JURSÍK, HOLEC, SOUKUP, TYER: Biologie a regulace dalích významných plevelù Èeské republiky

BIOLOGIE A REGULACE DALÍCH VÝZNAMNÝCH PLEVELÙ ÈESKÉ REPUBLIKY

Jitrocele  druhy rodu Plantago L.
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Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel prostøední
(P. media), jitrocel vìtí (P. major) a jitrocel chudokvìtý
(P. uliginosa) jsou vytrvalé plevele náleící do èeledi jitrocelovitých (Plantaginaceae). Vechny ètyøi druhy vytváøí v ornici
jednoduchý kùlový koøen zasahující do hloubky a 1 m, z nìho
vyrùstají listové rùice. Pozdìji se koøen pøemìòuje v krátký,
svislý a ztloustlý oddenek s bohatými postranními koøeny (1).
Listy jitrocele kopinatého jsou (èárkovitì) kopinaté, 230 ´
0,53,5 cm, celokrajné, s 36 ilkami (obr. 1.). Listy jsou olysalé
nebo jemnì chloupkaté, pøisedlé. Stvol bývá dvakrát delí, ne
listy. Tvoøí hustý klas, který je výraznì kratí ne stvol (0,55 cm
dlouhý  obr. 2.).
Listy jitrocele prostøedního jsou iroce eliptické a vejèité, 515 ´ 2,58 cm, s 59 ilkami. Jsou klínovitì zúené v øapík,
celokrajné nebo oddálenì tupì zubaté. Povrch listù je chlupatý
(obr. 3.). Stvol je mnohem delí ne listy a bývá pøitiskle chlupatý.

Klas je 26 cm dlouhý, vdy nejménì pìtkrát kratí ne stvol.
Praníky mohou být fialové nebo bílé.
Listy jitrocele vìtího jsou okrouhle vejèité a eliptické,
530 ´ 310 cm velké, celokrajné nebo nepravidelnì zoubkaté,
s 39 ilkami. Jsou lysé nebo mírnì pýøité, náhle zúené v øapík,
který je stejnì dlouhý nebo kratí, ne èepel. Hustý klas je zpravidla delí ne stvol (obr. 4.).
Jitrocel chudokvìtý byl døíve øazen coby poddruh jitrocele vìtího, od kterého se lií poléhavými listy i kvìtními stvoly. Listy bývají u báze klínovitì zúené a èepele jsou nepravidelnì zubaté a laloènaté (obr. 5.).
Pøestoe vechny výe popsané druhy jitrocelù vytváøí mnoho morfologicky odliných ekotypù, mezidruhové køíení nebylo u tìchto druhù prokázáno (2)

Obr. 1. Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)

Jitrocel kopinatý i jitrocel vìtí je pùvodní v celé Evropì
a severní a støední Asii. Následnì byly tyto druhy rozíøeny témìø do celého svìta. Jako plevele se vak uplatòují pøedevím
v mírném pásmu (3). Celosvìtovì je nejhojnìjím druhem jitrocel kopinatý, který patøí ke 12 nejvýznamnìjím plevelùm nezpracovávané pùdy (4). Význam a rozíøení ostatních druhù jitrocelù je mení.

Pùvod, rozíøení a poadavky na stanovitì

Obr. 2. Detail kvetoucího klasu jitrocele kopinatého
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Obr. 3. Jitrocel prostøední (Plantago media)

Vechny výe popsané druhy jitrocelù jsou v ÈR obecnì rozíøeny od níin a po horské oblasti. Vyskytují se pøevánì na
neobdìlávané pùdì, ale také v travních porostech (louky, pastviny, trávníky). Výskyt na orné pùdì je spíe ojedinìlý, pøevánì ve
víceletých pícninách nebo u okrajù pozemkù. Na pùdní druh ani
typ nejsou jitrocele pøíli nároèné, nesnáí pouze velmi nízké pH
pùdy. Jitroceli kopinatému vyhovují spíe suí pùdy, naopak
jitrocel vìtí a chudokvìtý snáí zamokøení a zvýené utuení
pùdy, jsou proto hojné na okrajích nejrùznìjích cest a pìin (3).

