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Starèek obecný (Senecio vulgaris) je jednoletý ozimý plevel
náleící do èeledi hvìzdnicovitých (Asteraceae). V pùdì tvoøí
jednoduchý nebo vìtvený kùlový koøen. Lodyha je pøímá nebo
vystoupavá, 10 a 40 cm vysoká (obr. 1.). Støídavé listy jsou
v obrysu podlouhlé, chobotnatì peøenolaloèné a peøenodílné.
Spodní listy jsou krátce øapíkaté, horní oukatì pøisedlé a objímavé. Krátce stopkaté úbory jsou sestavené v chudých úlabních a
koncových chocholících. V úboru jsou pouze luté oboupohlavné trubkovité kvìty. Jazykovité kvìty vìtinou chybìjí. Zákrov
úboru je válcovitý a lysý (1). Jde o velmi promìnlivý druh, jeho
vzhled a vzrùst je odvislý od prostøedí ve kterém roste (2).

pøedevím v mírném pásmu od Islandu (severní polokoule) a
po Nový Zéland (jiní polokoule)
I kdy na naem území není pùvodní, vyskytuje se zde jako
zcela zdomácnìlý archeofyt (4) pravdìpodobnì ji od starovìku. Vyskytuje se ve vech pìstebních oblastech, od níin a po
horské polohy. Roste pøedevím na polích, zahradách, ale také
ve sklenících, ovocných sadech, vinicích, paøenitích, kompostech, rumitích, úhorech, cestách aj. Vyhovují mu zejména
vlhké humózní pùdy s dobrou zásobou ivin (2).

Produkce semen a jejich vlastnosti
Pùvod, rozíøení a poadavky na stanovitì
Starèek obecný je pùvodem ze støedozemí. Zavleèen byl do
jiní Afriky, Severní a Jiní Ameriky a Austrálie (3). Je rozíøen

Obr. 1. Kvetoucí rostlina starèku obecného (Senecio vulgaris)

Starèek obecný se rozmnouje výhradnì generativnì. Kvetení probíhá od bøezna do listopadu (obr. 2.), ale jednotlivì
i v zimním období, s výjimkou mrazivého poèasí. Plodem je
2 mm dlouhá, ochmýøená naka, která je podlouhle válcovitá
a podélnì ebrovaná. Chmýr je 3´ delí ne naka. Na jedné
rostlinì dozrává a 7 000 naek (2). Ochmýøené naky jsou
velmi lehké (HTS 0,24 g) a mohou se proto velmi snadno roziøovat vìtrem na velké vzdálenosti.
Dormance naek je ovlivnìna prùbìhem poèasí bìhem dozrávání. Naky dozrálé v prùbìhu léta (pøi teplotách okolo 20 oC)
nejsou témìø dormantní a mohou vzcházet ihned po dozrání pøi
teplotách 5 - 25 oC, naopak naky dozrálé v prùbìhu podzimu

Obr. 2. Jednotlivé úbory starèku obecného dozrávají postupnì
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(chladné poèasí) mají vysoký stupeò dormance a klíèí pouze pøi
teplotách 10 - 15 oC. Jde pravdìpodobnì o urèitý zpùsob ochrany pøed vzejitím tìsnì pøed nástupem zimy, kdy by bylo klíèení
neádoucí (5). Na jaøe, s nárùstem teploty pùdy, je dormance
naruena a naky mohou hromadnì klíèit (6).
Naky starèku obecného jsou pozitivnì fotoblastické, pøièem pøi teplotách okolo 20 oC je poadavek na svìtlo pøi klíèení velmi silný (7), zatímco pøi niích teplotách (10 oC) klíèí
naky èásteènì i ve tmì (6). Potøeba sluneèního záøení pøi klíèení naek mùe být sníena zvýenou koncentrací kyseliny giberelové èi KNO3 (7). Minimální teplota pro klíèení naek vìtiny
populací starèku obecného je 4 oC, nejvyí klíèivosti je dosahováno pøi teplotách 10 - 15 oC a pøi teplotách nad 30 oC naky
obvykle neklíèí (6, 8).
Starèek obecný vzchází pøedevím z povrchových vrstev
pùdy, kde jsou naky vystaveny sluneènímu záøení a bývá relativnì nízká koncentrace CO2. Pøestoe starèek obecný mùe
vzcházet v prùbìhu celé vegetace, hlavní vlny vzcházení (obr. 3.)
jsou obvykle na jaøe (duben) a na konci léta (srpen, záøí).
ivotnost naek starèku obecného v pùdì je pomìrnì krátká
a je-li zamezeno novému vysemenìní, je pùdní zásoba naek
velmi rychle vyèerpána. Na obdìlávané pùdì ztrácí ivotnost
v prvním roce po vysemenìní 89 % naek, pøièem estileté
uloení v pùdì pøeije jen 0,6 % naek. Vyí ivotnost vykazují
naky na neobdìlávané pùdì, kde bylo po 6 letech zaznamenáno 13 % ivotných naek (9).

