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Vesnovka obecná (Cardaria draba) je vytrvalý, hlubokokoøenící, výbìkatý plevel náleící do èeledi brukvovitých (Brassicaceae). V pùdì vytváøí bohatì vìtvený systém vodorovných
a svislých koøenových výbìkù. Hustì olistìné lodyhy jsou pøímé, 3070 cm vysoké. Pøízemní a dolní lodyní listy jsou obvejèité, pøièem v dobì kvìtu jsou ji obvykle zaschlé. Støední
a horní lodyní listy jsou podlouhle eliptické nebo podlouhlé,
srdèitì støelovitou bází objímavé. Celá rostlina je pokryta edavými chloupky. Drobné, oboupohlavné kvìty jsou uspoøádány
v hustých chocholíkovitých latách (obr. 1.). Bílé korunní lístky
jsou delí ne otevøené lístky kaliní.
Pùvod, rozíøení a poadavky na stanovitì
Vesnovka obecná byla pùvodnì rozíøena pravdìpodobnì
jen ve Støedozemí a jihozápadní a støední Asii. Pøes Evropu se
vak bìhem 19. století rozíøila témìø do celého svìta (1).
U nás se vyskytuje hojnì pøedevím v teplejích (niích)
oblastech. Ve vyích polohách se vyskytuje jen roztrouenì èi
pøechodnì a na horách se nevyskytuje vùbec. V Severní Americe vak roste i v nadmoøských výkách pøes 2 000 m n. m., kde
pøi dostatku vláhy snáí i velmi studené klima. Roste v pøíkopech
a na okrajích cest, náspech a kolejitích eleznièních tratí, rumitích, kompostech, navákách a skládkách, výsypkách a haldách, polích, úhorech, sadech, chmelnicích a vinicích, ruderalizovaných trávnících aj. Vyhovují ji pøedevím suí stanovitì.
Dává pøednost zásaditìjím pùdám, na pùdní druh vak není
tento plevel vybíravý. Velmi dobøe snáí zasolení pùdy.
Produkce semen a jejich vlastnosti
Vesnovka obecná se rozmnouje generativnì i vegetativnì.
Pøedevím na neobdìlávané pùdì se intenzivnì rozmnouje
semeny. Plodem vesnovky rolní jsou srdèité, lysé, dlouze stopkaté
eulky, ukonèené dlouhou ènìlkou. eulka obsahuje jedno a
ètyøi semena (nìkdy ádné), které je v obrysu oválné, 1,52 mm
dlouhé. Semeno je obvykle zøetelnì zplotìlé, èervenohnìdé a
hnìdé, obvykle se edým povlakem, který je za vlhka silnì
lepivý. Semeno vesnovky má podobnou velikost i hmotnost jako
osivo vojtìky, a jeho separace je proto velmi problematická.
Na jedné fertilní lodyze mùe dozrát a nìkolik tisíc semen,
z nich je asi 80 % ivotných. Po dozrání jsou semena obvykle
vysoce dormantní, 67 týdnù po vysemenìní vak dochází
k poruení dormance (2).
Vesnovka obecná vzchází pøedevím na podzim, ale významná je také jarní vlna vzcházení. Vzchází nejlépe z hloubky
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do 2 cm. Semena se íøí osivem, pùdou, náøadím, kompostem
i zvíøaty (exozoochornì). Perzistence v pùdì je pomìrnì malá,
po tøíletém uloení v pùdì byla zaznamenána nulová klíèivost (2).
Rùst, konkurenèní schopnost a kodlivost
Na obdìlávaných pùdách pøevládá rozmnoování vegetativní, pomocí køehkých koøenových výbìkù a jejich segmentù,
vzniklých zpracováním pùdy. Nadzemní výhonky mohou být
plodné, ale také sterilní, které pouze asimilují zásobní látky pro
koøenový systém (obr. 2.). Koøenový systém je uloen v irokém
pùdním horizontu a je v nìm nashromádìno velké mnoství
zásobních látek (pøedevím krobu), jejich maximální obsah je
na pøelomu èervence a srpna, naopak nejménì zásobních látek
je v koøenovém systému na jaøe, kdy jsou spotøebovávány na
tvorbu nových lodyh. Neporuený koøenový systém mùe obsahovat v èerstvé biomase i více ne 21 % krobu, celkový obsah cukrù vak nepøevyuje 7,4 % a obsah redukujících cukrù je
obvykle do 1,4 % (2).
Mladé semenáèky se vyvíjí velmi pomalu. Po vzejití, které
mùe trvat a 6 týdnù, tvoøí mladé rostlinky vesnovky asi tøi
týdny pøízemní rùici listù a následnì tvoøí laterální koøeny. Ji
25 dní po vzejití mùe hlavní koøen dosáhnout hloubky 25 cm
a mít 4 a 6 laterálních koøenù, na nich bývá velké mnoství
pupenù, ze kterých následnì vyrùstají nové výhony. Sto dní
stará rostlina pak mùe vytvoøit a 48 nadzemních výhonù, které vytvoøí kolonii irokou a 60 cm. Pokud takováto rostlina
není vystavena konkurenci mùe bìhem prvního roku vytvoøit
a 455 nadzemních výhonù, takto vzniklá kolonie mùe mít a
3,7 m v prùmìru. Koøeny pronikají v prvním roce do hloubky
6070 cm a v dalích letech o dalích 6070 cm hloubìji.
Z laterálních koøenù èasto vznikají druhotné vertikální, které
obvykle zasahují do vìtí hloubky, ne mateøský koøen (2).
Vesnovka obecná zapleveluje vechny jednoleté i víceleté
plodiny, nejvìtí kodlivostí se vak prezentuje v trvalých kulturách (sadech, chmelnicích, vinicích, atd.). V pícninách zhoruje
kvalitu píce. Semena chutnají palèivì, proto v dobách nouze
slouila jako náhraka pepøe.
Jetì v padesátých letech byl pozorován mohutný nárùst
intenzity výskytu vesnovky na orné pùdì. V této dobì se pøedpokládalo, e i do budoucna bude jedním z významných vytrvalých plevelù. Podobnì jako nejkodlivìjí druhy z této skupiny byla schopna se kodlivì uplatnit ve vìtinì plodin. To se
vak nepotvrdilo. V souèasné dobì se na orné pùdì vyskytuje
jen ojedinìle, pøedevím na okrajích polí. Hojnìjí výskyt vesnovky je pøedevím mimo polní kultury.
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Regulace
Pøestoe jsou semenáèky vesnovky obecné velmi citlivé k vìtinì bìnì pouívaných herbicidù, rostliny vzniklé
vegetativním mnoením jsou obvykle k herbicidùm odolnìjí. Dobrou úèinnost vykazují nìkteré rùstové herbicidy,
pøedevím mecoprop (MCPP) a dicamba (3). Ze sulfonylmoèovinových pøípravkù vykazují dobrou úèinnost napø. metsulfuron èi chlorsulfuron, vhodné je vak aplikovat tyto
herbicidy s neionogenním smáèedlem (4). V porostech vojtìky, èi vojtìkotrávy (srha), kde výrazným zpùsobem znehodnocuje kvalitu píce, lze k regulaci vesnovky pouít imazethapyr v dávce 67100 g/ha, mírná fytotoxicita, která je
po aplikaci èastá, nemá obvykle vliv na celkový roèní výnos
biomasy (5).
Pøíbuzné druhy
Z vytrvalých druhù z èeledi brukvovitých se na polích
jako s plevely mùeme setkat i s následujícími rostlinami:
Køen selský (Armoracia rusticana) pochází z východní
èi jihovýchodní Evropy a bývá èasto pìstován na zahradách
pro produkci ztlustlých koøenù. Velmi èasto se ale také vyskytuje planì na loukách, mezích, ruderálních plochách i jako
plevel na orné pùdì. Zde se nejèastìji íøí pomocí úlomkù
koøenù, které mají velmi dobrou regeneraèní schopnost a zapleveluje pøedevím okopaniny a pícniny. Vytváøí rùice mohutných a dlouhých listù, které mohou být snadno zamìnìny
za irokolisté ovíky. Z rùic vyrùstá olistìná lodyha, na které
pozdìji rozkvétají bílá kvìtenství (obr. 3.). Jeho regulace je
obtíná pøedevím v plodinách, ve kterých nelze pouít listové systemické pøípravky (brambory, sluneènice, atd.).
Rukevník východní (Bunias orientalis) pochází
z oblasti Arménie. S dovozem zboí z bývalého Sovìtského
svazu se v prùbìhu druhé poloviny dvacátého století rozíøil na západ a dnes je na území ÈR hojný pøedevím ve støední
a severní èásti. Nejèastìji roste podél komunikací (eleznièní
náspy, pøíkopy podél cest, øíèní navigace), ale hojný je i v okolí
skládek zeminy, staveni èi na jiných neudrovaných plochách. Postupnì se stává i plevelem trvalých travních porostù,
obèas se s ním setkáme v porostech víceletých pícnin. Úporným plevelem se stává místy na zahradách. Je to dvouletá a
vytrvalá rostlina dorùstající 11,5 m, íøící se generativnì.
V prvním roce vegetace vytváøí rukevník rùici dlouhých,
kopinatých listù, druhým rokem vykvétá a plodí. Kvìtenství
jsou výrazná, tvoøená lutými kvìty (obr. 4.).
Tato práce vznikla za podpory projektu MSM 6046070901
a NAZV QH71254.

