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Regulace plevelù v cukrovce
WEED CONTROL IN SUGAR BEET

Miroslav Jursík, Josef Soukup, Josef Holec  Èeská zemìdìlská univerzita v Praze

Regulace zaplevelení v cukrovce patøí k nejnároènìjím pìstitelským zásahùm. Dùvodem je pomalý rùst a velmi nízká konkurenèní schopnost porostu, znaèná citlivost k herbicidùm a v neposlední øadì i pomìrnì vysoké náklady na herbicidní zásah. Vzhledem k vysoké citlivosti cukrovky k herbicidùm, pøedevím v ranných rùstových fázích, rozhoduje o úspìné regulaci plevelù vhodné
naèasování aplikace a volba vhodných úèinných látek a jejich dávek v jednotlivých termínech oetøení.
Plevelné spektrum cukrovky bývá pomìrnì úzké, typické jsou merlíky, laskavce, rdesna a jeatka kuøí noha (1). Lokálnì mohou
zpùsobovat problémy také dalí pozdní jarní plevele, pøedevím baanka roèní, durman obecný, mraèòák Theophrastùv, atd. Èasto
se v cukrovce setkáme také s vytrvalými plevely, zejména pýrem plazivým a pcháèem rolním (2). V závislosti na struktuøe pìstovaných plodin, dlouhodobì pouívaných herbicidech v cukrovce i pøedplodinách, technologii zpracování pùdy a dalích faktorech
mohou být v cukrovce problematické také ozimé a èasné jarní plevele (tetlucha kozí pysk, svízel pøítula, heømánky, zemìdým
lékaøský, oves hluchý, hoøèice polní, opletka obecná, atd.).
Volba strategie regulace plevelù
K potlaèení plevelù v porostu cukrovky obvykle postaèí tøi
postemergentní herbicidní oetøení (T1T3). Herbicidy pouité
v jednotlivých termínech a jejich dávky by mìly být voleny
v závislosti na plevelném spektru a rùstové fázi plevelù a cukrovky. Chce-li mít pìstitel jistotu, e cukrovka nebude pøíli
herbicidy stresována, volí èasto nií dávky herbicidù, ne jsou
pro danou rùstovou fázi cukrovky doporuèovány výrobcem (zejména pøi první pøípadnì druhé aplikaci). To vak v závislosti
na intenzitì zaplevelení, plevelném spektru a prùbìhu poèasí
èasto vede k nutnosti vìtího poètu oetøení (4 a 5). Na druhou stranu se øada pìstitelù snaí ochranu cukrovky proti plevelùm ponìkud zjednoduit a v nìkterých letech proto mohou
vystaèit pouze s dvìma postemergentními aplikacemi herbicidù, ovem pouze za pøedpokladu nízké intenzity zaplevelení
pozemku, pøíhodných povìtrnostních podmínek a dobrého zapojení porostu. Za pøíznivých vláhových podmínek po setí cuk-

rovky (mírný dé po výsevu) je moné sníit intenzitu vzcházení plevelù preemergentní aplikací pùdních herbicidù (chloridazon, metamitron, quinmerac, metolachlor). Za sucha vak bývá
úèinnost tìchto herbicidù nií a proto je u nìkterých herbicidù
vhodnìjí jejich mìlké zapravení pøed setím cukrovky (chloridazon, metamitron).
Z výe uvedeného je tedy zøejmé, e neexistuje ádná univerzální strategie regulace plevelù v cukrovce. Pøi výbìru vhodného herbicidu, resp. herbicidní kombinace je vdy tøeba zohlednit plevelné spektrum pozemku, intenzitu zaplevelení a také
povìtrnostní (pøedevím teplotu vzduchu) a pùdní podmínky.
Vedle výbìru vhodného herbicidu pro konkrétní plevelné spektrum je neménì dùleité správné stanovení dávky s ohledem na
rùstové fáze jednotlivých plevelù a cukrovky. Dùleitá je také
denní doba oetøení. Teploty nad 20 oC, pøedevím v raných

