LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

BIOLOGIE A REGULACE DALÍCH VÝZNAMNÝCH PLEVELÙ ÈESKÉ REPUBLIKY

Úhorník mnohodílný
Descurainia sophia (L.) PRANTL
BIOLOGY AND CONTROL OF ANOTHER IMPORTANT WEEDS OF THE CZECH REPUBLIC:
FLIXWEED  DESCURAINIA SOPHIA (L.) PRANTL

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

Úhorník mnohodílný (Descurainia sophia) je jednoletý ozimý plevel náleící do èeledi brukvovitých (Brasicaceae). V pùdì
vytváøí vøetenovitý hlavní koøen s tenèími postranními koøeny.
Lodyha je èasto i pøes 1 m vysoká, nevìtvená nebo vìtví jen
v horní polovinì. Rostlina úhorníku je hustì olistìná peøenoseènými (dvakrát a tøikrát zpeøenými) listy, typickými pro tento druh. Dolní listy jsou krátce øapíkaté, èepel s 68 páry úkrojkù. Støední a horní listy jsou pøisedlé, èepel s 34 páry
celokrajných úkrojkù. Jednotlivé úkrojky jsou pomìrnì krátké
a tenké. Celá rostlina je odìna krátkými chlupy, co jí dodává

Obr. 1. Kvetoucí rostlina úhorníku mnohokvìtého

typickou edozelenou barvu. Kvìty úhorníku jsou sestavené
v bohatých hroznech. Kaliní lístky jsou zelené, korunní bledì
citrónovì luté (obr. 1.).
Pùvod, rozíøení a poadavky na stanovitì
Úhorník mnohodílný pochází ze západní Asie, odkud se
rozíøil do Evropy, dalích oblastí Asie (kromì nejsevernìjích
èástí) a severní Afriky. Následnì byl zavleèen do Severní a Jiní
Ameriky, jiní Afriky a na Nový Zéland.
U nás je úhorník mnohodílný hojnì rozíøen v teplejích
èástech státu. Ménì èastý je ve vyích polohách a do horských
poloh je zavlékán pouze ojedinìle. Roste na polích, úhorech,
rumitích, høbitovech, skládkách, kompostech, okrajích komunikací, eleznièních náspech aj. Vyhledává zejména suí na
iviny bohaté pùdy.
Produkce semen a jejich vlastnosti

Obr. 2. Vzcházející rostliny úhorníku jsou pomìrnì drobné

Plodem úhorníku jsou 1030 mm dlouhé eule, které vyrùstají na ikmo odstálých tenkých stopkách. V euli se nachází 2455 oválných semen, která jsou hnìdá, 0,60,9 mm dlouhá
a 0,30,4 mm iroká. Na jedné rostlinì se vytváøí 6 000 a
770 000 semen (1). Semena jsou po do dozrání dormantní (2).
K poruení dormance dochází vlivem nízkých teplot bìhem zimy.
Semena jsou pozitivnì fotoblastická (3), nejlépe proto vzcházejí
z povrchu pùdy, max. ze 2 cm. Nejvyí klíèivost vykazují semena pøi teplotì 1012 oC (1). Pøestoe semena úhorníku mnohodílného mohou vzcházet témìø bìhem celého roku (obr. 2.),
nejvíce rostlin vzchází zpravidla na podzim (4). Semena se vedle pøirozeného vysemeòování na stanoviti íøí vìtrem èi vodou.
Povrch semen za vlhka slizovatí, èím se pak mohou íøit té
pøichytáváním na náøadí a stroje, pøípadnì i exozoochornì.
V pùdì jsou semena ivotná více ne tøi roky (5).
Rùst, konkurenèní schopnost a kodlivost
Úhorník mnohodílný vzchází pøevánì na podzim a uplatòuje se proto pøedevím v ozimých plodinách (obilniny a øepka).
Jeho poèáteèní rùst je pomìrnì pomalý a konkurenènì zaèíná
ovlivòovat plodinu a na jaøe (obr. 3.). V dobøe zapojených porostech ozimu a v porostech jaøin se proto uplatòuje jen obtínì.
Vedle ozimých plodin se mùe prosadit také v porostech
víceletých pícnin a v nìkterých zeleninách. Jeho význam
v posledních letech výraznì stoupá, pøedevím s ohledem na
problematickou regulaci v ozimé øepce. Podobnì jako ostatní
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Obr. 3. Bìhem jara se dotvoøí plné listové rùice úhorníku

