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BIOLOGIE A REGULACE DALÍCH VÝZNAMNÝCH PLEVELÙ ÈESKÉ REPUBLIKY

Pøeslièka rolní (Equisetum arvense L.)
BIOLOGY AND CONTROL OF ANOTHER IMPORTANT WEEDS OF THE CZECH REPUBLIC:
FIELD HORSETAIL (EQUISETUM ARVENSE L.)

Josef Holec, Miroslav Jursík  Èeská zemìdìlská univerzita v Praze
Pøeslièka rolní (Equisetum arvense) je vytrvalý plevel z èeledi
pøeslièkovitých (Equisetaceae). Taxonomicky patøi tento plevel
mezi výtrusné rostliny (ke kapraïorostùm, do oddìlení pøeslièky), které se bionomicky i fysiologicky významnì odliují od
semenných rostlin (vìtina naich plevelù). V pùdì vytváøí rozvìtvený systém svislých a vodorovných oddenkù, které zasahují obvykle velmi hluboko (a 200 cm). Na oddencích v uzlinách
vznikají nepravidelnì vejèité, a pøes 1 cm dlouhé, stejnì zbarvené hlízky. Pøeslièka rolní vytváøí dva typy lodyh. Na jaøe (bøezen a duben) vyrùstají plodné nevìtvené, 10 a 20 cm vysoké
jarní lodyhy (obr. 1.) s iroce nálevkovitými a bøichatì nafouklými pochvami. Barva tìchto jarních lodyh je svìtle hnìdá a
èervenohnìdá, a jsou ukonèené elipsoidním výtrusnicovým klasem (10 a 40 mm dlouhým), ve kterém dozrává velké mnoství
velice drobných kulovitých výtrusù (nikoliv semen). Po vypráení a zaschnutí jarních lodyh vyrùstají z podzemních oddenkù
neplodné, zelené, bohatì pøeslenitì vìtvené letní lodyhy, je
jsou 20 a 70 cm vysoké (1).

Obr. 1. Jarní lodyhy pøeslièky rolní s výtrusnicovým klasem

Pùvod, rozíøení a poadavky na stanovitì
Pøeslièky jsou jedny z nejstarích rostlin, které se na naí
planetì vyskytují ji od karbonu (prvohory). Pøeslièka rolní je
rozíøená po celém svìtì, pøedevím v mírném pásmu (Evropa,
severní a støední Asie, Severní Amerika, Nový Zéland). Naopak
v tropických oblastech se prakticky nevyskytuje (2). U nás je
hojnì rozíøená po celém státì od níin a do horských poloh.
Jedná se o nejhojnìjí druh pøeslièky na naem území. Roste na
polích, zahradách, v trávnících, parcích, sadech, eleznièních
náspech, okrajích cest, pøíkopech, haldách, náplavech, moèálech, v blízkosti vodních ploch, na loukách, pastvinách, v lesích aj.
Nejlépe jí vyhovují vlhèí stanovitì, pøedevím pùdy s vysokou hladinou spodní vody. Na suchých stanovitích se
s pøeslièkou rolní prakticky nesetkáme (3). V níinách roste i na
velmi lehkých, písèitých pùdách typu regozemí, kde jednak profituje z hluboko uloených oddenkù, jimi získává dostateèné
mnoství vody, jednak velmi dobøe reaguje na pøítomnost závlah v zelináøských oblastech (obr. 2.). Preferuje kyselé a neutrální pùdy (pH 3,5 - 6,8), snáí vak i slabì bazickou reakci.
Metabolizmus pøeslièky má relativnì malou potøebu dusíku
a vyhovují ji tedy spíe chudí pùdy, naopak vysoké dávky N
sniují její konkurenèní schopnost vùèi plodinì (4).