Obr. 3. Klíèní rostlina starèku obecného

Obr. 4. Starèek obecný je významným plevelem ozimých zelenin, pøedevím ozimé cibule

Rùst, konkurenèní schopnost a kodlivost
Starèek obecný zapleveluje pøedevím øídké a proøídlé plodiny. V hustých porostech se díky vysokému poadavku na svìtlo
neuplatní. Nejvíce kodí v okopaninách, zeleninách, vinohradech, jahodárnách a jiných zahradních kulturách. Ji v nízké
intenzitì zaplevelení mùe plodinì významnì konkurovat. Napøíklad zaplevelení 3 - 8 rostlinami na m2 mùe zpùsobit výnosový pokles brokolice a o 25 % (10).
Rostliny starèku velmi dobøe snáí nízké teploty, pøièem
mohou rùst a kvést i bìhem zimy (2). Se zavedením ozimých
odrùd cibule se starèek obecný stal jedním z hlavních plevelù,
které tuto zeleninu ji od èasného jara zaplevelují. Vzhledem
k tomu, e konkurence ostatních druhù plevelù je v tomto období pomìrnì slabá, vytváøí v cibuli mohutné, bohatì vìtvící
rostliny s vysokou produkcí naek a íøí se odtud do okolí
(obr. 4.). Znaèné problémy zpùsobuje tento druh také
v ekologických systémech pìstování zeleniny, kde patøí
k nejèastìjím druhùm (obr. 5.).
V cukrovce se starèek obecný mùe uplatòovat pøedevím
na poèátku vegetace (první vlna vzcházení). Po zapojení porostu cukrovky ji obvykle není schopen konkurovat, výjimkou
jsou mezerovité a patnì zapojené porosty, které skýtají dostatek prostoru a svìtla pro jeho rùst a vývoj.
Vzhledem k vysokému obsahu jedovatých alkaloidù mùe
být problematická jeho pøímìs v pícninách (11).

Obr. 5. Nedostatek herbicidù registrovaných pro postemergentní
regulaci dvoudìloných plevelù v èesneku mùe zpùsobovat významné zaplevelení starèkem obecným

Regulace
Starèek obecný je citlivý k celé øadì herbicidù (vìtina
sulfonylmoèovin, prosulfocarb, mesotrione, pendimethalin, metribuzin, linuron, oxyfluorfen, bentazone, fluroxypyr, clopyra-
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Obr. 6. Starèek jarní (Senecio vernalis)

Obr. 8. Starèek pøímìtník (Senecio jacobea)

Obr. 7. Starèek lepkavý (Senecio viscosus)

pouít desmedipham, phenmedipham, pøípadnì triflusulfuron.
Velmi vysokou úèinnost na starèek vykazuje clopyralid, tato úè.
látka pùsobí i ve vyích rùstových fázích a oetøení proto bývá
úspìné i na pøerostlé plevele.
Ji od roku 1970 je známa rezistence starèku obecného
k herbicidùm ze skupiny triazinù (12), poprvé byla popsána
v USA, pozdìji i v mnoha dalích státech. V roce 1988 byly rezistentní biotypy detekovány i na území Èeské republiky (13).
V souèasné dobì je u starèku obecného popsána i rezistence
k linuronu a bromoxynilu (14).

