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BIOLOGIE A REGULACE DALÍCH VÝZNAMNÝCH PLEVELÙ ÈESKÉ REPUBLIKY

irokolisté ovíky: ovík tupolistý (Rumex obtusifolius)
a ovík kadeøavý (Rumex crispus)
BIOLOGY AND CONTROL OF ANOTHER IMPORTANT WEEDS OF THE CZECH REPUBLIC:
BROAD-LEAVED DOCK (RUMEX OBTUSIFOLIUS) AND CURLED DOCK (RUMEX CRISPUS)

Miroslav Jursík, Josef Holec, Barbora Zatoriová  Èeská zemìdìlská univerzita v Praze

ovík tupolistý (Rumex obtusifolius) je vytrvalý plevel
náleící do èeledi rdesnovité (Polygonaceae). V pùdì setrvává
silným jednoduchým a vìtveným kùlovým koøenem, který
proniká a do podornièních vrstev. Èasnì na jaøe vyrùstá
z listových rùic nìkolik pøímých, èasto èervenì nabìhlých
lodyh, které jsou vysoké 50100 cm, nìkdy i více. Lodyhy jsou
od poloviny vìtvené a vìtve ikmo vzhùru odstávají. Pøízemní
a dolní lodyní listy jsou dlouze øapíkaté, eliptické a vejèité
a nezvlnìné (obr. 1.). Horní listy jsou mení, krátce øapíkaté,
na bázi zaokrouhlené a iroce klínovité. Drobné, vìtinou oboupohlavné, kvítky jsou sestaveny v lichopøesleny na prodlouených koncových i úlabních kvìtenstvích. Okvìtní lístky jsou
sestaveny ve dvou kruzích po tøech. Mení vnìjí kvítky opadávají pozdìji, vìtí vnitøní lístky jsou trojúhelníkovité s podlouhlým
mozolkem a po obou stranách mají dole 2 a 5 výrazných zoubkù (1).
ovík kadeøavý (Rumex crispus) je morfologicky velmi
podobný rostlinný druh (obr. 2.), který se od ovíku tupolistého odliuje mením vìtvením lodyhy i koøene, uími kadeøavými listy (pøízemní listy jsou a 35 cm dlouhé a a 8 cm iroké,
dlouze øapíkaté) a morfologií plodù.

Pùvod, rozíøení a poadavky na stanovitì
ovík tupolistý je rozíøen pøevánì v mírném a submeridionálním pásmu. Pochází z Evropy, dále Malé Asie a Kavkazu.
Zavleèen byl a místy zdomácnìl v Severní a Jiní Americe, jiní
Africe, Austrálii a východní Asii. Patøí mezi nejvýznamnìjí plevele svìta (3).
ovík kadeøavý je povaován za jednu z pìti nejrozíøenìjích rostlin na svìtì, jeho pùvodní areál ji dnes není moné
stanovit. Roste v Evropì a po 69 o s. ., ostrùvkovitì ve støední
Asii, Japonsku. Zdomácnìl v Severní Americe po 65 o s. .,
v Austrálii, na Novém Zélandu a v mírných pásmech Afriky a Jiní
Ameriky (3).
U nás jsou oba druhy hojnì a obecnì rozíøeny od níin
a do podhùøí, ovík tupolistý zasahuje a do horských oblastí
(nad 1 100 m n. m. vak jen vzácnì). Oba druhy rostou na
rumitích, úhorech, okrajích cest, na ruderalizovaných bøezích
vodních tokù, polích, loukách, pastvinách, zahradách, ve vytrvalých kulturách, aj.

Obr. 2. Kvetoucí ovík kadeøavý (Rumex crispus)

Oba druhy ovíku se mohou vzájemnì køíit, a proto mùe
pøi jejich diagnostice docházet v øadì pøípadù ke znaèným problémùm (2).

Obr. 1. Pøízemní rùice ovíku tupolistého (Rumex obtusifolius)
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Obr. 3. Dozrávající naky ovíku tupolistého

Obìma popsaným druhùm vyhovují pùdy bohaté na dusík a pøedevím na draslík (4). Na takovýchto stanovitích se
vyvíjejí v mohutné rostliny s vysokou konkurenèní schopností
a silnì utlaèují jedince ostatních druhù. Vzhledem k vysoké
rozmnoovací schopnosti zde brzy pøevládnou a vytváøejí husté porosty. Preferují rovnì pùdy s vysokou hladinou spodní
vody.

