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Kopøiva dvoudomá (Urtica dioica) je vytrvalý plevelný druh
náleící do èeledi kopøivovitých (Urticaceae). Na stanoviti setrvává vytrvalými, plazivými a vìtvenými oddenky s bohatými
koøeny. Èasnì na jaøe vyrùstají z oddenkù listnaté lodyhy, které
jsou obvykle 50  150 cm vysoké, na pùdách bohatých na iviny a vodu mohou dosahovat výky okolo 2 m. Celá rostlina je
pokryta ahavými trichomi (12 mm dlouhé). Listy kopøivy jsou
velké, iroce vejèité a kopinaté. Na vrcholu jsou listy zapièatìlé, na bázi zpravidla srdèité. Typická je pilovitost okrajù listù.
Drobná zelenkavá kvìtenství vyrùstají z úlabí listù (obr. 1.). Ji
z druhového názvu je zøejmé, e jde o dvoudomou rostlinu.
Samèí rostliny mají kvítky se 4 okvìtními lístky a 4 tyèinkami,
zatímco samièí rostliny mají v kvítku pouze 2 okvìtní lístky
a pestík s pøisedlou a chlupatou bliznou. Ojedinìle se lze setkat
také s rostlinami jednodomými se samèími i samièími kvítky na
jednom jedinci.

Obr. 1. Kvetoucí rostlina kopøivy dvoudomé (Urtica dioica)

V Severní Americe je hojnì rozíøen podruh U. dioica ssp.
gracilis, který má narozdíl od evropského podruhu U. dioica
spp. dioica mohutnìjí a tuí lodyhy, které jsou obvykle lysé,
bez ahavých trichomù, které jsou pouze na èepelích spodních
listù (ANDERSAN 1999). Rostliny U. dioica ssp. gracilis jsou povìtinou jednodomé (na jedné rostlinì vyrùstají samèí i samièí kvìty).

Pùvod, rozíøení a poadavky na stanovitì
Kopøiva dvoudomá je témìø kosmopolitnì rozíøena. Nevyskytuje se pouze v tropických oblastech.
U nás je kopøiva dvoudomá hojná po celém území. Vyhovují ji pøedevím vlhèí stanovitì s vysokým obsahem organické hmoty v pùdì. Vyaduje pùdy s vysokým obsahem ivin,
pøedevím dusíku (výraznì nitrofilní druh). Naopak nesnáí zasolení a nízký obsah fosforu v pùdì (prostupnost fosforeènanových aniotù koøenovými buòkami omezují kationty vápníku).
Nejlépe ji vyhovují pùdy s pH 5,67,6 (1). Na naem území patøí
k pùvodním druhùm, k jejím pøirozeným stanovitím patøí napøíklad okraje luních lesù. Chová se jako typický synantropofyt, druh tìící z èinnosti èlovìka v krajinì. Kopøiva dvoudomá
je typickým ruderálním druhem, na rumitích s vyím obsahem dusíku èasto zcela dominuje.

Obr. 2. Pokození kopøivy dvoudomé zpùsobené úèinnou látkou
glyphosate (dva týdny po aplikaci)
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Obr. 3. Vysokou a dlouhodobou úèinnost na kopøivu dvoudomou
vykazuje herbicid Starane 250 EC (týden po aplikaci)

Produkce semen a jejich vlastnosti
Kopøiva dvoudomá se rozmnouje generativnì i vegetativnì. Naky jsou lutavì edé a edé a pomìrnì drobné (jen asi
1 mm dlouhé, uzavøené v okvìtí. V obrysu jsou naky oválné
a vejèité, nahoøe tupì zapièatìlé, se zbytkem krátké blizny.
Na prùøezu jsou naky èoèkovitì zplotìlé.
Na jedné samièí rostlinì mùe dozrávat a nìkolik desítek
tisíc naek, generativní produkce je vak obvykle mnohem nií s ohledem na obligátní cizospranost vìtrem. Takté rostliny
rostoucí ve stínu mají nií generativní produkci. Po dozrání
drí naky pomìrnì pevnì na mateøské rostlinì, odpadávají
obvykle a po prvních mrazících. Naky vykazují po dozrání
vysokou klíèivost (1), pøièem v pùdì si udrují relativnì krátkou ivotnost. Hlavní vlna vzcházení nastává v dubnu a kvìtnu,
kdy vzchází vìtina naek uloených v hloubce do 2 cm. Minimální teplota pro klíèení naek je 68 oC (2).
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Obr. 4. Housenky baboèky kopøivové (Aglais urticae) mohou írem výraznì sníit listovou plochu kopøivy

