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Metody regulace kamyníkù v cukrovce
CONTROL OF BOLBOSCHOENUS SP. IN SUGAR BEET

Jan Mikulka, Marta Korèáková  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzynì

Postupný nárùst výskytu vytrvalých plevelù na orné pùdì
je moné pozorovat ji od zaèátku devadesátých let. Pøíèin je
mnoho, ale mezi nejvýznamnìjí patøí pøedevím nedostatky ve
zpracování pùdy a agrotechnice, nedodrování pravidel støídání
plodin a pokles pouívání herbicidù. Kromì veobecnì známého plevele pcháèe rolního byl zaznamenám nárùst výskytu
i u nìkterých dalích plevelù. Jde zejména o pelynìk èernobýl,
èistec bahenní, mléè rolní, pøeslièku rolní, pýr plazivý a rdesno
obojivelné, které se významnì íøí na orné pùdì. Na orné pùdì
se íøí i døíve neznámé plevele, jako jsou kamyník polní a kamyník irokoplodý.
Významné je také íøení plevelù z neudrovaných pozemkù na ornou pùdu, odkud jsou plevelné diaspory pøenáeny na
pole, kde se následnì roziøují. íøení vytrvalých plevelù podporují i technologie minimálního zpracování pùdy.
Ménì intenzivní zpùsoby hospodaøení obecnì umoòují
snadnìjí reprodukci plevelù na rozdíl od intenzivních zpùsobù
pìstování plodin. Pøi extenzívním pìstování bývá zpravidla druhové spektrum irí. Intenzivní pìstování plodin nese riziko
pøemnoení nìkterých plevelných druhù, kterým právì tyto
podmínky vyhovují. Pøi malém poètu plevelných druhù na poli

Obr. 1. Kamyník polní (Bolboschoenus planiculmis)

se mùe regulace plevelù zkomplikovat pøítomností jednoho
obtíného plevelného druhu, který uniká aplikovaným metodám regulace v daném systému hospodaøení.

Rozíøení kamyníkù na orné pùdì
Kamyníky (obr. 1., 4., 5.) byly na orné pùdì pozorovány
postupnì od roku 1990. Døíve byly u nás povaovány pouze za
mokøadní a vlhkomilné rostliny, ovem se schopností pøizpùsobit se celé øadì stanovi a tam se pøevánì vegetativním zpùsobem reprodukovat. Zpoèátku se jednalo pouze o ojedinìlé výskyty, pozdìji èetnost jejich nálezù stoupala a v dnení dobì se
stávají dominantními plevelnými druhy v nìkterých oblastech.
Pøitom kamyníky byly vdy pøirozenou souèástí mokøadù
a lemových spoleèenstev podél vodních tokù, pøíkopù, rybníkù,
zavlaovacích a odvodòovacích kanálù.
Co vlastnì zpùsobilo expanzi tohoto druhu a proè ji døíve
neexpandovaly na ornou pùdu? Pøíèin je mnoho. Expanzi kamyníkù na ornou pùdu významnì ovlivnily zmìny ve støídání
plodin, kdy irokoøádkové plodiny, jako napøíklad kukuøice,
polní zelenina a øepa cukrová jsou pìstovány èastìji po sobì,
a to vytvoøilo vhodné podmínky pro kamyníky, kterým pøedevím vyhovují irokoøádkové plodiny.
íøení kamyníkù podpoøily také zmìny ve zpracování pùdy.
Obecnì lze konstatovat, e nedostatky ve zpracování významnì pøispìly k mohutné expanzi vytrvalých plevelù. Nedodrování agrotechnických lhùt umoòuje vytrvalým plevelù vyuít
jejich schopnosti vegetativního rozmnoování. Projevila se i negativa technologií minimálního zpracování pùdy. Právì kamyníky

Obr. 2. Pøírùstky oddenkù kamyníku irokoplodého v závislosti
na vláze
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Obr. 3. Dynamika rùstu kamyníku irokoplodého

