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Lipnice roèní (Poa annua) je jednoletý ozimý trávovitý (Poaceae) plevel. Jedná se o drobnou volnì trsnatou trávu (obr. 1.
a obr. 2.), s jemnými svazèitými koøeny. Stébla lipnice roèní
jsou jen 5 a 30 cm vysoká, slabì zplotìlá. Pochvy listù jsou
hladké, slabì zplotìlé. Jazýèek dolních listù je mení (0,5 a
1 mm) ne u horních listù (2 mm i více). Ouka chybìjí (obr. 3.).
Listové èepele jsou ploché s dvojrýkou (typický znak pro vechny lipnice). Lata lipnice roèní je øídká, obvykle jednostranná
(obr. 4.). Latní vìtévky jsou odstálé a hladké. Tøí a pìtikvìté
klásky jsou zelené po celé délce vìtévek (1).

Produkce semen a jejich vlastnosti

Lipnice roèní je pùvodním evropským druhem. Následnì
se rozíøila témìø do celého svìta a dnes je kategorizována jako
kosmopolitní plevel, vyskytující se prakticky na vech svìtadílech (2).
U nás je lipnice roèní velmi hojná od níin a po horské
oblasti. Jedná se o velmi skromný plevelný druh. Vyhovují jí
pøedevím vlhké, ivné a humózní pùdy. Preferuje pùdy s vyí
obsahem jílu, ale vyskytuje se i na pùdách lehèích (3). Roste na
polích, loukách, zahradách, selapávaných místech, rumitích,
høitích, mezi dlabou aj. Na polích velmi èasto roste na zamokøených místech, kde mùe vytváøet i znaènì husté porosty.

Na jedné rostlinì lipnice roèní dozrává nìkolik set obilek
(100 - 800). Tvorba fertilních lat je pozvolná a je podporována
seèením. Obilky (1,5 mm dlouhé a 0,4 mm iroké) mají jemnì
rýhovanou pluchu s blanitým okrajem.
Lipnice roèní je velmi promìnlivý druh tvoøící øadu ekotypù, které se od sebe lií pøedevím svojí bionomií. Optimální
teplota pro klíèení obilek je 10 - 20 oC, pøièem støídaní teplot
mezi dnem a nocí klíèivost významnì podporuje (4). Nae populace tvoøí vìtinou obilky s velice krátkou dormancí a mohou proto klíèit prakticky ihned po dozrání. Vzchází od èasného jara (bøezen) a do pozdního podzimu (øíjen), pouze
v závislosti na vláhových pomìrech (obr. 5.). V mírných zimách
mùe vzcházet bìhem celého roku (min. teplota klíèení 2 oC).
V aridnìjích podmínkách (severoamerické populace) se
vak chová jako ozimý plevel, který vzchází podobnì jako u nás
chundelka metlice koncem léta (klesne-li teplota povrchu pùdy
pod 20 oC) a bìhem podzimu. V mení míøe klíèí tyto populace
také èasnì z jara (5). Naopak bìhem pozdního jara a léta jsou
obilky tìchto populací vysoce dormantní a neklíèí ani
v pøíhodných podmínkách (3).
Obilky vech druhù lipnic jsou pozitivnì fotoblastické, klíèí
tedy výraznì lépe na svìtle ne ve tmì, vzchází proto pøedevím z povrchu pùdy, ale v mení míøe mùe lipnice roèní vze-

Obr. 1. Lipnice roèní (Poa annua) na poèátku odnoování

Obr. 2. Lipnice roèní na poèátku generativní fáze

Pùvod, rozíøení a poadavky na stanovitì
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jít i z hloubky do 3 cm (6). Kadé prokypøení pùdy (na povrch
se dostanou nové obilky) proto vyvolá novou vlnu vzcházení.
ivotnost obilek (evropských populací) v pùdì je velmi omezená a zpravidla nepøesahuje pìt let.