Rùst, konkurenèní schopnost a kodlivost
Hlavním zpùsobem íøení tohoto druhu je vegetativní rozmnoování. Podzemní systém oddenkù se rozrùstá vemi smìry a tvoøí hustá souvislá ohniska zaplevelení. Nejintenzivnìjí
tvorba podzemních oddenkù je bìhem jara a na poèátku léta.
S nástupem generativní fáze se intenzita vegetativního rùstu
sniuje. Rozruení koøenového systému zpracováním pùdy podporuje vegetativní mnoení. Z jednoho oddenkového segmentu mùe bìhem roku vzniknout kolonie o prùmìru 2,5 m (1).
Na orné pùdì se kopøiva dvoudomá vyskytuje ojedinìle
a obvykle jen pøechodnì, zejména po aplikaci organických hnojiv (hnùj, kompost atd.), obohacení ornice o rybnièní bahno,
èi jinou hmotu obsahující vegetativní diaspory. Mnohem èastìjí je vak výskyt podél okrajù polí (vlhké karpy, pøíbøení
stanovitì atd.) odkud se èasto dostává do agrofytocenóz. Jako
polní plevel se dokáe uplatnit pøedevím v irokoøádkových
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Obr. 5. Kokotice evropská (Cuscuta europea) na kopøivì

Obr. 6. Kopøiva ahavka (Urtica urens)

plodinách, naopak v hustì zapojených porostech obilnin se
kopøiva dvoudomá prosadit nedokáe, pøestoe zastínìní snáí
velmi dobøe (je to významný lesní plevel).
Nejèastìji vak zapleveluje travní porosty, paøenitì, skleníky a nejrùznìjí nezemìdìlské pùdy. Patøí mezi plevele s vysokou
konkurenèní schopností, kterou vak dokáe plnì vyuít pouze
za vhodných vláhových a výivových podmínek. Na vlhkých
pùdách s vysokým obsahem ivin dokáe kopøiva dvoudomá
vytváøet monokulturní porosty, ve kterých se jiné plevele témìø
nedokáí prosadit.

Pyl kopøivy dvoudomé patøí k silným alergenùm, úèinná
regulace kopøivy na nezemìdìlské pùdì je proto ádoucí jetì
pøed jejím vykvetením.
Vzhledem k vysokému obsahu ivin v biomase je na venkovì kopøiva dvoudomá tradiènì vyuívána jako hodnotné krmivo, pøedevím pro mladou drùbe, èasto jako souèást míchanic s vaøenými bramborami a obilními roty. Suené mladé
rostliny kopøivy pøedstavují velmi kvalitní seno. Kromì toho je
lidmi pouívána i jako rostlina léèivá, k pøípravì èajù, salátù, je
také typickou souèástí velikonoèních nádivek.
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Kopøiva dvoudomá je velmi citlivá k vìtinì listových systemicky pùsobících herbicidù. Velmi vysokou úèinnost vykazují pøedevím rùstové herbicidy (vèetnì úèinné látky triclopyr). Paklie jsou k regulaci neádoucí vegetace pouívány
glyphosatové herbicidy (obr. 2.), je na lokalitách s vysokým
zaplevelením kopøivou vhodnìjí jejich TM kombinace
s rùstovým herbicidem, nejlépe s úèinnou látkou fluroxypyr
(obr. 3.). Nejlepích výsledkù (nízká regenerace) je dosahováno, jestlie je aplikace provedena na obrùstající rostliny po poseèení (2). Klíèní rostliny kopøivy dvoudomé jsou pomìrnì citlivé k vìtinì pùdních herbicidù, jejich regulace je proto obvykle
bezproblémová (3).
Kopøiva dvoudomá je ivnou rostlinou pro housenky vìtího poètu druhù motýlù, z nich nejèastìjí je baboèka kopøivová (Aglais urticae), která dokáe zpùsobit znaèné sníení listové plochy (obr. 4.).
Na stanovitích poblí vod je kopøiva nezøídka napadána
parazitickou rostlinou kokoticí evropskou (Cuscuta europea),
která kopøivy ovíjí svými nitkovitými lodyhami a haustorii proniká do cévních svazkù hostitele, odkud odebírá vodu a iviny
(obr. 5.). Pøi vyím napadení lodyhy kopøivy ve støedu ohniska
postupnì odumírají, zatímco parazit podél okrajù napadá dalí
hostitelské rostliny.