reagují vysokou regeneraèní schopností právì pøi mìlkém zpracování pùdy. Problémem je té i v utuení podornièí. Na tìchto
pozemcích dochází velmi èasto k lokálnímu podmáèení, které má
za následek odumøení jak pìstované plodiny, tak i plevelù. Tyto
lokality naproti tomu vyhovují kamyníkùm, které se v tìchto
místech velmi rychle rozmnoí a odtud se dále íøí do okolí.
Podmáèené a èasto zatopené lokality vytváøejí optimální
podmínky pro klíèení semen (obr. 2.). Semenáèe jsou v poèáteèních fázích rùstu velmi drobné a unikají pozornosti. Ovem
ji mìsíc po vyklíèení vytváøejí nové výhony a hlízky a pøi vysychání podmáèených míst vytváøejí husté porosty, protoe v té
dobì nemají na pozemcích konkurenci ostatních plevelných
rostlin (obr. 3.). Problémem je i postupné ucpávání drenáí,
které má stejné dùsledky jako utuené podornièí.
Kamyníky se vyznaèují obrovskou regeneraèní schopností
a jsou schopny vyuívat dostatek sráek v prùbìhu vegetace.
V poslední dobì velmi èasté vytrvalé detì v letních mìsících
také podporují íøení tohoto plevele. Na výskytu kamyníkù se
samozøejmì projevilo i dlouhodobé pouívání herbicidù. Pravidelné aplikování herbicidù má za následek významné zmìny
v druhovém spektru plevelù. Propracované systémy regulace
plevelù v cukrovce, kukuøici i polní zeleninì umoòovaly udret porost tìchto plodin bez plevelù po celou dobu vegetace.
Vysoká tolerance kamyníkù k souèasnì pouívaným herbicidùm umonila tomuto druhu rychlé rozmoení a obsazení uvolnìného prostoru. Èastìjí aplikace herbicidù i pøípadné zvyování dávek herbicidù íøení kamyníkù jenom urychlilo.
Zemìdìlci tedy systémem hospodaøení vytvoøili optimální podmínky pro íøení tìchto plevelných druhù, které by se jinak pøi
dodrení pravidel støídání plodin a zpracování pùdy nemìly anci
na orné pùdì prosadit. Dnes se vak stávají limitujícími plevelnými druhy pro nìkteré oblasti a plodiny.

Vliv základního zpracování pùdy
Z pohledu vytrvalých plevelù stojí za pozornost porovnání
klasického zpracování pùdy s technologií minimálního zpracování pùdy. Klasická orba více rozruuje koøenový systém a výraznì potlaèuje vytrvalé plevele, jejich koøenové systémy jsou
pomìrnì citlivé na pokození a jsou hlubokou orbou zaklopeny a silnì pokozeny. Technologie minimálního zpracování by
mìly být provádìny pouze na pozemcích s minimálním výsky-
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Obr. 4. Kamyník irokoplodý (Bolboschoenus laticarpus)

tem vytrvalých plevelù. Mìlké zpracování pùdy pokozuje pouze svrchní èást koøenového systému. Toto pokození vyvolává
velmi silnou regeneraci, co vede k pomìrnì rychlému rozíøení vytrvalých plevelù.

Vliv kultivace za vegetace  pleèkování
Mechanické zpùsoby regulace (pøedevím pleèkování) mají
význam pøedevím v irokoøádkových plodinách, jako jsou polní zeleniny, brambory, kukuøice a v nìkterých pøípadech i øepa
cukrová. Pravidelné pleèkování pokozuje vytrvalé plevele.
Vzhledem k mohutnému koøenovému systému vak rostliny
pomìrnì rychle regenerují, a to i za sucha (obr. 6.). Proto je
nutné zásahy opakovat zpravidla po celou vegetaci pìstovaných plodin.

Pouití herbicidù
Pouití herbicidù proti vytrvalým plevelùm závisí pøedevím na pìstovaných plodinách, kde je moné herbicidy pouít.
Herbicidy je nutné aplikovat pouze ve vhodné rùstové fázi
a v horní hranici povolené dávky na vytrvalé plevele. Aplikace
herbicidù v ranìjích rùstových fázích nebo aplikace niích
dávek výraznì ovlivní regeneraci, co se projeví masivním raením nových výhonù a v mnoha pøípadech se dostaví kritické
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Obr. 5. Kvìtenství kamyníku irokoplodého

zaplevelení. Vosková vrstva na povrchu listù významnì sniuje úèinek herbicidù, proto se doporuèuje pouít smáèedel pro zvýení
úèinku herbicidù. Problémem je regulace kamyníkù. Kamyníky