Obr. 5. Mladý semenáèek ovíku tupolistého
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Obr. 4. Dozrávající naky ovíku kadeøavého

Produkce semen a jejich vlastnosti
Oba druhy se rozmnoují pøevánì generativním zpùsobem. Tvoøí drobné, èervenohnìdé a rezavé, trojboké, podlouhle
vejèité, zapièatìlé naky, 2,53 mm dlouhé. Naky ovíku tupolistého jsou uzavøeny v tmavohnìdých, svrasklých krovkách
s charakteristickými 25 oboustrannými zoubky (vnitøní okvìtí), zatímco naky ovíku kadeøavého jsou
uzavøeny v køídlatých, srdèitì okrouhlých,
celokrajných nebo jen velmi drobnì zoubkovaných, trojbokých krovkách, pøièem,
na jedné nebo na vech krovkách je kulovitý mozolek vyplnìný vzduchem (obr. 3.
a obr. 4.). Naky ovíkù jsou velmi polymorfní pøièem výrazné rozdíly jsou i mezi
nakami vyprodukovanými na jedné rostlinì. Rozdíly mezi nakami jsou pøedevím
ve velikosti a hmotnosti, naky dozrávající na koncích lodyních vìtví jsou obvykle výraznì mení. Velikost naek je také
významnì ovlivnìna roèníkem (3).
Produkce naek a jejich vlastnosti jsou
u obou popisovaných druhù ovíkù velmi podobné. Na jedné rostlinì dozrává 100
a více ne 60 000 naek (3). Naky jsou
èásteènì klíèivé ihned po dozrání, po pøezimování v pùdì se jejich klíèivost zvyuje.
Existují vak výrazné rozdíly v klíèivosti
naek a jejich dormanci mezi rùznými populacemi, pøedevím v závislosti na podmínkách prostøedí, ve kterých dozrávaly (2).
Naky obou druhù jsou pozitivnì fotoblastické (klíèí lépe na svìtle ne ve tmì).

LCaØ 124, è. 7-8, èervenec-srpen 2008

JURSÍK, HOLEC, ZATORIOVÁ: Biologie a regulace dalích významných plevelù Èeské republiky

Skarifikací naek vak dochází ke zvýení klíèivosti ve tmì.
Nejvyí klíèivost vykazují pøi teplotách okolo 20 oC, pøièem
støídání teplot klíèivost zvyuje. Naopak pøi teplotách nad 30 oC
klíèivost prudce klesá (5).
Oba popisované druhy ovíkù vzchází nejlépe z povrchových vrstev pùdy, z hloubky 5 cm ji nevzchází (6). V polních
podmínkách vzchází pøedevím na podzim a na jaøe, bìhem
léta jsou naky sekundárnì dormantní (7).
ivotnost naek v pùdì je velmi vysoká. Naky uloené
v podornièní vrstvì si udrují vysokou klíèivost i více ne 10 let.
Naky ovíku tupolistého vykázaly po 21 letech uloení v pùdì,
1 m pod povrchem, velmi vysokou klíèivost: 83 % (8). Na nová
stanovitì jsou naky íøeny anemochornì, hydrochornì, mohou být rovnì sklizeny s plodinou, hlavnì s víceletými pícninami a suchou pící luk; íøí se té osivem (jetelovin), kompostem,
statkovými hnojivy, pùdou, náøadím aj.

Obr. 6. Na pozemcích s vysokým zastoupením víceletých pícnin
v osevním sledu se mohou stát ovíky významnými plevely  ovík tupolistý v porostu jeèmene