Obr. 3. Jazýèek horních listù lipnice roèní je dlouhý i pøes 2 mm,
ouka chybìjí

Rùst a konkurenèní schopnost
Lipnice roèní se rozmnouje pouze generativnì, nicménì
mladé i starí rostliny dokáí velmi dobøe regenerovat po zpracovaní pùdy (pleèkování, vláèení a dalí mìlká kultivace), pøedevím za vlhèích podmínek (trsy si udrují zeminu na koøenech). Lipnice roèní velmi dobøe snáí nízké teploty, dokonce
bìhem mírnìjích zim pokraèuje v rùstu.
V zahradnické produkci patøí k nejhojnìjím plevelùm. Kromì záhonù a nádobových rostlin zapleveluje i cesty a technická
prostranství vèetnì skládek substrátù, odkud jsou následnì její
obilky zavlékány dále. Hojná je pøedevím na zavlaovaných
pùdách, kde vytváøí mohutné jedince. Naopak za sucha velmi
rychle ukonèuje svùj vývoj a pøedèasnì odumírá. Pøestoe preferuje slunná stanovitì, mùe se vyskytovat i v hustých porostech obilnin (snáí zastínìní), kde vak tvoøí drobnìjí jedince,
kteøí èasto unikají pozornosti. Setkat se s ní mùeme i v porostech
øepky, kde k rozvoji tohoto plevele dochází ji na podzim, brzy
na jaøe pak vykvétá a mùe tak vytvoøit plody jetì pøed tím,
ne øepka pøejde do generativní fáze a porost se uzavøe (obr. 6.).
Jako pomìrnì nebezpeèný druh se projevuje v podmínkách
ekologické produkce zeleniny. V oblastech severozápadní Evropy se spolu s dalími druhy, které konvenèní zemìdìlství za
problém nepovauje (napø. ptaèinec prostøední) øadí
k významným plevelùm ekologicky pìstované zeleniny. I u nás
ji mùeme v porostech zelenin èasto nalézt, hojnìji roste ale
pøedevím v ozimých zeleninách.
Pøestoe je lipnice roèní jednoletý druh, pravidelným seèením pøeívá dlouhodobì ve vegetativní fázi, v extenzivnìjích
trávnících proto mùe být vítaným komponentem (samoreprodukce). Za sucha vak rychle dozrává a následnì odumírá, co
pøi jejím intenzivnìjím výskytu mùe vést k výrazným výpadkùm trávníku. Jde proto o velmi závaný a tìko regulovatelný
plevel sportovních trávníkù.
Vzhledem k celoroènímu vzcházení (minimální dormance, nízká
teplota klíèení), krátké vegetaèní dobì (doba od vzejití do dozrání
prvních obilek mùe trvat jen est týdnù) a neutrální fotoperiodicitì
(kvetení není ovlivòováno délkou dne) mùe jako jeden z mála
naich plevelù vytvoøit bìhem jednoho ruku nìkolik generací.
Její reprodukèní monosti jsou tedy velmi pøizpùsobivé variabilním agroekologickým podmínkám, co je hlavní pøíèinou významného rozíøení tohoto plevele nejen u nás, ale po celém svìtì.

Obr. 4. Lata lipnice roèní

Obr. 5. Mladá rostlina lipnice roèní

Regulace
V porostech obilnin je lipnice roèní dobøe potlaèována pøedevím preemergentními pùdními herbicidy (trifluralin, isoproturon, diflufenican, trifluralin, pendimethalin atd.). Postemergentnì vykazují vysokou úèinnost nìkteré chundelkové
sulfonylmoèoviny, pøedevím iodosulfuron a mesosulfuron. Je
vak tøeba zdùraznit, e kodlivost lipnice roèní v obilninách
bývá zpravidla nízká a proto pøi nízké a støední intenzitì zaplevelení není tøeba proti tomuto plevelu speciálnì zasahovat (pozemky bez výskytu chundelky).
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Obr. 6. Lipnice se dokáe uplatnit témìø ve vech plodinách, vèetnì ozimé øepky

Z dalích druhù lipnic, které jsou na okrajích polí
ponìkud èastìjí (pøedevím v teplejích oblastech), je
moné uvést lipnici smáèknutou (P. compressa). Tento
pomìrnì nízký a z hlediska konkurence málo významný druh se obèas hojnìji vyskytuje na výslunných stanovitích a vyuívá svou znaènou odolnost k suchu.
Tato práce vznikla za podpory projektu MSM 6046070901
a NAZV QH71254.