Obr. 2. Pokození baanky roèní vèasnou aplikací úèinné látky
ethofumesate (Stemat Super) 20 dní po aplikaci

Obr. 1. Pokození pøerostlé baanky roèní úèinné látkou desmedipham (DMP Stefes) 10 dní po aplikaci
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Obr. 3. Pokození laskavce ohnutého pøípravkem Safari 50 WG
10 dní po aplikaci

je tedy nutné pøesné vymìøení jednotlivých jízd postøikovaèe,
tak, aby na sebe pøesnì navazovaly a ani na souvratích nedocházelo k pøestøíkávání. Bìnì se pouívají døevìné kolíky, které
se zapichují do støedu jízdy postøikovaèe ve vzdálenosti souvratì (íøky postøikovaèe).

Sled tøí aplikací
Jak ji bylo uvedeno, nejbìnìji se v praxi pouívá sled tøí
po sobì jdoucích postemergentních oetøení proti plevelùm.
První postemergentní aplikace (T1)by mìla být provedena ve
fázi dìloních listù plevelù, bez ohledu na rùstovou fázi cukrovky. Na tomto tzv. primárním zaplevelení (první vlnì vzcházení plevelù) se podílí pøedevím ozimé a èasné jarní plevele
(svízel pøítula, heømánky, pohanka svlaècovitá, hoøèice rolní,
výdrol øepky, atd.), ale také merlík bílý èi rdesno bleník.
U pozdìji setých porostù (druhá polovina dubna) mohou spolu
s tìmito plevely vzcházet v první vlnì také teplomilnìjí plevele jako jsou laskavce, jeatka kuøí noha a dalí pozdní jarní
plevele (4). V tomto aplikaèním termínu se pouívají pøedevím
listové kontaktní herbicidy phenmedipham a desmedipham
(Kompakt Stefes, Synbetany, Mix Double, atd.) (obr. 1.), pùsobící pøedevím na merlíky, laskavce, brukvovité plevele, hluchavky, mák vlèí, zemìdým lékaøský, baanku roèní, atd. Rozíøení úèinnosti také na lilek èerný, opletku obecnou, rdesno
rùstových fázích cukrovky, mohou v závislosti na pomìru úèinných látek zpùsobovat velmi silné pokození cukrovky (3). Pøebleník a svízel pøítulu lze dosáhnout jejich kombinací s úèinnou
látkou ethofumesate (Ethosat, Stemat Super a smìsné pøípravky
devím úèinné látky phenmedipham a desmedipham mohou zpùsobit velkou fytotoxicitu. Aplikace by se proto mìla provádìt
Betanal Expert, Tandem Stefes, Powertwin, Kontakttwin, atd.)
(obr. 2.). Pøi vyímvýskytu heømánkovitých plevelù a výdrolu
v podveèerních hodinách, kdy obvykle klesne nejen teplota
vzduchu, ale utií se vìtinou také vítr a vzroste vzduná vlhøepky je vhodné tyto herbicidy kombinovat s pøípravky s úèinnou
látkou metamitron (Goltix, Mitra, atd.) U vech tìchto herbicidù
kost, èím se zvýí pøíjem herbicidù a potamo úèinnost oetøení. Vyí riziko pokození cukrovky herbicidy je v pokozených
je vak tøeba velmi peèlivì zváitdávku, nebo i mírnépøedávkování mùe cukrovku významnì pokodit. V plné dávce lze
a stresovaných porostech a pøi pouití rizikových kombinaèních partnerù (surfaktantù, emulzních koncentrátù, insekticidù
v tomto termínu aplikovat pouze triflusulfuron (Safari) (obr. 3.).
Pro rozíøení spektra úèinnosti tohoto pøípravku (merlík bílý,
a kapalných hnojiv).
Dùraz je tøeba klást také na pøesnou aplikaci, jakékoliv pøeopletka obecná) jsou vhodné jeho TM kombinace s phenmediphamem, respektivì ethofumesate.
støiky se projeví zbrzdìním rùstu cukrovky. Pøed první aplikací
Druhá postemergentní aplikace (T2)
se provádí 5 a 10 dní po T1, podle intenzity
Obr. 4. Pokození jeatky kuøí nohy herbicidem Gallant Super 10 dní po aplikaci
vzcházení dalích plevelù a regenerace plevelù zasaených T1 aplikací. Herbicidy pouívané k T2 oetøení jsou èasto totoné s herbicidy
pouitými k T1 aplikaci, jen pokud to dovolí
stav (rùstová fáze) plodiny zvýí se jejich dávka. Pomìr úèinných látek tohoto oetøení by
ji mìl pøesnì reflektovat plevelné spektrum
pozemku. Vhodné je také posílit pùdní úèinnost herbicidem s delím reziduálním pùsobením (úèinné látky ethofumesate, metamitron, chloridazon, lenacil, quinmerac), zejména
v pøípadì trvalejích sráek po vzejití cukrovky, kdy nelze vjet na pole s aplikaèní technikou, mohou tyto herbicidy zamezit silnému
zaplevelení.
Tøetí postemergentní aplikace (T3) se
obvykle provádí 10 a 20 dní po druhém oetøení, v závislosti na vzcházení nových plevelù
(cukrovka by mìla mít vyvinuto 6 a 8 pravých
listù). Vzhledem k tomu, e by se mìlo jednat
o poslední oetøení, pøidává se vìtinou do této
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aplikace herbicid s dlouhodobým reziduálním
pùsobením, který by mìl omezovat dalí vzcházení plevelù po ukonèení herbicidní ochrany.
Dojde-li z jakýchkoli dùvodù k selhání
úèinnosti herbicidního oetøení (dé po aplikaci, sucho, poddávkování, atd.), lze obvykle
postøik s pìti a sedmidenním odstupem opakovat. Mùe se také stát, e T3 oetøení se
provádí ve fázi 4 pravých listù cukrovky,
v takovém pøípadì je vhodné provést jetì jedno následné (ètvrté) oetøení.