Rùst, konkurenèní schopnost a kodlivost
Oba výe popsané druhy ovíkù jsou dlouhodenní rostliny, nejvyí reprodukèní schopnost proto vykazují v období
dlouhého dne (èerven, èervenec). Pokud dojde v tomto období
k jejich poseèení, tvoøí následnì (srpen, záøí) ji výraznì ménì
naek s nií HTS (3).
Pøestoe ovíky obvykle vzchází na podzim a v prvním
roce vytváøí pouze pøízemní rùici listù (obr. 5.), mùe být tvorba generativních orgánù pomìrnì rychlá  ji za devìt týdnù po
vzejití se mohou tvoøit kvìty. Po vytvoøení naek nìkteré rostliny odumírají, èást jich vak tvoøí nové listové rùice a pøeèkávají
zimu a v dalím roce tvoøí dalí fertilní lodyhy. ivotnost rostlin
je jeden rok a pìt let (3).
Vegetativní rozmnoování segmenty koøenù vzniklých zpracováním pùdy je oproti produkci naek ménì intenzivní. Regeneraèní schopnost má pouze vrcholová èást hlavního koøene,
pøièem segmenty koøenù mení ne 7,5 cm ovíku tupolistého
a 4 cm ovíku kadeøavého nejsou schopny vytvoøit lodyní
pupeny (9). Nejvyí regenerace koøenových segmentù je na
poèátku vegetace, následnì regeneraèní schopnost klesá (10).
Rostliny vzelé z koøenových segmentù jsou vak velmi citlivé
k herbicidùm i mrazíkùm (3), èeho lze vyuít k jejich regulaci
na orné pùdì.
irokolisté ovíky patøí mezi velmi nebezpeèné plevelné
druhy pøedevím luk a pastvin. Na orné pùdì zaplevelují pøedevím víceleté pícniny. Vlivem velké schopnosti setrvávat v pùdì
zaplevelují také vechny jednoleté plodiny, zejména obiloviny (obr.
6.). Konkurenèní schopnost je velmi vysoká. Pøímìs rostlin v píci
sniuje její krmnou hodnotu, pro drùbe jsou dokonce toxické.
V pastevních systémech jsou vìtí problémy se ovíky pøedevím tam, kde je pasení intenzívní  pøi zvyování intenzity
pastvy se vìtinou výskyt ovíkù také zvyuje. Vysoký výskyt
je zaznamenáván pøedevím na pastvinách pro skot, v pøípadì
pasení meních pøevýkavcù (ovce, kozy) se obvykle daøí dret
problémy se ovíky více pod kontrolou (11).

Obr. 7. Kvetoucí ovík alpský (Rumex alpinus)

Obr. 8. Kvetoucí rostliny ovíku meního (Rumex acetosella)

Pøíbuzné druhy
Na naem území se vyskytuje pøiblinì 17 druhù ovíkù,
které se mezi sebou èasto mohou vzájemnì køíit (12). Kromì
ovíku tupolistého a kadeøavého se na zemìdìlské pùdì se-
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Obr. 9. ovík kyselý (Rumex acetosa) na poèátku kvetení

tkáváme jetì s nìkolika dalími druhy, jejich význam je buï
lokální, èi celkovì nízký. V nìkterých horských oblastech (pøedevím Krkonoe, Jizerské hory, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy) se vyskytuje ovík alpský (Rumex alpinus), který zde
projevuje znaènou kodlivost. Stejnì jako pøedchozí druhy je
znaènì nitrofilní a na stanovitích s vysokým obsahem dusíku
v pùdì se silnì rozrùstá, vytlaèuje ostatní druhy a sniuje kvalitu pastvin. K rozliovacím znakùm ovíku alpského patøí pøedevím velké a iroké listy srdèitého tvaru (obr. 7.).
Na orné pùdì v proøídlých porostech víceletých pícnin èi
na úhorech je vcelku hojný ovík mení (Rumex acetosella),
který se íøí pomocí podzemních výbìkù a mùe zarùstat pomìrnì znaèné plochy. Jedná se o nií rostliny (dorùstají obvykle 2030 cm) s tenkými lodyhami a uími listy, s nií konkurenèní schopností (obr. 8.).
Na vlhèích, ivnìjích loukách a pastvinách jsou èasté ovík kyselý (Rumex acetosa) a podobný druh ovík rozvìtvený
(Rumex thyrsiflorus), které ale nepatøí mezi problematické druhy (obr. 9.).

