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Porovnání fotosyntetické aktivity
plevelných a kulturních øep
COMPARISON OF PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY IN CULTURE AND WEED BEETS

Roman Hnilièka, Josef Pulkrábek  Èeská zemìdìlská univerzita v Praze
Z praktického hlediska jde zcela jednoznaènì o druhý zdroj,
Ani letoní rok se z pohledu pìstitele cukrovky neobejde
nebo problém plevelných øep se ve vech evropských øepaøbez problémù spojených s výskytem plevelné øepy na pozemcích s cukrovou øepou. Na mnoha lokalitách jsme ji poèátkem
ských oblastech objevil a s pouitím jednoklíèkového osiva.
V Èeské republice se plevelná øepa ve vìtí míøe zaèala
èervna mohli pozorovat vybíhající rostliny plevelných øep. Øada
pìstitelù se s tímto problémem musí potýkat, co negativnì
vyskytovat v souvislosti s dovozem osiva z jihoevropských zemí.
ovlivòuje ekonomiku pìstování této plodiny.
Pro svou kodlivost a negativní pùsobení na èistotu porostù
byla plevelná øepa zaøazena v roce 1992 mezi karanténní plevePrvní zprávy o výskytu plevelné øepy v kulturách pocházejí
z Velké Británie, kde byly objeveny jednoleté formy øepy
le (6). Pøestoe dnes ji kategorie karanténních plevelù neexistuje, je plevelná øepa v porostech cukrovky závaným hospos dormantními semeny. V letech 197881 bylo 1821 % polí ve
Velké Británii zamoøeno semenáèky rodu Beta (1), které byly
dáøským problémem a je jí nutno stále vìnovat náleitou
pozornost (7).
náhodnì zaneseny do polí následkem kontaminace osiva a naPlevelná øepa má stejné nároky na vodu, iviny a svìtlo
zvány plevelná øepa. Pozdìji byla plevelná øepa objevena také
jako kulturní øepa. Výskyt jedné plevelné rostliny na 1 m2
v ostatních evropských zemích (2).
pøedstavuje redukci výnosu z této plochy o 12 % (8). Pøi výskyPlevelná øepa má pùvod ve Støedozemí a pøední Asii, kde
tu 1 000 vybìhlic na 1 ha, není-li takové zaplevelení zlikvidováse vyskytuje planì rostoucí druh øepa pøímoøská Beta vulgaris
no, je dalí pìstování cukrovky na stejném pozemku neekonossp. maritima. Rozdíly v pùvodu vyplývají z rozdílného zpùsomické (9).
bu, jakým byly tyto øepy zpoèátku klasifikovány. Nìkteøí autoøi
Rostliny lze charakterizovat jako ivé organizmy, jejich
je popisovali jako výdrol, jiní jako plané nebo jednoleté øepy,
specifickou vlastností je schopnost získávat energii dvìma prindalí jako køíence mezi planými a kulturními formami (3). Plecipiálnì odlinými zpùsoby: fotosyntézou a dýcháním. Zatímco
velná øepa se na naich polích objevila poèátkem osmdesátých
pøi fotosyntéze je energie získávána vyuitím energie sluneènílet spolu s dovozem zahranièního osiva (4). Pøíèinu jejího výho záøení, dýchání pøedstavuje reakce organického substrátu
skytu je tøeba hledat v mnoení osiva cukrovky v zemích jiní
s molekulárním kyslíkem. V obou pøípadech se vytváøí krátkoEvropy. Do tìchto oblastí bylo postupnì pøesunuto vekeré
dobá energetická zásoba  ATP. To platí nejen pro cukrovku,
mnoení osiva cukrovky, protoe jsou zde vhodnìjí klimatické
ale i pro plevelnou øepu. Obì tyto rostliny jsou si jak z morfolopodmínky pro dosaení vyích výnosù a lepí semenáøské jagického, tak fyziologického hlediska podobné, a na pøísluné
kosti osiva. Zároveò vak v tìchto oblastech mùe docházet ke
lokalitì si tedy silnì konkurují.
kontaminaci osiva cukrovky semeny plevelné øepy, pro kterou
Porovnáním fotosyntetické aktivity a respirace tohoto pleje zmínìná oblast domovinou (5).
vele s kulturními odrùdami nám napoví, jak si navzájem rostliZ pøímoøské øepy byly zøejmì odvozeny souèasné kulturní
ny konkurují, a v budoucnu by toto podrobné poznání mohlo
typy. Ta se pouívala pøi lechtìní kulturních odrùd a snadno se
pøispìt k propracování metod likvidace rostlin plevelných øep.
køíí s kulturními formami rodu Beta  øepa (Beta vulgaris ssp.
vulgaris var. altissima  cukrovka, Beta vulgaris ssp. vulgaris var. rapaceae  krmná øepa,
Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris  èerveTab. I. Denní hodnoty intenzity fotosyntézy cukrové a plevelné øepy ve vývojovém
ná øepa, Beta vulgaris ssp. cicla  øepa obecná
stadiu osmi pravých listù
listová).
Èasové období
Teoreticky jsou v odborných kruzích diskutovány dva moné zdroje pùvodu a vzniku
89 h
1112 h
1415 h
1718 h
plevelných øep:
Fotosyntéza
Cukrová Plevelná Cukrová Plevelná Cukrová Plevelná Cukrová Plevelná
1. Rozmnoením ekotypù náchylných k vyøepa
øepa
øepa
øepa
øepa
øepa
øepa
øepa
bíhání a spontánnì vyselektovaných z povolených odrùd. Kulturní øepy vznikaly 2000
Intenzita fotosyntézy (mm CO2 m2s1)
let pøirozenou a umìlou selekcí z pùvodnì
jednoleté plané pøímoøské øepy. Dvouletost
Minimální
2,65
5,47
2,63
3,56
7,66
6,76
6,25
5,09
je tedy znakem získaným.
Maximální
6,04
8,52
11,19
10,7
9,03
10,09
8,49
8,75
2. Zavleèení osivem kontaminovaným jednoletými planými formami øep z mnoitelPrùmìr
5,82
7,15
7,04
7,36
8,31
8,17
7,10
6,80
ských oblastí ve Støedomoøí.
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LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Obr. 1. Denní prùbìh intenzity fotosyntézy