Obr. 5. Pokození pcháèe rolního herbicidem Lontrel 300

Regulace plevelných trav
I kdy nìkteré cukrovkové herbicidy pouívané proti dvoudìloným plevelùm (Safari, Venzar, Ethosat, atd.) mohou úèinkovat také
na jeatku kuøí nohu a nìkteré dalí jednoleté
plevelné trávy, pøi silnìjím zaplevelení je
vhodné pøidat do T2, pøípadnì T3 nìkterý
z registrovaných listových graminicidù (Fusilade, Gallant, atd.) (obr. 4.). Výhodou tìchto
pøípravkù je cílenost aplikace pøímo na vzelé plevele. Nevýhodou mùe být minimální reziduální pùsobení vìtiny tìchto
herbicidù a zvýení nákladù herbicidního oetøení. Pokud necháme jeatku pøerùst (odnouje) nebo pokud se na pozemku
vyskytuje pýr plazivý, je vhodná dìlená aplikace pýrohubné
dávky graminicidu. Za nepøíznivých meteorologických podmínek (nízké teploty, dé po aplikaci) mohou existovat mezi jednotlivými listovými graminicidy rozdíly v úèinnosti, které jsou dány
úèinnou látkou, pomocnými látkami a formulací pøípravku (5).

Regulace vytrvalých a pøerostlých plevelù
Regulace vytrvalých plevelù by mìla být øeena pøedevím
v pøedplodinì, nebo v meziporostním období. Zvlátní dùraz je
tøeba klást na regulaci pcháèe rolního, který je v obilní pøedplodinì relativnì snadno a dlouhodobì potlaèován rùstovými herbicidy (clopyralid, MCPA, 2,4-D, atd.). Pýr plazivý je relativnì
snadno a velmi efektivnì potlaèován neselektivními listovými
herbicidy v meziporostním období. Oba výe zmínìné vytrvalé
plevele lze potlaèovat také v porostu cukrovky, ale zbyteènì
prodraují ji tak nákladnou herbicidní ochranu a zvyuje se
riziko pokození cukrovky (6, 7).
K regulaci pcháèe rolního a dalích heømánkovitých plevelù lze v cukrovce vyuít herbicid Lontrel (clopyralid) (obr. 5.).
V plné dávce ho vak mùeme pouít a od fáze 6 listù cukrovky (T3 aplikace), kdy bývá vzelá ji vìtina lodyh pcháèe. Pokud je vak zaplevelení pcháèem velmi intenzivní nebo pokud
chceme posílit úèinnost na heømánkovité plevele, rdesna nebo
tetluchu je vhodná jeho dìlená aplikace v T1 a T2 (6).
Pokud se nám z jakýchkoliv dùvodù nepodaøilo dostateènì potlaèit jednoleté dvoudìloné plevele, lze do fáze 6 a 8 listù
cukrovky na mírnì pøerostlé merlíky a laskavce pouít maximálních dávek herbicidù s obsahem úè. látek phenmedipham
a desmedipham, na mírnì pøerostlá rdesna pøípravek Safari. Pokud vak plevele mají v dobì aplikace více ne 6 a 8 pravých
listù nebývá zpravidla úspìná ani tato aplikace (následná regenerace).
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Pleèkování cukrovky
Pleèkování se dnes ve velkovýrobním pìstování cukrovky