Obr. 2. S takto intenzivním zaplevelením pøeslièkou rolní se nejèastìji setkáme na intenzivnì zavlaovaných pozemcích,
kde èasto bývá také vysoká hladina spodní vody (Polabí)
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Generativní rozmnoování
Pøeslièka rolní se rozmnouje generativnì (výtrusy) i vegetativnì (podzemní oddenky). Na neobdìlávaných pùdách pøevauje spíe generativní rozmnoování. Jeden výtrusnicový klas
vytvoøí v prùmìru asi 100 tis. výtrusù (5), je jsou pøenáeny
vodou èi vìtrem na velké vzdálenosti a pomocí hygroskopických pentlic vnikají do pùdy, kde za pøíhodných vláhových
podmínek vyklíèí. Výtrusy mají relativnì krátkou ivotnost a musí
tedy vyklíèit rychle (za sucha je generativní rozmnoování neúspìné). Z vyklíèených výtrusù vznikají zelené prvoklíèky
nesoucí buï samèí nebo samièí pohlavní orgány (dvoudomé).
Oplození samièího prvoklíèku musí probíhat takté za vlhkého
poèasí. Z oplodnìné samièí buòky pak vyrùstá mladá pøeslièka.
Generativní íøení vak není doposud detailnì popsáno.

Rùst, konkurenèní schopnost a kodlivost
Pøeslièka rolní je schopná se uplatnit ve vech jednoletých,
víceletých a vytrvalých plodinách. Vzhledem k pozdìjímu vzcházení letních lodyh (kvìten) se vak nejlépe prosazuje v porostech
okopanin (obr. 3. a obr. 4.) a zelenin, kde také zpùsobuje nejvìtí hospodáøské kody.
Tmavohnìdé oddenky pøeslièky rolní jsou èlánkované (èlánky dlouhé 5 a 18 cm) a velmi tuhé. Primární vertikální oddenek prorùstá do hloubky a 200 cm (v závislosti na hloubce
spodní vody a podloí), pøièem se asi ve 30cm intervalech
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horizontálnì vìtví a vzniká tak typická patrovitá struktura horizontálních podzemních oddenkù (6). Z horizontálních oddenkù vyrùstají kolmo vzhùru nadzemní výhonky. Nìkteré postranní
èlánky mohou naduøovat a vznikají tak podlouhlé a vejèité
hlízky, kterými se rostlina mùe rovnì rozmnoovat. Hlavní
funkcí tìchto hlízek vak je hromadìní zásobních látek, kterými
jsou vyivovány jarní (fertilní) a zpoèátku také letní (vegetativní) lodyhy (3). Pupeny, ze kterých vyrùstají oba typy lodyh jsou
vytváøeny ji v prùbìhu léta pøedchozího roku. Pupeny jarních
fertilních lodyh jsou uloeny obvykle hloubìji ne pupeny letních zelených lodyh, které mohou být terminální a laterální,
pøièem terminální pupeny jsou vìtí a dávají vzniknout rychleji
rostoucím výhonùm. Naopak laterální pupeny zùstávají èasto
dormantní a mají jakousi záloní funkci (2).
Jarní (fertilní) lodyhy vyrùstají brzy na jaøe (bøezen a poèátek kvìtna). Tyto jarní lodyhy nejsou fotosynteticky aktivní a jsou
tedy vyivovány pouze zásobními látkami uloenými
v podzemních oddencích. Od kvìtna do srpna vytváøí pøeslièka
rolní zelené vegetativní lodyhy, jejich hlavním úkolem je vytvoøit co nejvíce zásobních látek pro pøítí vegetaci. Na neobdìlávané pùdì je vegetaèní fáze kratí a v nìkterých letech mùe
být ukonèena opìt generativní fází (fertilní lodyhy). Také hloubka
uloení podzemních orgánù je na neobdìlávané pùdì nií,
èasto jen do 40 cm (7).
Na orné pùdì pøevládá rozmnoování vegetativními orgány. Rozruené segmenty oddenkù a hlízky vytváøejí ze spících
pupenù nové rostliny, jejich oddenek prorùstá kolmo dolù
a jakmile dosáhne dosti vlhké vrstvy, vodorovnì se rozrùstá
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Obr. 3. Pøeslièka rolní patøí k velmi významným plevelùm v ranobramboráøských oblastech

