LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

BIOLOGIE A REGULACE DALÍCH VÝZNAMNÝCH PLEVELÙ ÈESKÉ REPUBLIKY

Rdesno ptaèí (Polygonum aviculare L.)
BIOLOGY AND CONTROL OF ANOTHER IMPORTANT WEEDS OF THE CZECH REPUBLIC:
KNOTWEED (POLYGONUM AVICULARE L.)

Miroslav Jursík, Josef Holec  Èeská zemìdìlská univerzita v Praze
Rdesno ptaèí (syn. truskavec ptaèí, Polygonum aviculare)
je jednoletý èasný jarní plevel (obr. 1.) náleící do èeledi rdesnovitých (Polygonaceae), v mírných zimách vak mùe pøezimovat. Pøestoe jde povìtinou o pomìrnì drobnou rostlinu,
vytváøí pomìrnì silný koøenový systém. Plazivá èi vystoupavá
lodyha ji od spodu silnì vìtví. Èasto vytváøí husté koberce
(obr. 2.). Drobné listy (zøídka delí ne 3 cm) jsou podlouhlé a

kopinaté, témìø pøisedlé. Listy se v noci zdvíhají a pøikládají
k sobì. Tvoøí nenápadné bìlavé a narùovìlé kvìty po 35
v úlabních svazeècích (obr. 3.). Jde o morfologicky promìnlivý taxon, liící se pøedevím listy a celkovým habitem (1), dnes
obvykle èlenìný na nìkolik meních druhù (viz Taxonomické
èlenìní), oznaèovaných jako pøíbuzenský okruh  souborný druh
Polygonum aviculare agg. (2).

Obr. 1. Rostlina rdesna ptaèího (P. aviculare) v plném prodluovacím rùstu

Pùvod, rozíøení a poadavky na stanovitì
Rdesno ptaèí je kosmopolitní druh, vzácnìjí
je, nebo zcela chybí pouze v tropických a subtropických oblastech.
U nás se vyskytuje rdesno ptaèí od níin a
po horské oblasti, zde zejména na antropických
stanovitích. Mimo polí se vyskytuje také v proøídlých trávnících, u cest, mezi dlabou, na selapaných ulehlých pùdách (cesty), v pøíkopech, na rumitích, atd. Velmi dobøe snáí selapávání.
Dává pøednost suím a ménì úrodným pùdám. Preferuje pøedevím tìí hlinité a jílovité
pùdy, naopak na lehèích písèitých pùdách bývá
ménì èastý (1).

Produkce semen a jejich vlastnosti

Obr. 2. Na cestách èi v místech intenzivního selapu tvoøí rdesno ptaèí èasto
husté koberce

256

Rdesno ptaèí se rozmnouje pouze generativnì, pøièem jedna rostlina vyprodukuje prùmìrnì 125200 naek (ale také a 2 000 naek). Naky jsou po dozrání dormantní a hromadnì klíèí a
po pøezimování v pùdì (3). Sekundární dormanci
vyvolávají vysoké teploty na pøelomu jara a léta,
a proto jsou naky bìhem léta dormantní a mohou klíèit pouze pøi výrazném støídání teplot
(30/15) a pouze na svìtle (4).
Naky jsou pozitivnì fotoblastické (klíèí lépe
na svìtle), tuto vlastnost vak významnì ovlivòuje vlhkost pùdy (5). Za pøíznivých vláhových podmínek vzchází nejlépe z povrchových vrstev
pùdy, ale mùe vzejít z hloubky a 9 cm. Hlavní
vlna vzcházení nastává na poèátku jara (obr. 4.),
v nìkterých letech jetì v zimních mìsících
(v únoru), následnì vzcházivost klesá, pøièem
na podzim mùe v nìkterých letech (pøedevím
za vlhèího poèasí) dojít jetì ke druhé vlnì vzcházení (1).
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Obr. 3. Kvetoucí lodyha rdesna ptaèího

Naky jsou v pùdì ivotné pomìrnì dlouho. Po dvacetiletém uloení v pùdì v hloubce 15 cm bylo ivotných 0,8 %
naek a v hloubce 2 cm 0,3 % naek (6). V místech hojnìjího výskytu podléhá znaèná èást dozrávajících naek predaci ze strany drobných zrnoravých ptákù (pøedevím vrabcù), kteøí plody rdesna ptaèího s oblibou poírají.