Pøíbuzné druhy

lid, atd.). Reziduální pùsobení pùdních herbicidù vak nemusí
být dostateènì dlouhé, aby pokrylo vechny vlny vzcházení. To
mùe být problém pøedevím u ozimých zelenin èi trvalejích
zahradních plodin (jahody), kde po podzimním oetøení pùdními herbicidy vzchází bìhem jara èasto nové plevele a je tøeba
oetøení opakovat, naopak pouze jarní oetøení tìmito herbicidy obvykle nebývá dostateènì úèinné, nebo rostliny starèku
vzelé na podzim jsou vùèi pùdním herbicidùm odolnìjí.
Vìtina herbicidù registrovaných do cukrovky vykazuje na
starèek obecný vysokou úèinnost. Z kontaktních herbicidù lze
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Rod starèek (Senecio) je jedním z nejpoèetnìjích rostlinných rodù, který celosvìtovì èítá pøes 1 800 druhù vèetnì sukulentù èi keøových a stromových forem. V souèasné dobì je
z naeho území uvádìno 18 druhù, øazených k tomuto rodu
(15). Z hlediska zemìdìlství stojí za zmínku kromì starèku obecného jetì následující:
Starèek jarní (S. vernalis) je jednoletý ozimý druh, který
vak na rozdíl od starèku obecného patøí k pravým ozimùm,
tj. vzchází pouze na podzim, brzy na jaøe vykvétá a pozdìji
bìhem vegetace ho ji nenacházíme. Oproti starèku obecnému
je mohutnìjí, lodyhy jsou pavuèinatì vlnaté, úbory mají výrazné, jasnì luté jazykovité kvìty (obr. 6.). Na naem území se
rozíøil v období kolem první svìtové války, ve dvacátých letech minulého století byl pomìrnì hojným polním plevelem.
Pak vak náhle z dosud ne zcela známých pøíèin rychle ustoupil
a stal se prakticky bezvýznamným. V souèasné dobì je hojnìjí
pøedevím v teplejích oblastech státu, kde mùe místy zaplevelovat porosty víceletých pícnin.
Starèek lepkavý (S. viscosus) se vyznaèuje laznatými lodyhami, od nich pochází lepkavost, která dala druhu jeho jméno
(obr. 7.). Jazykovité kvìty zákrovù jsou èasto nazpìt ohnuté.
Tento jednoletý, ozimý druh je svým výskytem vázán pøedevím na ruderální plochy, pomìrnì dobøe snáí i suí podmínky. Je dosti hojný v prostorách zemìdìlských podnikù, odkud
mùe být zavlékán na blízká pole èi zahrady.
Starèek pøímìtník (S. jacobea) je vytrvalý druh (obr. 8.). Na
naem území je pùvodní, roste pøedevím na ladem leících
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plochách a úhorech teplejích oblastí. Obrovské problémy vak
zpùsobuje zemìdìlcùm v místech, kam byl zavleèen, pøedevím v Austrálii a na Novém Zélandu. Zde je jedním
z nejvýznamnìjích plevelù pastvin, intenzivnì se íøí a ménì
udrované pastviny jsou jím èasto totálnì zapleveleny, take
nemohou být vyuity pro pastvu skotu.
Starèek úzkolistý (S. inaequidens) je naopak druhem, který
pochází z jiní Afriky a v souèasné dobì se íøí Evropou. Z území
ÈR je znám od roku 1997. Zatím se sice vyskytuje pøedevím
v okolí eleznice, mùe se vak v budoucnu stát pomìrnì hojným druhem. Z nìkterých zemí je uvádìn i jako plevel na orné
pùdì, pøedevím víceletých pícnin, ale i porostù obilnin (16).
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Souhrn
V Èeské republice se starèek
obecný vyskytuje ve vech pìstebních oblastech, od níin a po
horské polohy. Vzchází pøedevím
z povrchových vrstev pùdy, kde
jsou naky vystaveny sluneènímu
záøení a kde bývá relativnì nízká
koncentrace CO2. Pøestoe starèek obecný mùe vzcházet
v prùbìhu celé vegetace, hlavní
vlny vzcházení jsou obvykle na
jaøe (duben), na konci léta a poèátkem podzimu (srpen, záøí). ivotnost naek v pùdì je pomìrné
krátká a je-li zamezeno novému
vysemenìní je pùdní zásoba naek velmi rychle vyèerpána.
V cukrovce se starèek obecný
mùe uplatòovat pøedevím na
poèátku vegetace. Po zapojení
porostu cukrovky ji obvykle není
schopen konkurovat, výjimkou
jsou mezerovité a patnì zapojené porosty (dostatek svìtla).
V cukrovce lze starèek obecný
potlaèit vìtinou bìnì pouívaných herbicidù: desmedipham,
phenmedipham, pøípadnì triflusulfuron. Ve vyích rùstových fázích vykazuje vysokou úèinnost
pouze clopyralid.
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Jursík M., Holec J.: Biology and control of another important
weeds of the Czech Republic: Common groundsel (Senecio
vulgaris L.)
In the Czech Republic, Senecio vulgaris occurs in all growing areas
from lowlands to mountain areas. It emerges especially from the
soil surface and shallow soil depths, where achenes are influenced
by solar radiation and where the concentration of CO2 is relatively
low. Even if this species can emerge during the whole vegetation
period, the main wave of emergence occurs in spring (April) and in
the end of summer and early autumn (August, September). Achene
longevity in the soil is relatively low and when dissemination is
prevented, then soil seed bank is depleted in a short period of time.
Senecio vulgaris act as a weed in sugar beet stands especially in the
beginning of vegetation. It can not compete with the beet after
closure of the crop canopy; the only exceptions are gappy and
worse closed stands where the weed can obtain enough light. In
sugar beet stands, common groundsel can be controlled by the
majority of commonly used herbicides, like: desmedipham, phenmedipham, or triflusulfuron. In later growth stages of the weed,
only clopyralid shows sufficient efficacy.
Key words: Common groundsel, Senecio vulgaris, weed biology, herbicide, weed control.
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Cukrovarnický prùmysl Jiní Afriky (The South African sugar industry)