Pøíbuzné druhy

1. ANDERSON W. P.: Perennial Weed  Characteristics and Identification of Selected Herbaceous Species. Iowa State University Press,
Ames, 1999.
2. MIKULKA J. ET AL.: Plevelné rostliny. Profi Press, Praha, 2005.
3. DIXON F. L., CLAY D. V.: Effect of herbicides applied pre- and
post-emergence on forestry weeds grown from seed. Crop Protection, 23, 2004 (8), s. 713721.

Jursík M., Holec J., Andr J.: Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Common
nettle (Stinging Nettle)  Urtica dioica L.
Urtica dioica is a common plant species in the Czech Republic.
Habitats with sufficient moisture and high organic matter and nutrient (especially nitrogen) content are the most suitable for this weed.
U. dioica spreads mostly through vegetative reproduction. Extensive root system produce stems creating wide and dense weed patches. This species can be found on arable land only occasionally
and in many cases only temporarily, especially after application
of organic manure or fishpond sludge onto the field. Frequently it
can be found along field margins, in wet ditches or riparian habitats. U. dioica belongs to the weed species with high competitive
ability but it can be realised only under favorable conditions. On wet
soils with high nutrient content this species can create dense canopies in which other weeds are not able to occur.
Key words: common nettle, Urtica dioica, weed biology, herbicide, weed
control.

Kopøiva ahavka (Urtica urens L.) je narozdíl od kopøivy
dvoudomé jednoletý, èasný jarní plevel (obr. 6.). Pøi dostatku
prostoru její lodyhy bohatì vìtví, v hustím porostu vak èasto
bývají nevìtvené. Listy jsou drobnìjí, okrouhlého tvaru. Pøestoe v polních podmínkách nepùsobí vìtí problémy, bývá èasto obtíným plevelem v porostech zeleniny a na zahradách, kde
zeleniny pøevaují. Zvlátì v porostech rychlené zeleniny mùe
pøi bohaté pùdní zásobì ji brzy zjara masovì vzcházet a konkurovat plodinì. Zároveò znaènì komplikuje èasto pouívanou
ruèní sklizeò  pøi doteku dochází ke vzniku drobných, ale
nepøíjemných poranìní ahavými trichomy. I kopøiva ahavka
preferuje vlhèí a ivinami bohatí pùdy, na lehèích pùdách se jí
dobøe daøí pøedevím v pøítomnosti závlah.
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Nové perspektivy øepy pro výrobu bioplynu (Neue
Perspektiven für die Zuckerrübe zur Biogasproduktion)

Souhrn
V ÈR se kopøiva dvoudomá vyskytuje hojnì po celém území. Vyhovují ji pøedevím vlhèí stanovitì s vysokým obsahem organické
hmoty a ivin (pøedevím dusíku) v pùdì. Vegetativní rozmnoování je hlavním zpùsobem íøení tohoto druhu. Podzemní systém oddenkù se rozrùstá vemi smìry a tvoøí hustá souvislá ohniska
zaplevelení. Na orné pùdì se vyskytuje jen ojedinìle, obvykle jen
pøechodnì, zejména po aplikaci organických hnojiv, èi obohacení
ornice o rybnièní bahno. Èastý je vak její výskyt podél okrajù polí
(vlhké karpy, pøíbøení stanovitì, atd.) odkud se èasto dostává do
agrofytocenóz. Patøí mezi plevele s vysokou konkurenèní schopností, kterou vak dokáe plnì vyuít pouze za vhodných podmínek. Na vlhkých pùdách s vysokým obsahem ivin dokáe kopøiva
dvoudomá vytváøet monokulturní porosty, ve kterých se jiné plevele témìø nedokáí prosadit.
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Øepa se dostává do popøedí jako surovina pro výrobu bioplynu. Pro tuto výrobu se øepa jen zbavuje chrástu, aby se získalo co nejvíce fermentovatelné hmoty. Jediný problém je
zneèitìní, co lze øeit separací pøímìsí na poli stabilním
zaøízením, v pøípadì potøeby se tyto agregáty zdvojují. Sklizená øepa se kompostovací sekaèkou rozmìlní a dopraví se
èerpadlem na beton do horní èásti kontinuálního fermentoru.
Dobré zkuenosti byly získány se siláováním celých cukrovek ve foliových makrohadicích, takto skladovaná surovina
se mùe odebírat k fermentaci podle potøeby delí dobu.
Pìstování a zpracování øepy na bioplyn se stává dalí alternativou pro stabilizaci agrárního sektoru po nucené restrukturalizaci.
Zuckerrübe, 2008, è.5, s. 262.
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