Souhrn
V ÈR se vesnovka obecná vyskytuje hojnì pøedevím v teplejích
(niích) oblastech. Vyhovují ji pøedevím suí, zásaditìjí pùdy.
Velmi dobøe snáí zasolení. Zapleveluje vechny jednoleté i víceleté plodiny, nejvìtí kodlivostí se vak prezentuje v trvalých
kulturách (sadech, chmelnicích, vinicích, atd.). Rozmnouje se
generativnì i vegetativnì. Generativní rozmnoování pøevládá
na neobdìlávané pùdì. Semena vzchází pøedevím na podzim,
ale významná je také jarní vlna vzcházení. Nejlépe vzchází
z hloubky do 2 cm. Na orné pùdì pøevládá rozmnoování vegetativní, pomocí køehkých koøenových výbìkù.
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Obr. 1. Ohniska zaplevelení vesnovkou jsou hustì zapojená

Obr. 4. Rukevník východní (Bunias orientalis)

Obr. 2. Vzcházející lodyha z pupenu na koøenovém výbìku

Obr. 3. Køen selský (Armoracia rusticana)
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Cardaria draba occurs in the Czech Republic frequently in warmer
regions with lower altitude. Especially drier and basic soils are suitable for this species. It can sustain very well also higher soil salinity. C. draba act as a weed in both annual and perennial crops but
the highest harmfulness can be found in orchards, vineyards and
hop plantations. It reproduces generatively and also intensive vegetative reproduction is very important for this weed. Generative reproduction predominates on non-agricultural land. Seeds germinate
and plants emerge mostly through autumn, but spring wave of germination is also important. The most suitable conditions for emergence are near the surface, till 2 cm depth. On arable land, vegetative
reproduction via fragile rhizoms is the dominant way of its spread.
Key words: Hoary cress, Cardaria draba, weed biology, herbicide, weed
control.
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