Rùst, konkurenèní schopnost a kodlivost
Pøestoe je rdesno ptaèí z celého rodu (vyjma vytrvalých druhù) nejvíce odolné vùèi herbicidùm, není jeho kodlivost, díky nií konkurenèní schopnosti, pøíli vysoká. Hlavním dùvodem nií konkurenèní schopnosti jsou jeho vysoké
nároky na svìtlo, které mu neumoòují se vyvíjet v dobøe
zapojených porostech s vysokou listovou pokryvností.
V obilninách se proto vyvíjí velmi pomalu, po vymetání
(s klesající listovou plochou obilniny) se vak mùe rychle
rozrùstat a v dobì skliznì mùe na silnì zaplevelených pozemcích tvoøit souvislé porosty, které nebývají poseèeny sklízecími mlátièkami pro svùj plazivý vzrùst. Dobøe se vyvíjí
také na strnitích, nebo má pomìrnì rychlý rùst a vývoj (ji
za 5 a 11 týdnù po vyklíèení tvoøí generativní orgány). Pokud nedojde k vèasnému provedení podmítky, stává se èasto rdesno ptaèí jedním z dominantních strnitních druhù,
bohatì plodí a obohacuje tak pùdní zásobu semen, ze které
pak v dalích letech vzchází a zapleveluje pozemek.
Pøestoe vìtina herbicidù pro cukrovou øepu vykazuje
na rdesno ptaèí slabou úèinnost, nebývají s tímto plevelem
v cukrovce problémy. Výjimkou mohou být silnì zaplevelené pozemky, okraje polí, nebo mezerovité porosty.
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Obr. 4. Klíèní rostlina rdesna ptaèího

V porostech ozimé øepky, které nejsou dobøe zapojeny,
rdesno ptaèí na jaøe hromadnì vzchází a vytváøí sice nízké, ale
velmi husté porosty, které prakticky neumoòují rozvoj dalích
druhù plevelù (obr. 5.). Èasto se vyskytuje také v porostech
zeleniny, kde vzhledem k silnému koøenovému systému komplikuje mechanickou regulaci plevelù.
Kromì zemìdìlské pùdy se rdesno ptaèí uplatòuje i jako
plevel v trávnících. Pøedevím na místech s intenzivnìjím selapem zcela nahrazuje trávy a tato místa jsou po ukonèení
vegetace rdesna a do období jarního vzcházení holá.

Taxonomické èlenìní
Døíve iroce pojímaný druh rdesno ptaèí je v novìjí literatuøe v rámci území Èeské republiky rozèlenìn na tøi mení druhy, liící se jak morfologicky, tak i èásteènì ekologicky. Mezi
hlavní rozpoznávací znaky patøí charakter lodyhy (poléhavá èi
vzpøímená), velikost listù v rámci jedné rostliny (vechny listy
jsou pøiblinì stejnì velké vs. listy na hlavní lodyze jsou výraznì vìtí ne na postranních vìtvích, smìrem k vrcholu se listy
zmenují) a dále pak délkou listenù, kryjících naku.
Rdesno obecné (truskavec obecný, P. arenastrum) se vyznaèuje poléhavou a plazivou lodyhou, listy jsou na celé rostlinì pøiblinì stejnì velké. Právì tento druh velmi dobøe snáí
selap, nalézáme jej tedy velmi èasto podél cest, na chodnících,
na rumitích, ale i podél okrajù polí. Oproti následujícím druhùm je mnohem hojnìjí.
Rdesno vesnické (t. vesnický, P. rurivagum)  vytváøí vzpøímené lodyhy, listy na jedné rostlinì se znaènì lií velikostí, listeny
kryjící naku jsou oproti ní pøiblinì stejnì dlouhé èi kratí.
Rdesno ptaèí (t. ptaèí. P. aviculare)  stejnì jako pøedchozí druh vytváøí listy rozdílné velikosti, za plodu jsou listeny vdy
delí ne naky.
Pokud jde o biologii a monosti regulace, jsou rozdíly mezi
jednotlivými druhy uvnitø Polygonum aviculare agg. málo významné a zemìdìlská praxe je tudí nerozliuje.
Tato práce vznikla za podpory projektu MSM 6046070901
a NAZV QH71254.