Obr. 3. Intenzita fotosyntézy u jednotlivých odrùd

Obr. 2. Denní prùbìh transpirace

Obr. 4. Transpirace u jednotlivých odrùd

Materiál a metody
Hlavním cílem naí práce bylo zjistit a porovnat rychlost
fotosyntézy u kulturních rostlin cukrovky a plevelné øepy. Jako
kulturní rostliny jsme pouili dvì odrùdy cukrovky, a to odrùdu
SD 15734 od firmy Strube-Dieckmann (která právì prochází
registraèním øízením a je zkouena pod obchodním názvem
Bering) a odrùdu Fiorenza od firmy KWS. Do pokusu jsme také
zaøadili krmnou øepu, odrùdu Monro, od spoleènosti Florimond Despréz.
V poloprovozních podmínkách jsme oseli maloparcelky
uvedenými odrùdami a zároveò byla vyseta i plevelná øepa.
Vechny parcelky byly oetøeny v klasickém systému tøí herbicidních aplikací.
Vlastní mìøení intenzity fotosyntézy bylo ve fázi BBCH 18
(8 pravých listù) komerèním pøenosným infraèerveným analyzátorem LC pro+ s listovou komùrkou, který umoòuje mìøit pøi
hustotì ozáøení FAR (400700 nm) v rozsahu 02000 mmol.m2s1
a teplotì 5 a +50 oC.
Na vech variantách jsme provedli mìøení na prvním mìøitelném listu. Listová komùrka o velikosti 6,25 cm2 byla vytemperována na teplotu 23 oC a nastavena na intenzitu osvìtlení
600 nm. Kadá rostlina øepy byla mìøena patnáct minut ve
tøech opakováních, z výsledkù jednotlivých mìøení byl vypoèítán prùmìr.
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Výsledky a diskuse
Rostliny rodu Beta zaøazujeme mezi rostliny typu C3.
U tohoto typu rostlin se intenzita fotosyntézy (mìøená
v mmol CO2 m2s1) pohybuje v rozmezí od 5 do maximálnì
20 mmol. V naem pøípadì byla minimální hodnota u cukrové
øepy 2,65 mmol, zatímco maximální hodnoty dosahovaly
11,19 mmol. U rostlin plevelných øep bylo toto rozmezí velmi
podobné, mezi 3,56 a 10,09 mmol CO2 m2s1. Denní hodnoty
intenzity fotosyntézy rostlin cukrové a plevelné øepy uvádí tab. I.
Pøi obecném pohledu na rozdíly mezi cukrovou a plevelnou øepou jsme zjistili, e oba tyto druhy nejintenzivnìji fotosyntetizují okolo 14 hodiny a dosahují témìø shodných hodnot,
a to okolo 8 mmol CO2 m2s1. V dopoledních hodinách intenzivnìji fotosyntetizovala plevelná øepa, jak je patrné z obr. 1.
V odpoledních hodinách se proces u obou rostlin témìø vyrovnal a intenzita fotosyntézy se sniovala.
Z obr. 2., vyjadøujícího denní prùbìh transpirace, je patrné,
e v dobì, kdy rostliny nejintenzivnìji fotosyntetizovaly, docházelo také k nejvyí transpiraci a prodýchávání. U plevelné øepy
je tento jev jetì výraznìjí, ne u øepy kulturní.
Nae výsledky mìøení fotosyntézy u cukrové øepy jsou porovnatelné s výsledky POSPÍILOVÉ (10), která se tímto mìøením
také zabývala. Mìøení probíhalo za celodenního intenzivního
sluneèního osvìtlení a teplotì 26 oC.
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Pøi porovnání intenzity fotosyntézy jednotlivých
odrùd jsme zjistili, e nejvyích hodnot dosahuje
odrùda Fiorenza, a to 12,8 mmol CO2 m2s1, naopak
nejniích odrùda krmné øepy 9 mmol CO2 m2s1. Plevelná øepa dosáhla podobných hodnot, jako odrùda
cukrovky Bering (obr. 3.).
V porovnání s ostatními odrùdami plevelná øepa
silnì transpirovala. Její hodnota transpirace se ustálila
na 1,47 mmol H2O m2s1 a pøedstihla jak krmnou øepu,
tak i odrùdu cukrovky Fiorenza (obr. 4.).