provádí pouze za úèelem poruení pùdního kraloupu na nestrukturních pùdách. Regulaèní úèinek na plevele je v tìchto
pøípadech dost sporný, nebo pøi pleèkování dochází k provzdunìní pùdy, vynáení semen plevelù ze spodních vrstev
pùdy na povrch, co zpùsobuje vzcházení nových plevelù, které by bez prokypøení pùdy nevzely.
Významné uplatnìní vak nachází pleèkování také na pozemcích, kde se vyskytuje plevelná øepa, která se íøí ménì
kvalitním osivem cukrovky a lokálnì zpùsobuje velké technologické obtíe. Hlavním problémem regulace plevelné øepy
v cukrovce je nemonost pouití selektivního herbicidu. Jedinou úèinnou moností regulace je pleèkování. Na vysoce zaplevelených pozemcích vak ani tento zásah nemusí potlaèit plevelnou øepu natolik, aby nezpùsobovala výrazné sníení výnosu,
jeho kvality a masovì se na pozemku nereprodukovala.

Sekundární zaplevelení
Poslední oetøení cukrovky proti plevelùm se obvykle provádí ve fázi 6 a 8 listù cukrovky, tedy asi 1 týden pøed zapojením porostu. Na pozemcích s vysokým výskytem plevelù
s celoroèním vzcházením (baanka roèní, pìoury, atd.) je nutné pøi posledním oetøení pouít herbicid s delím reziduálním
pùsobením v pùdì, èím mùeme do jisté míry zabránit tzv.
sekundárnímu (letnímu) zaplevelení. Délka reziduálního pùsobení jednotlivých herbicidù je závislá pøedevím na pùdních
(sorpèní schopnost, mikrobiální aktivita, atd.) a povìtrnostních
podmínkách (zejména srákách).
Sekundární zaplevelení tedy vzniká a po ukonèení herbicidní regulace a obvykle nemá negativní vliv na výnos cukrovky. Nicménì z naich pokusù je zøejmé, e laskavec ohnutý,
baanka roèní a jeatka kuøí noha se dokáí uplatnit i v dobøe
zapojených porostech cukrovky a vytvoøit i pøi opodìném vzejití
relativnì velké mnoství semen. Naopak ozimé a èasné jarní
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Obr. 6. Pokození mraèòáku Theophrastova herbicidem Safari
50 WG (2x 30 g/ha) 2 týdny po druhé aplikaci

Souhrn
K potlaèení plevelù v porostu cukrovky obvykle postaèí tøi postemergentní herbicidní oetøení (T1T3). Herbicidy pouité v jednotlivých termínech a jejich dávky se volí v závislosti na plevelném
spektru a rùstové fázi plevelù a cukrovky. První postemergentní
oetøení (T1) by mìlo být provedeno ve fázi dìloních listù plevelù,
bez ohledu na rùstovou fázi cukrovky. Druhé oetøení (T2) se provádí
510 dní po T1, podle intenzity vzcházení dalích plevelù a regenerace plevelù zasaených T1 aplikací. Tøetí oetøení (T3) se obvykle
provádí 1020 dní po druhém oetøení, v závislosti na vzcházení
nových plevelù (cukrovka by mìla mít vyvinuto 68 pravých listù).