Regulace
ovíky jsou pomìrnì citlivé vùèi øadì herbicidù, pøedevím syntetickým auxinùm (MCPA, 2,4-D, dicamba, dichlorprop-P, fluroxypyr, atd.) a øadì sulfonylmoèovin (tribenuron,
thifensulfuron, amidosulfuron, atd.), jejich regulace v obilninách,
kukuøici a luèních porostech je proto pomìrnì snadná (obr. 10.).
Základem regulace ovíkù v porostech jetelovin by mìlo
být pouívání èistého osiva bez pøímìsí semen plevelù.
V porostech jetelovin lze k regulaci ovíkù pouít thifensulfuron (30 g/ha)  nejlépe podzimní aplikace (13). Dobrou úèinnost na ovíky vykazuje také asulam, který je vak urèen pouze k bodové aplikaci (horí selektivita).
Znaèné problémy pøedstavuje výskyt irokolistých ovíkù
na trvalých travních porostech v systému ekologického zemì-
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dìlství, kde aplikace herbicidù nepøipadá
v úvahu. Mechanická regulace (vysekávání) je sice znaènì úèinná, ale vzhledem
k pracovní a následnì i k finanèní nároènosti, je její pouití ve vìtím mìøítku limitováno (11).
Pomìrnì iroce studovanou moností je v pøípadì ovíkù biologická ochrana.
Na vegetativních i generativních orgánech
tìchto rostlin se iví pomìrnì znaèné
mnoství hmyzu, podrobnìji byl sledován
regulaèní efekt pøedevím u broukù
mandelinky øedkvièkové (Gastrophysa viridula) a nosatèíka suøíkového (Apion
miniatum) a u plotice vroubenky smrduté (Coreus marginatus) (14 a 15). Zatímco vroubenka funguje jako predátor
plodù a omezuje tak monosti generativního íøení, mandelinka øedkvièková napadá listy (pøedevím larvy mohou zpùsobovat a holoíry  viz. obr. 11.) a larvy
nosatèíka pokozují koøenový systém, pøedevím írem u báze.
Monosti vìtího vyuití biologických
metod hubení plevelných ovíkù vak
mohou být v budoucnu omezeny, nebo uvedené druhy hmyzu
silnì napadají také kulturní a èím dál èastìji pìstovaný krmný
ovík (16).
Tato práce vznikla za podpory projektu MSM 6046070901
a NAZV QH71254.
Souhrn
ovík tupolistý i ovík kadeøavý se rozmnoují pøevánì generativním zpùsobem. Vegetativní rozmnoování segmenty koøenù vzniklých zpracováním pùdy je ménì intenzivní. Oba druhy ovíkù jsou
dlouhodenní rostliny, nejvyí reprodukèní schopnost vykazují tedy
v období dlouhého dne. Patøí mezi nejvýznamnìjí plevele trvalých
travních porostù, na orné pùdì jsou hojné pøedevím ve víceletých
pícninách a na pozemcích, kde byly v pøedchozím roce tyto plodiny
pìstovány. ovíky jsou pomìrnì citlivé vùèi øadì herbicidù, pøedevím syntetickým auxinùm (MCPA, 2,4-D, dicamba, dichlorprop-P,
fluroxypyr, atd.) a øadì sulfonylmoèovin (tribenuron, thifensulfuron,
amidosulfuron, atd.). V porostech jetelovin lze k regulaci ovíkù pouít
thifensulfuron, dobrou úèinnost na ovíky vykazuje také asulam,
který je vak urèen pouze k bodové aplikaci (horí selektivita). Biologické monosti regulace za pouití fytofágního hmyzu (Apion miniatum, Gastrophysa viridula, Coreus marginatus) jsou omezeny
z dùvodu pìstování krmného ovíku, který tyto druhy také napadají.
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Obr. 10. Pokození ovíku tupolistého zpùsobené herbicidem Starane (fluroxypyr) dva týdny po aplikaci

Obr. 11. ír larev mandelinky øedkvièkové (Gastrophysa viridula) na listech
ovíku tupolistého

Jursík M., Holec J., Zatoriová B.: Biology and
control of another important weeds of the
Czech Republic: Broad-leaved dock (Rumex
obtusifolius) and Curled dock (Rumex crispus)
Both Rumex obtusifolius and R. crispus reproduce mostly generatively. Vegetative reproduction via root fragments as a result of soil
tillage is less intensive. Both species are long-day plants so the
highest reproduction occurs under the condition of longer photoperiod. Dock species belong to noxious weed species on permanent grassland (pastures, meadows), can be found on arable land
mostly in perennial fodder crops and on fields, where those crops
were planted in previous year. Dock species are relatively sensitive
to many herbicides, especially to synthetic auxins (MCPA, 2,4-D,
dicamba, dichlorprop-P, fluroxypyr, etc.) and many sulphonylureas
(tribenuron, thifensulfuron, amidosulfuron, etc.). Thifensulfuron can
be used for dock management in perennial legume stands, good
efficacy shows also asulam, which is recommended for local application only, due to lower selectivity. Biological management using
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phytophagous insect (Apion miniatum, Gastrophysa viridula, Coreus marginatus) can be limited due to hazards for planted fodder
dock  also the target species for the bio agents.
Key words: Broad-leaved dock, Curled dock, Rumex obtusifolius, R. crispus, weed biology, herbicide, weed control.
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