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Turanka kanadská (Conyza canadensis, syn. turan kanadský  Erigeron canadensis) je jednoletý ozimý plevel náleící
do èeledi hvìzdnicovitých (Asteraceae). Tvoøí pøímou lodyhu,
10150 cm vysokou, nahoøe bohatì rozvìtvenou, èasto døevnatìjící. Listy jsou pomìrnì úzké. Dolní listy jsou èasto a 10 cm
dlouhé a jen 1 cm úzké, zúené v øapík, velmi brzy opadávají.
Horní listy jsou pøisedlé. Drobné úbory, 35 mm v prùmìru,
jsou uspoøádány v bohatých latách (obr. 1.). Okrajové jazykovité kvìty úboru jsou bílé a naèervenalé a málo pøesahují zákrov. Terèovité kvìty jsou naloutle bílé (obr. 2.). Celá rostlina
je roztrouenì chlupatá (obr. 3.).

Pùvod, rozíøení a poadavky na stanovitì
Pøedpokládá se, e turanka kanadská je pùvodem ze Severní
Ameriky (1). Do Evropy byla zavleèena v 17. století (2). Dnes je
kosmopolitnì rozíøena.
U nás pochází první záznam o výskytu tohoto druhu z roku
1750 (3). Dnes je turanka kanadská hojnì rozíøená po celém
území od níin a do horských poloh. Jde o nejrozíøenìjí severoamerický plevelný druh na naem území.
Turanka kanadská je velmi otuilý a houevnatý druh, který není v pùdì vybíravý a roste i na stanovitích velmi neúrodných. Zde vytváøí èasto i jedince jen nìkolik centimetrù vysoké
a nìkdy i jednoúborné. Vyhovují ji pøedevím lehèí pùdy a suí
stanovitì, nesnáí podmáèení (4).

Produkce semen a jejich vlastnosti
Turanka kanadská se rozmnouje výhradnì generativnì.
Protáhlé, luté naky jsou k bázi zúené, 1 mm dlouhé. Na vrcholu naky je chmýr, který je tøikrát delí ne naka. V jednom
úboru dozrává 4570 naek. Jedna rostlina vyprodukuje
v prùmìru nìkolik desítek tisíc naek (5), podle jiných autorù
je prùmìrná reprodukèní schopnost rostliny 200 000 naek (4),
pøièem s výkou rostliny roste její generativní potenciál.
Naky jsou po dozrání dobøe klíèivé (6). Optimální teplota
pro klíèení naek je 1520 oC. Naky mohou vzcházet i pøi relativním nedostatku vody v pùdì  v laboratorních podmínkách
vyklíèily 2 % naek pøi osmotickém potenciálu 0,8 MPa (7).
Vliv teploty a vlhkosti pùdy na polní vzcházivost je vak velmi
rùznorodý a modelování polní vzcházivosti je proto problematické. Naky turanky kanadské jsou pozitivnì fotoblastické (7 a 8)
a vzchází proto pøedevím z povrchu pùdy, pøípadnì z hloubky
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do 10 mm (4 a 8), podle jiných autorù (7) vzchází pouze
z hloubky do 5 mm. Pozitivní fotoblasticita se projevuje také
nií vzcházivostí turanky kanadské v dobøe zapojených porostech (9). V polních podmínkách vzchází bìhem celé vegetace
(duben a øíjen), ale vìtina rostlin vzejde v jedné ze dvou hlavních vln. První vlna nastává na pøelomu dubna a kvìtna a druhá
(intenzivnìjí) na pøelomu srpna a záøí (10). Naky turanky kanadské jsou pøi klíèení pomìrnì odolné k zasolení pùdy  pøi
koncentraci 160 mM NaCl vyklíèila v laboratorních podmínkách
4 % naek (7).
Naky se mohou íøit vìtrem a vodou na velké vzdálenosti.
íøení naek napomáhá pøedevím chmýr, ale také nízká hmotnost (HTS 0,0520,072 g). íøí se takté balíèkovanou sadbou,
náøadím, eleznièní dopravou, závlahovou vodou, aj. ivotnost
naek v pùdì je pomìrnì dlouhá, a 20 let (4). Naky turanky
kanadské vykazují také dlouhou perzistenci ve vodì  po devítimìsíèním uloení ve vodì vyklíèily 12 % naek (11).