a na jaøe pak vznikají nové listové rùice z pupenù na koøenovém krèku, který je rovnì hlavním zásobním orgánem jitrocelù. Regeneraèní schopnost pokozených podzemních orgánù je
pomìrnì malá (pøedevím u jitrocele vìtího) a na obdìlávané
pùdì se proto jitrocele prosazují jen velmi obtínì. Na orné
pùdì mají nií konkurenèní schopnost vzhledem k pomalejímu
rùstu, nìkteré druhy jitrocelù (pøedevím se jedná o jitrocel vìtí a jitrocel chudokvìtý) se vak mohou uplatòovat jako plevele
také na orné pùdì, pøedevím v místech s vysokým obsahem
vody  a ji je pøíèinou vysoká hladina podzemní vody èi horí
zasakování vody srákové na utuených plochách, zde plodina
obvykle ustoupí a rozvíjí se vlhkomilná a bainná vegetace
(jitrocele zde èasto rostou spolu se sítinou abí, protìí bainnou a dalími). Stejnì tak bývají tyto druhy hojnìjí na vlhèích
okrajích polí.
Ve velmi hustých porostech trvalých travních porostù (porosty s vysokou konkurenèní schopností) se stává, e nedochází
k tvorbì generativních orgánù (3). Píce kontaminovaná biomasou jitrocelù bývá velmi hoøká a zvíøata ji neradi pøijímají.
Listová rùice jitrocele prostøedního je zcela pøitisklá k zemi,
take není zasahována pøi seèení. Seè naopak odstraòuje konkurenèní travní porost a posiluje rostliny jitrocele, co v koneèném
dùsledku vede k úplnému vyhynutí trav pod listovou rùicí.

Obr. 4. Jitrocel vìtí (Plantago major)

Produkce semen a jejich vlastnosti
Vechny výe popsané druhy se rozmnoují pøevánì generativnì. Plodem jitrocele je tobolka, která bývá 24 mm velká. Poèet semen v tobolce se u jednotlivých druhù lií, zatímco
tobolka jitrocele kopinatého obsahuje maximálnì dvì semena,
tobolka jitrocele vìtího mùe obsahovat a tøi desítky semen (3).
Na jedné rostlinì dozrává nìkolik set semen (jitrocel kopinatý)
a nìkolik tisíc semen (jitrocel vìtí).
Semena jitrocelù po uzrání obvykle dobøe klíèí, pøezimováním v pùdì se vak klíèivost jetì zvýí. Vìtí stupeò dormance
vykazují tmaví semena se zvrásnìným osemením. Semena jitrocelù jsou pozitivnì fotoblastická a vzchází proto nejlépe z povrchových vrstev pùdy (2). Nejvyí klíèivosti bývá dosahováno
v podmínkách dlouhého dne pøi teplotách 2530 oC (3).
Na nezemìdìlské pùdì se íøí do nejbliího okolí rostliny
vypadáváním semen z víèkatých tobolek. Za vlhka se tvoøí na
povrchu semen sliz, kterým se semena pøichycují na kùi nebo
srst zvíøat, na èlovìka, co napomáhá jejich íøení na delí vzdálenosti. V pùdì vydrí semena ivotná i více ne 10 let, podle nìkterých autorù i více ne 20 let (2). Semena zùstávají z velké èásti
ivotná po projití trávícím traktem zvíøat, co napomáhá íøení (1).

Obr. 5. Klíèní rostlina jitrocele vìtího

Rùst, konkurenèní schopnost a kodlivost
Jitrocele se uplatòují pøedevím jako plevele trvalých porostù a nezemìdìlské pùdy. Zimu obvykle pøeèkávají malé pøízemní listové rùice, které vak mohou v tuhých zimách zmrzat
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Z tohoto dùvodu se jedná o velmi problematický plevel nízko
seèených, intenzivních trávníkù. Ostatní druhy jitrocelù mají listové rùice vzpøímenìjí, take i pøi zavleèení osivem z intenzivnì
udrovaných trávníkù brzy ustoupí.
Pyl jitrocelù je pomìrnì silný alergen, pøièem jeho obsah
v ovzduí je vysoký pøedevím v letních mìsících. Jitrocel kopinatý je cennou léèivou rostlinou a pro tento úèel se také velkoplonì pìstuje.

