pouze 

zdánlivě. Rezistentní rostliny vůči triazinům mají poněkud odlišné biologické vlastnosti, kterými se liší od 

citlivých rostlin, a proto v řadě případů komplikují i současné systémy regulace plevelů. Navíc situaci mnohdy 

komplikuje křížová rezistence. 

• Základním preventivním pravidlem je pravidelné střídání plodin, dodržování základních zásad 

správného zpracování půdy a střídání herbicidů s různým mechanizmem účinku. Vhodné je používání 

kombinovaných herbicidů. Dodržením těchto zásad výrazně snížíme riziko šíření rezistentních plevelů.

• V případě zjištění výskytu rezistentních rostlin na polích je nutné provést podrobný průzkum na 

intenzitu jejich výskytu, stanovení počtu druhů rezistencích vůči herbicidům. Po stanovení rezistence vůči 

konkrétním herbicidům je nutné přijmout následující opatření:

1. Vyloučit herbicidní přípravky, vůči kterým byla prokázána rezistence. 

2. Zabránit opakovanému pěstování plodin po sobě.  

3. Používat co nejširší spektrum herbicidů

4. Pravidelně provádět průzkum na výskyt rezistentních rostlin



Aktuální rizika rezistence

• Riziko rezistence vůči inhibitorům ALS
Alopecurus myosuroides, Ambrosia artemisiifolia,  Apera 
spica venti a Xanthium strumarium).  

• Riziko rezistence vůči inhibitorům ACCázy
(Alopecurus myosuroides, Setaria viridis a Echinochloa 
cruss-galli).

• Riziko rezistence vůči glyphosatu (Lolium rigidum
Lolium multiflorum, Conyza canadensis, Plantago 
lanceolata).