Literatura

plevele, podobnì jako merlík bílý a rdesno bleník, se ji v dobøe
zapojených porostech uplatòují patnì. Dá se tedy pøedpokládat, e zaplevelení tìmito plevely je vìtinou zpùsobeno chybným výbìrem herbicidu èi termínu aplikace. V takovém pøípadì
vak nelze mluvit o sekundárním zaplevelení  jde vìtinou o bìné
primární zaplevelení, které nebylo vèas a dostateènì potlaèeno
v jarním období a plevelùm byla umonìna regenerace.
Základním opatøením, kterým lze omezit intenzitu sekundárního zaplevelení a tím sníit obohacování pùdní zásoby semen plevelù, je správné zakládání porostù. Dobøe zapojené
porosty dokáí konkurovat plevelùm daleko lépe, ne porosty
mezerovité èi patnì zapojené. Dùraz je tøeba klást i na optimální a rovnomìrné hnojení zejména dusíkem. Významnou roli
hraje také volba vhodného herbicidu pøi posledním oetøení.
Regulace mraèòáku Theophrastova
Mraèòák Theophrastùv je jedním z nejvýznamnìjích a nejrychleji se íøícím invazním plevelem. Významnì se uplatòuje
pøedevím v porostech cukrovky, nebo je velmi odolný vùèi
vìtinì bìnì pouívaných herbicidù v cukrovce (desmedipham,
phenmedipham, ethofumesate, atd.). V naich pokusech vykázal nejvyí úèinnost triflusulfuron (8595 %) pouitý ve vech
termínech oetøení (34´). Uspokojivé úèinnosti vak bylo dosaeno pouze, pokud byly první dvì oetøení provedeny v raných
rùstových fázích mraèòáku (T1 ve fázi dìloních listù mraèòáku, T2 do 7 dnù po T1) (obr. 6.). Z ekonomického hlediska je
proto vhodné na pozemcích, na kterých se mraèòák vyskytuje,
pøizpùsobit herbicidní regulaci zaplevelení právì tomuto druhu
a vyuít plevelného spektra triflusulfuronu k regulaci i ostatních plevelù. Nicménì i pøi správném naèasování aplikace dochází k èásteèné regeneraci rostlin mraèòáku, které pak mohou
ve patnì zapojených porostech cukrovky pokraèovat v rùstu
a v následné reprodukci. Z hlediska nepøímých zpùsobù regulace jsou proto vhodná taková agrotechnická opatøení, která
zvyují LAI cukrovky, sniují mezerovitost a udrují dobrý zdravotní stav listù cukrovky. Pokozené rostlinky mraèòáku pak
nedokáí regenerovat a odumírají (8, 9).
Tato práce vznikla za podpory projektu MSM 6046070901.
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Jursík M., Soukup J., Holec J.: Weed control in sugar beet
Weed management in sugar beet stands is usually realised by
3 post-emergence treatments (T1T3). Herbicides used in each treatment time and their doses are chosen in relation to weed species
spectrum and to the growth stage of both weeds and crop. The first
post-emergence treatment (T1) should be applied in weed growth
stage of cotyledonous leaves, with no respect to growth stage of the
beet. Second treatment (T2) takes place 510 days after T1, according to the intensity of weed emergence and also to the regeneration of weeds affected by T1 application. Third treatment (T3) is usually
realised 1020 days after the second one, in relation to new weed
emergence (sugar beet should be in growth stage of 68 true leaves).
Key words: weeds, weed control, weed biology, herbicide, sugar beet.
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