Obr. 6. Jitrocel chudokvìtý (Plantago uliginosa)

Regulace
V travních porostech, kde se jitrocele jako plevele uplatòují
nejèastìji, lze k jejich regulaci pouít rùstové herbicidy s úèinnou látkou fluroxypyr, dicamba, MCPA a 2,4-D, aplikaci je vak
tøeba provést v plném rùstu plevelù a pøi teplotách nad 12 oC
(obr. 7.). Tyto herbicidy mùeme aplikovat i v obilninách, v jetelovinách lze pouít jen pøípravky obsahující MCPA. V ostatních
plodinách obvykle nebývá cílená regulace jitrocelù nutná.
Tato práce vznikla za podpory projektu MSM 6046070901
a NAZV QH71254.

Obr. 7. Vìtina rùstových herbicidù vykazuje na jitrocele vysokou úèinnost (7 dní po aplikaci herbicidu Starane 250 EC)

Souhrn
Jitrocel kopinatý, jitrocel prostøední, jitrocel vìtí i jitrocel chudokvìtý jsou v ÈR obecnì rozíøeny od níin a po horské oblasti.
Jitroceli kopinatému vyhovují spíe suí pùdy, naopak jitrocel vìtí
a chudokvìtý snáejí zamokøení a zvýené utuení pùdy, jsou proto
hojné na okrajích cest a pìin. Vechny výe popsané druhy se
rozmnoují pøevánì generativnì. Semena jitrocelù po uzrání obvykle dobøe klíèí a vzchází nejlépe z povrchových vrstev pùdy (pozitivní fotoblasticita). Jitrocele se uplatòují pøedevím jako plevele
trvalých porostù a nezemìdìlské pùdy. Regeneraèní schopnost pokozených podzemních orgánù je pomìrnì malá a na obdìlávané
pùdì se proto jitrocel prosazuje jen velmi obtínì. K jejich regulaci
lze pouít rùstové herbicidy fluroxypyr, dicamba, MCPA a 2,4-D,
aplikaci je vak tøeba provést v plném rùstu plevelù a pøi teplotách
nad 12 oC.

Literatura
1. DEYL M.: Plevele polí a zahrad. Nakladatelství Èeskoslovenské
akademie vìd, Praha, 1964.
2. ANDERSON W. P.: Perennial weeds: characteristics and identification of selected herbaceous species. Iowa State University Press,
Iowa, 1999.
3. HOLM L. G. ET AL.: Worlds Worst Weeds. Published for the east-west
center by university press of Hawaii, Honolulu, 1977, s. 385393.
4. ALLARD R.: Genetic systems associated with colonizing ability in
predominantly self-pollinated species. In BAKER H., STEBBING G.
(eds.): The genetics of colonizing species. Academic Press, New
York, 1965.

conditions of high moisture level and also compacted soil. P. major is common near the pathways and on roadsides. All the above
mentioned species reproduce only generatively. Plantain seeds germinate well immediately after ripening and can emerge most likely from upper spoil layers (positive photobasticity). As weeds,
Plantains occur especially on non-agricultural land and in stands
of perennial crops and grassland. The regeneration ability of injured belowground organs is relatively low that cause low possibility to act as weeds on cultivated fields. For the control of Plantain
species it is possible to use growth regulator herbicides fluroxypyr, dicamba, MCPA, and 2,4-D, the application need to be realised during the phase of weeds full growth when the air temperature
is above 12 oC.
Key words: Plantain, Plantago spp., weed biology, herbicide, weed control.
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Plantain species (Plantago lanceolata, P. media and P. major,
P. uliginosa) occur commonly in the area of the Czech Republic
from lowlands to mountain areas. P. lanceolata prefers drier soils,
oposite to P. major and P. uliginosa, which are able to sustain the
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