Souhrn

V porostech irokolistých plodin je lipnice roèní potlaèována pøedevím pùdními herbicidy (cukrovka: metamitron,
lenacil, quinmerac atd.; øepka: metazachlor, alachlor, dimethachlor, napropamid, trifluralin atd.; brambory: metolachlor,
alachlor, flurochloridone atd.; zelenina: pendimethalin, trifluralin, metazachlor atd.). Lipnice roèní je tolerantní vùèi vìtinì
listových graminicidù (fluazifop, propaquizafop, quizalofop, fenoxaprop, cycloxydim atd.)! Dobrou úèinnost vykazuje pouze
clethoxidim a èásteènì také haloxyfop.
V sadech a na nezemìdìlské pùdì je lipnice roèní velmi
dobøe potlaèována neselektivními listovými herbicidy, a to ji
v relativnì nízké dávce.
Herbicidní regulace lipnice roèní ve sportovních, èi jiných
intenzivnì namáhaných trávnících není prakticky moná. Nepøímé monosti regulace lipnice roèní v trávnících spoèívají
v èastém provzduòování (aerifikaci), vyím seèení (>7 cm),
intenzivní závlaze s delími intervaly a omezeném hnojení N a P
na poèátku vegetace (7).

Pøíbuzné druhy
Na území Èeské republiky se vyskytuje minimálnì 16 druhù
rodu Poa  lipnice (8). Naprostá vìtina z nich je ale vázána na
travinná spoleèenstva, kde mohou èasto dominovat (jejich rozvoj
bývá znaèný na pùdì ponechané ladem). Pøesto se vak
i s nìkterými dalími druhy setkáváme na orné pùdì. Kromì lipnice roèní, která je z nich nejhojnìjí, se jedná pøedevím o lipnici
luèní (P. pratensis) a lipnici obecnou (P. trivialis). Oba druhy jsou
vytrvalé, volnì trsnaté trávy s výbìky (9), lipnice obecná je vzrùstnìjí  stébla dorùstají výky a 1 m. Jedná se o hojné druhy,
èasté v trvalých travních porostech (lipnice obecná preferuje vlhèí stanovitì). Èasto pronikají na ornou pùdu, nejvíce z lemových
spoleèenstev. Setkáváme se s nimi pøedevím na okrajích polí,
nepatøí vak mezi významné plevelné druhy. Ponìkud jiná situace je vak na severu Evropy, kde tyto druhy patøí k významným
vytrvalým plevelùm na orné pùdì, nahrazují tak jiné plevele (pøedevím pýr plazivý), které v chladnìjích podmínkách vyích
zemìpisných íøek ji nenalézají monost vìtího uplatnìní.
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V podmínkách ÈR vzchází lipnice roèní od èasného jara
(bøezen) a do pozdního podzimu (øíjen), v závislosti na
vláhových pomìrech. V mírných zimách mùe vzcházet
bìhem celého roku. Lipnice roèní se rozmnouje pouze
generativnì, nicménì mladé i starí rostliny dokáí velmi
dobøe regenerovat po mìlkém zpracovaní pùdy (pøedevím za vlhka). Vzhledem k celoroènímu vzcházení, krátké vegetaèní dobì a neutrální fotoperiodicitì mùe jako
jeden z mála naich plevelù vytvoøit bìhem jednoho ruku
nìkolik generací. Lipnice roèní je dobøe potlaèována preemergentními pùdními herbicidy (metamitron, trifluralin, isoproturon, diflufenican, trifluralin, pendimethalin, metazachlor, alachlor, dimethachlor, napropamid, metolachlor atd.). Je
tolerantní vùèi vìtinì listových graminicidù, dobrou úèinnost vykazuje pouze clethoxidim a èásteènì také haloxyfop.
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Jursík M., Holec J., Soukup J.: Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Annual bluegrass (Poa annua L.)
Under conditions of the Czech Republic, annual bluegrass (Poa annua) emerges from early spring (March) till late autumn (October),
in relation to the moisture. When the winter is mild, this species can
emerge through the whole year. Annual bluegrass reproduces generatively only, but both young and older plants can regenerate
after shallow tillage (especially in wet soil). With respect to its whole-year emergence, short life cycle and neutral photoperiodicity this
weed can produce more generations during the year (as a one of
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few species in temperate region). Annual bluegrass can be effectively controlled by pre-emergent soil herbicides (metamitron, trifluralin, isoproturon, diflufenican, trifluralin, pendimethalin,
metazachlor, alachlor, dimethachlor, napropamid, metolachlor and
others). It is tolerant to the most of foliar graminicides. Good efficacy shows clethoxidim and partially haloxyfop only.
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