Rùst, konkurenèní schopnost a kodlivost
Rostliny vzelé na jaøe dokonèují svùj vývoj jetì v téme
roce, zatímco rostliny vzelé na podzim pøezimují ve formì pøitisklých listových rùic (obr. 4.), které na jaøe pokraèují v rùstu
a tvoøí lodyhy, na kterých dozrávají naky. Rùice mení ne 5
cm hùøe pøezimují. Doba od vyklíèení do dozrání prvních naek je v prùmìru okolo 100 dní (12).
Turanka kanadská se vyskytuje nejèastìji na okrajích cest,
silnic, eleznic, mezi dlabou, na rumitích, úhorech, lesních
pasekách a díky získané rezistenci vùèi triazinovým herbicidùm
se stala velmi kodlivým plevelem ve vinicích, sadech, chmelnicích, v kulturách jahodníkù apod. Je nejrozíøenìjím druhem
lemových spoleèenstev, kde jsou èasto pouívány triazinové
herbicidy a pronikají tam posypové sole ze silnic a dálnic (snáí
velmi dobøe zasolení).
Na orné pùdì se vìtinou neuplatní, s rozvojem minimalizace zpracování pùdy vak bylo v USA v posledních letech zaznamenáno intenzivnìjí rozíøení tohoto plevele i v jednoletých
plodinách (13).
U nás se s tímto druhem mùeme setkat jako s polním plevelem, pøedevím v oblastech s vyím zastoupením zeleniny.
V ozimých zeleninách (cibule, koøenové zeleniny sklízené a
na jaøe) se velmi dobøe uplatòuje. Je-li na blízku zdroj diaspor,
pak na podzim hromadnì vzchází a i kdy je následné regulaèní opatøení úspìné, staèí i velmi malý podíl pøeivích jedincù,
aby plodinì znaènì konkurovali. Na jaøe vyrùstají v mohutné
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Obr. 1. Kvetoucí rostlina turanky kanadské

rostliny, které mohou i znaènì komplikovat mechanizovanou
sklizeò.
V teplejích oblastech patøí k nejèastìjím druhùm na pùdì
ponechané ladem. Je-li na podobné ploe vynecháno zpracování pùdy, pak v následujícím roce obvykle turanka dominuje
rostlinnému spoleèenstvu a pøestoe v následujících letech ustupuje vlivem konkurence vytrvalých druhù, její výskyt bývá hojný.

Obr. 2. Detail kvìtu turanky kanadské

Obr. 3. Turance vyhovují pøedevím lehèí vysychavé pùdy

Regulace
Turanka kanadská je relativnì velmi citlivá k vìtinì herbicidù, proto není na orné pùdì problematickým plevelným druhem.
Plevele velmi citlivé k herbicidùm a vysokou generativní
schopností, jako je turanka kanadská, vak reagují na opakované pouívání herbicidù se stejným mechanizmem pùsobení vznikem rezistentních populací k tìmto herbicidùm. Vedle ji zmiòované rezistenci k triazinovým herbicidùm, ke které dolo jejich
masovým a opakovaným pouíváním v 70. a 80. letech minulého století, jsou v posledních letech, díky intenzivnímu pouívaní glyphosatových herbicidù v sadech a v GM sóje v Severní
a Jiní Americe, èím dál èastìji zaznamenávány rezistentní populace turanky kanadské ke glyphosatu (8).

Pøíbuzné druhy
Na zemìdìlské pùdì se mùeme setkat s turanem roèním
(Erigeron annuum), co je také ozimý druh plevele. Pochází ze
Severní Ameriky a u nás ji témìø zdomácnìl  poprvé je uvádìn v roce 1884. Na pustých místech a neobhospodaøovaných
plochách je velmi hojným druhem. Na podzim vytváøí rùici
hrubì zubatých, iroce vejèitých listù, ze které na jaøe vyrùstá
0,51 m vysoká lodyha, která nese úbory se lutým støedem
a bílým popø. nafialovìlým okrajem. Oproti turance kanadské
má výrazné jazykovité kvìty (obr. 5.). Plodem jsou lehké anemochorní naky.
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Obr. 4. Klíèní rostlina turanky kanadské

Obr. 5. Turan roèní (Erigeron annuum)

Turan roèní je typickým druhem úhorù a pustých míst, jako
plevel je èastý ve kolkách døevin, nalézt jej vak mùeme i ve
víceletých pícninách. V jinìjích èástech Evropy èasto na úhorech dominuje. Velmi dobøe snáí sucho, daøí se mu tedy i na
vysýchavých, lehkých písèitých pùdách, v teplejích oblastech
státu je ji pomìrnì hojný.
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Souhrn
Turance kanadské vyhovují pøedevím lehèí pùdy a suí stanovitì. Rozmnouje se výhradnì generativnì. Naky jsou po dozrání
dobøe klíèivé, pozitivnì fotoblastické a pøi klíèení jsou tolerantní
k zasolení a nedostatku vody. Vzchází pouze z povrchové vrstvy
pùdy. Rostliny vzelé na jaøe dokonèují svùj vývoj jetì v téme
roce, zatímco rostliny vzelé na podzim pøezimují ve formì listových rùic, které na jaøe pokraèují v rùstu. Turanka kanadská je
relativnì velmi citlivá k vìtinì herbicidù, proto se na orné pùdì
nejedná o problematický plevelný druh. Èasté jsou rezistentní populace k triazinovým herbicidùm a glyphosatu.
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Jursík M., Holec J., Soukup J.: Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Canadian fleabane  Conyza canadensis (L.) CRONQUIST
Conyza canadensis grows well especially on light soils and dry
locations. It reproduces only generativelly. Rippened achenes show
good germination rates. Conyza achenes are positivelly photoblastic and can germinate also under conditions of higher salinity and
low water availability. Plants emerge from soil surface and upper
soil layers only. Individuals that emerged during spring finish their
life cycle in the same year while those that emerge during autumn
mostly overwinter in growth stage of leaf rosette and continue in
growth in spring. C. canadensis is relatively susceptible to majority
of herbicide active ingrediences and so it is not a problematic weed
on arable land. Pupolations resistant to triazine herbicides and to
glyphosate can be found in many countries.
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