Pøeslièka rolní obsahuje velké mnoství nejrùznìjích alkaloidù, co je pøíèinou její jedovatosti (monogastrická zvíøata jsou
náchylnìjí, nebezpeèná je pøedevím v senì) a allelopatického
pùsobení, které se projevuje sníenou klíèivostí semen a retardací rùstu mladých rostlin, pøedevím drobnosemenných trav (8).
Je veobecnì známo, e nìkteré rostliny vynikají schopností akumulovat ve svých pletivech velké mnoství tìkých
kovù (olovo, kadmium, atd.), èeho se vyuívá k jejich odèerpání z kontaminovaných pozemkù. Podobnou schopností se vyznaèuje také pøeslièka rolní, která je schopná akumulovat ve
svých pletivech velké mnoství zlata. Jedna tuna èerstvé biomasy mùe obsahovat a 120 g zlata (9). Podle jiných sledování
byla koncentrace zlata v popelu pøeslièky rolní a 63 ppm (10).
Takto vysoké akumulace zlata v pletivech pøeslièky vak mùe
byt dosaeno pouze na pozemcích s jeho vysokým obsahem
v pùdì èi spodní vodì.

Regulace

Obr. 4. Pøeslièka rolní mùe intenzivnì zaplevelovat vìtinu plodin, pøedevím okopanin (kukuøice), zejména na vlhèích
stanovitích

Pøeslièka rolní je odolná k celé øadì bìnì pouívaných
herbicidù (odliný metabolizmus). Vìtina kontaktních herbicidù sice pokozuje nadzemní lodyhy, nicménì pøeslièka velmi
rychle regeneruje a koneèná úèinnost je proto nedostateèná.
Slabou úèinnost vykazuje vìtina sulfonylmoèovin a neselektivní listové herbicidy s úè. látkou glyphosat. Naopak vysokou úèinnost na pøeslièku rolní vykazují rùstové herbicidy, pøedevím
MCPA, pøesto je regenerace pøeslièky v následném roce pomìrnì vysoká (okolo 50 %), nií regenerace bylo dosaeno pøi
dìlené aplikaci MCPA (11). Ve velmi vysokých dávkách byla
zaznamenána dobrá úèinnost herbicidù s úè. látkou imazapyr (12), které se pouívají jako herbicidy na eleznicích ve
védsku (v ÈR nejsou registrovány). V sadech, vinicích, kolkách, atd. lze proti pøeslièce pouít dichobenil, který je formulován jako granulát a aplikuje se tedy speciálními aplikátory,
nikoliv postøikem.
Údrba melioraèních systémù a odvodòování zamokøených
pozemkù významným zpùsobem sniuje intenzitu zaplevelení
pøeslièkou.

Pøíbuzné druhy
a vìtví a vytváøí hlavní oddenek, který leí vdy ve vlhkém
pùdním horizontu.
Pøeslièka rolní je velmi vitální druh, jeho systém podzemních oddenkù dokáe èelit velmi extrémním zásahùm, a to nejen agrotechnickým. V roce 1936, postihly severovýchod USA
(stát Vermont) silné záplavy a tisíce hektarù zemìdìlské pùdy
byly zaplaveny vrstvou bahna, právì pøeslièka dokázala ze vech
plevelù nejintenzivnìji prorùstat z pùvodního pùdního horizontu,
a to a 1 m vysokou vrstvou bahna (2).
Je velmi citlivá k mrazu, který zcela nièí oba typy nadzemních lodyh. Zejména pozdní jarní mrazíky mohou velmi oslabit
její rozvoj v jarním období, kdy jsou ji zásobní látky spotøebovány na tvorbu fertilních jarních lodyh (3). Snáí velmi dobøe zastínìní. Dokáe a po dobu 7 týdnù kompenzovat nedostateènou
autotrofní výivu (4) zásobními látkami v oddencích (efektivní
metabolizmus). Uplatní se proto i v relativnì hustých a dobøe zapojených porostech, které, jestlie v prùbìhu vegetace sníí listovou pokryvnost (napø. brambory), umoní pøeslièce dalí rùst.
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Pøeslièek je z naeho území známo 10 druhù vèetnì jednoho køíence (13). Naprostá vìtina z nich se ale na zemìdìlské
pùdì nevyskytuje, jedná se pøedevím o druhy rostoucí na zamokøených plochách (pramenitì, bøehy vodních tokù) nebo
v lesích. Na orné pùdì se jako plevel mohou kromì pøeslièky
rolní uplatnit jetì následující druhy:
Pøeslièka bahenní (Equisetum palustre L.)  ji z jména je
patrné, e daný druh preferuje stanovitì bohatì zásobená vodou, na orné pùdì nejèastìji rùzné lokální deprese èi okraje
polí, pøiléhající k mokøinám. Od pøeslièky rolní se lií tím, e
nevytváøí zvlá lodyhy fertilní a sterilní, výtrusnicový klas se
nachází pøímo na vrcholu zelených lodyh, které bývají oproti
pøeslièce rolní vyí, s prodlouenou vrcholovou èástí.
Pøeslièka vìtevnatá (Equisetum ramosissimum Desf.) roste
pøedevím na suchých stanovitích, na písèitých polích a jejich
okrajích (obecnì dosti èasto na stanovitích s velmi lehkými
pùdami), èasto také na eleznièních náspech. Lodyhy vytváøejí
pomìrnì husté trsy, velmi èasto nejsou vùbec vìtvené. Výtrus-
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nicové klasy jsou na vrcholu zelených lodyh. Roste pøedevím
v teplejích oblastech naeho státu.
Tato práce vznikla za podpory projektu MSM 6046070901 a NAZV
QH71254.