Souhrn
Regulace
V cukrové øepì lze k regulaci rdesna ptaèího pouít pøedseovì metamitron (je nutné mìlké zapravení do pùdy). Postemergentnì vykazují nejvyí úèinnost clopyralid a triflusulfuron. Ani tyto úèinné látky vak nemusí vdy rdesno ptaèí potlaèit
v cukrovce dostateènì.
Kontaktní herbicidy (phenmedipham a desmedipham) jsou
naprosto neúèinné.
V obilninách je rdesno ptaèí relativnì dobøe potlaèováno
ALS inhibitory (amidosulfuron, iodosulfuron, florasulam, atd.)
a nìkterými rùstovými herbicidy (clopyralid, dicamba, fluroxypyr  obr. 6.), naopak MCPA, 2,4-D, mecoprop-P, atd. na rdesno ptaèí pùsobí nedostateènì.
Vysoká úèinnost nìkterých pøípravkù na rdesno ptaèí
v obilninách vak mùe být zpùsobována dobrým zapojením
porostu, který neumoní pokozeným a oslabeným rostlinám
rdesna regenerovat.
V kukuøici lze rdesno ptaèí preemergentnì potlaèit øadou
bìnì pouívaných irokospektrálních herbicidù, resp. herbicidních kombinací (terbuthylazin + dimethenamid, terbuthylazin + acetochlor, pendimethalin + dimethenamid, atd.). Za sucha vak mùe dojít ke sníení úèinnosti. Postemergentnì
vykazují dobrou úèinnost kombinace ALS inhibitorù s rùstovými herbicidy, napø. tritosulfuron + dicamba (7) nebo florasulam
+ 2,4-D. Vysokou úèinnost vykazují také kontaktní herbicidy
s úèinnou látkou bromoxynil. Vzhledem k pomalejímu zapojování porostu kukuøice (oproti obilninám) je vak tøeba poèítat
s vyí regenerací rostlin rdesna.
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Rdesno ptaèí preferuje pøedevím tìí hlinité a jílovité pùdy. Pøestoe vìtina herbicidù pro cukrovou øepu vykazuje na rdesno ptaèí
slabou úèinnost, nebývají s tímto plevelem v cukrovce problémy.
Výjimkou mohou být silnì zaplevelené pozemky okraje polí, nebo
mezerovité porosty. K regulaci rdesna ptaèího lze pouít pøedseovì metamitron (nutné mìlké zapravení do pùdy). Postemergentnì
vykazují nejvyí úèinnost clopyralid a triflusulfuron. Ani tyto úèinné látky vak nemusí vdy rdesno ptaèí potlaèit dostateènì. Kontaktní herbicidy (phenmedipham a desmedipham) jsou neúèinné.
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JURSÍK, HOLEC: Biologie a regulace dalích významných plevelù Èeské republiky

Obr. 5. Rdesno ptaèí se dokáe uplatnit pouze v plodinách, je
patnì zapojují porost, nebo v proøídlých porostech (øepka)

Obr. 6. Pokození rdesna ptaèího zpùsobené rùstovým herbicidem (Starane 250 EC)  týden po aplikaci

Jursík M., Holec J.: Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Knotweed (Polygonum
aviculare L.)

active ingrediences always control the weed sufficiently. Contact
herbicides (phenmedipham a desmedipham) are not efficient enough.

Polygonum aviculare prefers heavier loamy and clay soils. It is not
noxious weed in sugar beet stands even if the majority of herbicides
used in beet does not show sufficient efficacy. The only exceptions
can be in heavily infested fields, open crop canopies, and on field
margins. Pre-sowing application of metamitron can be used for
P. aviculare management (herbicide has to be incorporated shallow in the soil). In group of post-emergence applied herbicides,
clopyralid and triflusulfuron show the highest efficacy but nor these

Key words: Knotweed, Polygonum aviculare, weed biology, control, herbicide.
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Hodnocení vlivu vlastností áv a provozních podmínek na výmìnu tepla v Robertových odpaøovácích
(Assesing the effect of juice properties and operating
conditions on the heat transfer in Robert evaporators)
Na pokusném odpaøovacích tìlese Robert o ploe 20 m2 byl stanovován koeficient pøestupu tepla v závislosti na obsahu suiny
ávy, teploty varu, výky hladiny v tìlese a toku tepla. Výsledky
mìøení umonily výpoèet souèinitele pøestupu tepla èistou plochou a plochou zanesenou inkrustacemi, jako funkci pomìru
kondenzace páry na jednotku topné plochy a viskozity. Souèinitel
pøestupu tepla pro èistou neinkrustovanou plochu kè byl definován:
kè =

,

kde: kkp  koeficient kondenzace páry  mnoství páry zkondenzované na jednotku topné plochy (kg/m2/h),
l  kondenzaèní teplo páry (kJ/kg),
m  aktuální viskozita ávy (Pa.s).
Skuteèný aktuální souèinitel pøestupu tepla ka = kè expat/100,
kde a je koeficient redukující hodnotu kinkr za hodinu provo-
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zu (1/h) a t je èas (h) od posledního èitìní topné plochy. Byly
nalezeny hodnoty a 0,050,09.
Int. Sugar J., 110, 2008, è.1313, s. 298304.
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Termochemická výroba biopaliva v hydrotermálním
prostøedí (Thermochemical biofuel production in hydrothermal media)
O výzkumu konverze biomasy na motorové palivo, tedy o výrobì
paliv druhé generace, byla ji podána øada zpráv, zejména o fázi
ztekucení velmi rozdrcené suroviny. Autoøi v èlánku popisují
uití vody v tekutém a kritickém stavu k tomuto úèelu, tzv.
hydrotermální technologii. Konkrétnì se jedná o transformace
probíhající za tlaku 540 MPa pøi teplotách 200400 oC, pøi kterých se získávají tekuté produkty, a pøi teplotách 400700 oC,
kdy hlavnì vzniká metán a smìs plynù obsahující pøevánì
vodík. Produkty závisí té na sloení biomasy a pouitém katalyzátoru.
Energy & Environmental Science, 1, 2008, è.1, s. 3265.
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