Obr. 4. V ozimých obilninách se úhorník prosazuje obtínì

brukvovité plevele i úhorník pozitivnì reagoval na zvyující se
výmìry øepky v ÈR. Ale narozdíl napøíklad od penízku rolního,
nebyl úhorník v minulosti významným plevelem na orné pùdì,
nebo v ozimých obilninách, kde bylo tìitì jeho výskytu, pøíli nekodil.
V porostech obilnin není druh významnì konkurenènì silný, obvykle vytváøí jen málo vìtvenou, tenkou lodyhu (obr. 4.).
V pøípadì porostù øepky mu vyhovuje jak èasnìjí setí, tak
i poèáteèní mení zapojení porostù. Na jaøe øepku pøerùstá,
v pøípadì dostateèného mnoství ivin vytváøí mohutné, bohatì
vìtvené lodyhy s vysokou produkcí semen. Vysoké rostliny
úhorníku mohou i znaènì ztìovat sklizeò.

Obr. 5. Hulevník lékaøský (Sisymbrium officinale)

Regulace
Úhorník mnohodílný je pomìrnì citlivý vùèi vìtinì bìnì
pouívaných herbicidù v obilninách, zejména k sulfonylmoèovinám. Ménì úèinné jsou rùstové herbicidy (MCPA, 2,4-D,
atd.) a substituované moèoviny (isoproturon a chlorotoluron).
Nejvìtí uplatnìní nachází úhorník mnohodílný v ozimé
øepce, nebo je více èi ménì tolerantní vùèi vìtinì preemergentních herbicidù do øepky registrovaných. Dostateènou úèinnost vykazují pouze úèinné látky clomazone a dimetachlor,
nejlépe jejich kombinace. Na lehèích pùdách vak mùe po
aplikaci vysoké dávky úè. látky clomazone dojít k výraznému
pokození øepky, zejména po vysokých srákách po aplikaci.

Obr. 6. Hulevník Loeselùv (Sisymbrium loeselii)

Pøíbuzné druhy
Úhorník mnohodílný byl døíve øazen do rodu hulevník (Sisymbrium), z neho se na orné pùdì uplatòují pøedevím následující druhy, patøící do skupiny jednoletých ozimých plevelù:
Hulevník lékaøský (Sisymbrium officinale, syn. hulevníkovec lékaøský  Chamaeplium officinale)  tmavì zelené rostliny se vyznaèují tuhou lodyhou, která podobnì jako ostatní
druhy vìtví a v horní polovinì (obr. 5.). Typickým znakem
jsou kratí eule pøitisklé k lodyze. Je hojný pøedevím
v teplejích oblastech státu. Kromì výskytu na ruderálních plochách proniká na ornou pùdu pøedevím jako plevel v porostech
zelenin, na zahradách a okrajích polí.
Hulevník Loeselùv (S. loeselii) vytváøí pomìrnì mohutné,
vysoké rostliny, silnì chlupaté (obr. 6.). Velmi èasto roste v prostøedí lidských sídel, podél komunikací, na ruderálních plochách
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a pod. Na orné pùdì zapleveluje ozimou øepku, její porost
pøerùstá, zatím ale nejèastìji jen podél okrajù pozemkù.
Hulevník vysoký (S. altissimum) vytváøí listy s úzkými úkrojky. Dlouhé eule od lodyhy témìø kolmo odstávají. Je nejteplomilnìjí, setkáváme se s ním pøedevím na jiní Moravì a v níinách
podél velkých øek. Roste velmi dobøe i na lehkých písèitých pùdách. Objevuje se v porostech zeleniny, na úhorech a ve vinicích.
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Souhrn
V ÈR je úhorník mnohodílný hojnì rozíøen pøedevím v teplejích
oblastech. Semena jsou pozitivnì fotoblastická a vzchází proto pøedevím z povrchových vrstev pùdy (max. 2 cm). Vzchází pøevánì
na podzim a uplatòuje se proto pøedevím v ozimých plodinách
(obilniny a øepka). Poèáteèní rùst je pomìrnì pomalý a konkurenènì zaèíná ovlivòovat plodinu a v jarním období. Význam úhorníku
mnohodílného v posledních letech v ÈR výraznì stoupá, pøedevím
s ohledem na problematickou regulaci v ozimé øepce, kde dostateènou úèinnost vykazují pouze úèinné látky clomazone a dimetachlor, nejlépe jejich kombinace.
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Jursík M., Holec J., Soukup J., Tyer L.: Biology and control of another important weeds of the Czech Republic:
Flixweed  Descurainia sophia (L.) PRANTL
In the Czech Republic, Descurainia sophia is common weed especially in warm regions. Seeds of this species are positively photoblastic, thus emerging from upper soil layers (from maximum 2 cm
depth). Germination occurs during autumn mainly, and so D. sophia acts as a weed mostly in winter crop stands (winter cereals
and oilseed rape). The growth intensity is relatively low during early growth stages so it does not affect the winter crop by competition
until spring. The importance of this species as a weed has been
increasing in the Czech Republic in recent years. This is related to
its complicated management in stands of winter oilseed rape, where only active ingredineces clomazone and dimetachlor (and better
their combination) show sufficient efficacy.
Key words: Flixweed, Descurainia sophia, weed biology, herbicide, weed
control.
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Kvalita odrùdy a osiva cukrovky
QUALITY OF VARIETY AND SUGAR BEET SEEDS