Jihoafrická republika je dnes nejvìtím výrobcem, vývozcem
i spotøebitelem cukru na africkém kontinentì, produkuje 2 410 tis. t
roènì, to je 23 % z celkové výroby tohoto svìtadílu, spotøebou
cukru 1 582 tis. t je druhá po Egyptì. Primitivní výroba cukru
v zaøízeních ze døeva byla v Jiní Africe zaznamenána ji v roce
1847, prùmyslová výroba s pouitím kovových mlýnù na tøtinu
se datuje od roku 1851. Vznik cukrovarnického prùmyslu je spojen s anglickým kolonizátorem E. Morewoodem. Expanze prù-

myslu byla rychlá, za deset let pracovalo ji 38 mlýnù a bylo
vyrobeno kolem 6 tis. t cukru. V souèasné dobì se tøtina pìstuje
na 428 tis. ha plantáí, sklízí se 20 a 24 mil. t tøtiny, pracuje
14 cukrovarù o kapacitì 4 tis. a 10 tis. t/d. Výroba cukru se
pohybuje od 2,4 do 2,7 mil. t. Pìstování tøtiny se vìnuje ústav
zaloený ji v roce 1922 a technologii druhý výzkumný ústav od
roku 1949, sídlící v moderních budovách. Asociace cukrovarnických technologù existuje od roku 1926, je velmi aktivní na mezinárodním fóru. Tøtina se farmáøùm platí ji od roku 1974 podle
cukernatosti, obsahu necukrù a obsahu vlákniny v dodávce, do
výpoètu se dále berou ztráty cukru v melase a v bagase. Exportuje se bílý cukr (P > 99,33) pøes námoøní terminál v Durbanu
s kapacitou 180 tis. t, kde jsou také sila na 450 tis. t a sklady na
pytlovaný cukr 50 tis. t. Vývoz cukru smìøuje hlavnì do Velké
Británie, Japonska a Kanady.
Zuckerind., 132, 2007, è.6, s. 425432.
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