Závìr
Z hodnot namìøených analyzátorem LC pro+ je
patrné, e plevelná øepa je velkým konkurentem pro
rostliny cukrovky, ale hlavnì krmné øepy. S tìmito
rostlinami dosahuje témìø shodných a nìkdy i vìtích hodnot, a dá se tedy usuzovat na její vìtí konkurenèní schopnost. Zatímco schopnost intenzivnìji
fotosyntetizovat se projevuje zejména v dopoledních
hodinách, transpiraèní køivka byla u plevelné øepy
vyí v prùbìhu celého dne. Z kulturních øep se lépe
ne plevelná øepa projevila odrùda Fiorenza.
Pro øadu zemìdìlských podnikù, ve kterých se
pìstuje, pøedstavuje cukrová øepa stále ekonomicky
výhodnou plodinu. Abychom se o monost jejího
pìstování do budoucna neochudili, je nutné dùslednì rostliny plevelných øep z porostu odstraòovat.
Souhrn
Byla sledována fotosyntetická aktivita a respirace u rostlin plevelných øep a kulturních rostlin cukrové a krmné øepy v rùstové fázi
18 BBCH (8 pravých listù). Kulturní i plevelné rostliny dosahovaly
nejvyích hodnot ve 14 hodin a jejich prùmìr byl 8 mmol CO2 m2s1.
Rozdíly v intenzitì fotosyntézy jsou patrné v dopoledních hodinách,
kdy plevelné druhy dosahují vyích hodnot. V odpoledních hodinách ji tomu bylo naopak. Dále lze konstatovat, e v prùbìhu celého dne rostliny plevelných øep více transpirovaly  jejich hodnota
transpirace se dostala na maximum 1,47 mmol H2O m2s1. Pøi porovnání
kulturních rostlin a plevelných je patrné, e plevelná øepa je velkým
konkurentem øep kulturních i co do intenzity fotosyntézy.
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Hnilièka R., Pulkrábek J.: Comparison of photosynthetic
activity in Culture and Weed Beets
We monitored photosynthetic activity and respiration in plants of
weed beets and in culture plants of sugar and feed beets in growth
phase of 18 BBCH (8 genuine leaves). Culture and weed plants
reached the highest values at 2 p. m. and their average was
8 mmol CO2 m2s1. Differences in photosynthesis intensity are visible in the afternoon hours, when weed beets reach higher values.
In the afternoon hours it was opposite. Also we can say, that during
all day, the plants of weed beets had higher transpiration and their
value reached maximum of 1.47 mmol H2O m2s1. In comparison of
culture and weed plants it is evident, that weed beet is a large
competitor of culture beets, also in photosynthesis intensity.
Key words: photosynthetic activity, respiration, weed beets, culture beets,
feed beets.
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