Ji dvakrát jsme informovali v Listech cukrovarnických a øepaøských o mezinárodní konferenci Cukr a osivo  budoucí perspektivy,
uspoøádané 8. kvìtna 2008 spoleèností Danisco v Kodani. Pøední evroptí odborníci v oblasti pìstování cukrovky zde se zástupci
øepaøù a cukrovarníkù diskutovali o budoucnosti pìstování cukrové øepy v Evropì. V tomto èísle uzavíráme sdìlení o konferenci
pøedstavením posledních dvou vybraných referátù.
Osivo a odrùda  klíèové faktory ke zlepení výnosu
Kvalitou odrùd a osiva jako klíèových faktorù pro zlepení
výnosù cukrové øepy se ve své pøednáce zabýval prof. Berndt
Märländer z Výzkumného ústavu øepaøského v Göttingen
v Nìmecku.
Profesor Märländer v úvodu analyzoval cukrovku jako plodinu s víceúèelovým vyuitím. Cukrovka obsahuje 25 % suiny,
z èeho asi 17 % tvoøí sacharóza. Pøi zpracování cukrovky tak
vznikají produkty pro lidskou výivu a prùmysl (cukr), melasa
(krmiva, bioetanol) a vláknina (krmivo pro dobytek). V delí
èasové øadì je moné sledovat nárùst výnosù u bílého cukru a
o 4 t/ha. Tyto poznatky pocházejí z nárùstu výnosù bílého cukru z registraèních odrùdových pokusù v Nìmecku v letech 1975
a 2006. Pokud by tento vývoj pokraèoval dále, lze s velkou
pravdìpodobností oèekávat výnosy bílého cukru v pokusných
systémech kolem 15 t/ha okolo roku 2020. V provozních pod-
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mínkách je tento pokrok mení v dùsledku pìstování na vìtích plochách, chyb v agrotechnice a výkyvech poèasí. U odrùd
cukrovky se vak stále potvrzuje negativní závislost mezi rùstem výnosu koøenù a cukernatostí. Toto je urèitý pøírodní limit
plodiny cukrovky. Pøesto vak obecnì dochází k výraznému
nárùstu cukernatosti a sniování obsahu =-amino dusíku, významného z hlediska výtìnosti bílého cukru. U cukernatosti je
uvaován urèitý fyziologický limit kolem 21 % a u =-amino dusíku 45 mmol/kg. Z hlediska ochrany proti kodlivým organismùm u cukrovky je zásadní lechtìní na toleranci a odolnost
vùèi rùzným kodlivým organismùm. V tab. I. je uveden pøehled moností ochrany cukrovky v oblasti rezistentního lechtìní a dalích ochranných opatøení.
Pokud se týká rizománie, v souèasnosti tolerantní odrùdy
ji v pokusech v Nìmecku dosahují srovnatelných výsledkù ve
výnosu bílého cukru s odrùdami netolerantními, zatímco
v 90. letech minulého století èinil rozdíl ve výnosu bílého cukru
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