Obr. 6. Koøeny kamyníku polního s drobnými hlízkami

Obr. 7. Mapa výskytu kamyníkù na orné pùdì v ÈR (1)

vykazují pomìrnì vysokou toleranci vùèi herbicidùm a silnì regenerují po aplikaci herbicidních pøípravkù. Dalím problémem
je, e po aplikaci herbicidù je odstranìna konkurence ostatních
vytrvalých plevelù, a to napomáhá rychlému íøení kamyníkù.
Vzhledem k toleranci kamyníkù vùèi vem pouívaným
herbicidùm je jejich pouití velmi sloité. Pouít lze postemergentní graminicidy, sulfonylmoèoviny a herbicidy typu glyphosate pouze s omezeným úèinkem. Ani ve zvýených dávkách
nejsou rostliny kamyníkù vánì pokozeny. V øadì pøípadù
dochází pouze k popálení listové plochy, co má za následek
zpravidla rychlou regeneraci z koøenového systému. Problémem
je i to, e se nové výhony kamyníkù vytváøejí v prùbìhu celé
vegetace, a tak se míjí úèinkem i meziøádkové pleèkování. Proto je dùleité se zamìøit na prevenci, zabránit zavleèení vegetativních orgánù na pole. Svou úlohu hraje i správné støídání plodin, které brání pøemnoení. Èasté zaøazování irokoøádkových
plodin zvyuje riziko nárùstu zaplevelení kamyníky.
Z poèátku lokální problém se stal problémem velkoploným. Dnes jsou pro mnoho zemìdìlských podnikù právì kamyníky neøeitelným problémem u mnoha druhù plodin (obr. 7.).

Regulace kamyníkù v cukrovce
Regulace kamyníkù v porostech cukrovky (obr. 8.) je stejnì problematická jako v kukuøici. Øepa má velmi pomalý rùst,
metody regulace plevelù v cukrovce jsou velmi detailnì propracovány. Tzv. Betanal systémy vyuívají kombinací herbicidù s rùzným mechanizmem úèinku umoòujících regulaci prakticky celého spektra plevelù. Pøi 23 opakovaných aplikacích
kombinovaných pøípravkù je moné udret porost èistý a do
srpna a záøí. Problémem vak jsou kamyníky, které systém pomíjí, nebo øeí jen èásteènì (v naich pokusech jsme zjistili, e
kamyník polní je odolnìjí vùèi pouívaným herbicidùm, ne
kamyník irokoplodý). V cukrovce je moné proti kamyníkùm pouít graminicidy Fusilade Super, Agil 100 EC, Targa Super 5 EC, Pantera 40 EC (obr. 9., 10.) apod., ovem i jimi zpravidla dosáhneme jen pokození listù kamyníku. Zesílit úèinek
lze pøidáním smáèedla Silvet, které zlepí pøilnavost pøípravkù na
listech a zesílí jejich translokaci v rostlinách (obr. 11.).

Závìr
Dokonalý eradikaèní efekt na kamyníky se projeví pouze
pøi vyuívání vech zpùsobù a metod regulace více let po sobì
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Obr. 8. Kamyníky v cukrovce

Obr. 10. Vliv herbicidù na poèet výhonù k. irokoplodého

Obr. 11. Vliv aplikace herbicidù a smáèedla Silvet na poèet výhonù kamyníku irokoplodého

tak, aby jednotlivá opatøení na sebe navazovala. Dùleité je, aby se
koøenový systém kamyníkù postupnì oslabil a odumøel a zásoba hlízek a semen v pùdì se minimalizovala. Zaplevelení kamyníky na orné pùdì se ubráníme pouze dodrováním vech
zásad regulace plevelù na orné pùdì a kadoroèní péèí o pùdu.
Velmi dùleité je zabránit tvorbì generativních a vegetativních
diaspor na pøilehlých plochách a jejich íøení na pole.

Souhrn
V pokusech byla sledovány biologické vlastnosti kamyníkù, jejich
reprodukèní schopnost, produkce semen, hlízek a tvorba biomasy.
Sledován byl úèinek vybraných herbicidù Fusilade Super, Agil 100 EC,
Targa Super 5 EC a Pantera 40 EC na tyto plevele. Byla popsána
regenerace rostlin plevelù v prùbìhu vegetace øepy cukrové.
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Obr. 9. Vliv herbicidù na poèet výhonù kamyníku polního

Mikulka J., Korèáková M.: Control of Bolboschoenus sp.
in sugar beet
In experiments we have study biological characteristics of Bolboschoenus sp., production of seeds, tubers and production of biomass. In
small experiments we tested herbicides Fusilade Super, Agil 100 EC,
Targa Super 5 EC a Pantera 40 EC. Regeneration of Bolboschoenus
was observed during vegetation period sugar beet.
Key words: Bolbochoenus sp., biology, control, sugar beet.
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