Souhrn
Pøeslièka rolní preferuje vlhèí stanovitì, pøedevím pùdy s vysokou
hladinou spodní vody. Primární vertikální oddenek prorùstá do hloubky
a 200 cm, pøièem se asi ve 30cm intervalech oddenek horizontálnì
vìtví a vzniká tak typická patrovitá struktura horizontálních podzemních oddenkù. Z horizontálních oddenkù vyrùstají kolmo vzhùru nadzemní výhonky. Pøeslièka rolní je odolná celé øadì bìnì pouívaných
herbicidù. Vìtina kontaktních herbicidù sice pokozuje nadzemní
lodyhy, nicménì pøeslièka velmi rychle regeneruje a koneèná úèinnost je proto nedostateèná. Dobrou úèinnost na pøeslièku rolní vykazují rùstové herbicidy, pøedevím MCPA. V sadech, vinicích, kolkách,
atd. lze proti pøeslièce pouít dichobenil. Údrba melioraèních systémù a odvodòování zamokøených pozemkù významným zpùsobem
sniuje intenzitu zaplevelení pøeslièkou.
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Holec J., Jursík M.: Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Field horsetail (Equisetum arvense L.)
Equisetum arvense prefers habitats with higher soil moisture, especially those with higher level of groundwater. Primary vertical stolon penetrates the soil down to 200 cm. It branches horizontally in
30 cm interval, giving rise to typical storeyed structure of horizontal
underground stolons. Aboveground shoots emerge from these horizontal stolons in vertical direction. E. arvense is tolerant to wide
range of commonly used herbicides. The majority of contact herbicides can harm aboveground shoots but their efficacy is insufficient
as the plant can regenerate very early. Good efficacy on E. arvense
is shown by growth herbicides, especially by MCPA. Dichobenil
should be used to control this weed in orchards, vineyards, or nurseries. Proper care of drainage systems and melioration of wet soils
can markedly decrease the intensity of E. arvense.
Key words: Field horsetail, Equisetum arvense, weed biology, herbicide,
weed control.
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Praktická pøíruèka, zpracovaná pracovníky Katedry rostlinné výroby ÈZU, pøedkládá struèným pøehledným zpùsobem metodiku pìstování cukrovky. V estnácti kapitolách publikace ètenáø nalezne informace o významu a poadavcích cukrovky, zaøazení do osevního
postupu, zpracování pùdy, výivì a hnojení, zaloení porostu, ochranì proti plevelùm,
chorobám a kùdcùm, nových technologiích, sklizni, odbytu i ekonomice produkce. Navazuje pøehled hlavních èíselných údajù o plodinì a tabulkovì zpracovaný èasový sled
prací pøi pìstování cukrovky. Pøíruèka je urèena v prvé øadì pìstitelùm cukrovky (pøedevím v meních firmách), poslouit vak mùe kadému, kdo ve své práci pøichází
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