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Ostroka straèka (Consolida regalis) je jednoletý ozimý plevelný druh náleící do èeledi pryskyøníkovité (Ranunculaceae).
Tvoøí bohatì vzpøímené, vìtvené lodyhy, které dorùstají a do
výky 120 cm. Dlouze øapíkaté pøízemní listy brzo zasychají
a opadávají. Lodyní listy jsou øapíkaté, 23´ zpeøené. Lístky
jsou èlenìné v èárkovité, 1050 mm dlouhé úkrojky. Kvìty jsou
uspoøádány v terminálních, øídkých, chudokvìtých latách
(obr. 1.). Soumìrné, obvykle modrofialové kvìty jsou 1016 mm
velké s charakteristickou ostruhou.

Pùvod, rozíøení a poadavky na stanovitì
Ostroka straèka pochází z Orientu, pøièem u nás je archeofytem. Dnes se vyskytuje v Evropì (kromì nejjinìjí a severní
èásti), dále v západní a jihozápadní Asii, zavleèena byla také do
Severní Ameriky.
U nás roste roztrouenì od níin do podhùøí, v horských
polohách je pomìrnì vzácná. Hlavní výskyt je soustøedìn do
oblasti støedních Èech a jiní Moravy, ménì je zastoupena v jiních Èechách, na Èeskomoravské vrchovinì a severní Moravì.
Vyhovuje jí teplejí podnebí, dobøe snáí suí, výhøevné lokality. Dává pøednost pùdám tìím, èasto vápenitým, s dostateènou zásobou ivin. Dobøe snáí slabí zasolení pùdy (1), jinak
nemá na pùdní podmínky zvlátní nároky.

Obr. 1. Kvìty ostroky straèky jsou uspoøádány v øídkých latách
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Produkce semen a jejich vlastnosti
Plodem ostroky straèky je podlouhlý mìchýøek s krátkým
zobánkem, jeho barva je obvykle hnìdá. V jednom plodu je
10 a 20 semen. Èernohnìdá a èerná semena jsou 2,12,5 mm
dlouhá, jejich povrch je pokryt odstávajícími upinami, které
jsou uspoøádány v pøíèných øadách (podobné takové krytinì
støech). Tvar semen je velmi variabilní.
Ostroka straèka se rozmnouje výhradnì generativnì. Na
jedné rostlinì postupnì dozrává a vysemeòuje a nìkolik set
semen, zpravidla 150800, podle nìkterých autorù a 4 000 (2).
Èerstvì dozrálá semena jsou vysoce dormantní. K poruení
dormance dochází pùsobením nízkých teplot po dozrání. Rostliny ostroky straèky mohou vzcházet ji pøi teplotách od 2 oC,
pøièem vzchází ve dvou vlnách, buï na podzim v srpnu a záøí,
nebo na jaøe v bøeznu a kvìtnu (obr. 2.). ivotnost semen
v pùdì je pomìrnì vysoká.

Rùst, konkurenèní schopnost a kodlivost
Ostroka straèka roste na polích, mezích a úhorech, podél
cest, na rumitích, náspech aj. Zapleveluje pøedevím ozimé
obiloviny (obr. 3.), ozimou øepku a víceleté pícniny, v okopaninách a zeleninì se vyskytuje ménì èasto. Ubývá v oblastech

Obr. 2. Mladá rostlina ostroky straèky (Consolida regalis)
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Obr. 3. Ostroka straèka se nejèastìji vyskytuje v porostech ozimé penice, kterou vak obvykle nepøerùstá

Na polích roste pøedevím pøi okrajích, v místech
s øidím zápojem plodiny a podobnì. Zde mnohdy
hromadnì vzchází, oslabenému porostu silnì konkuruje a dominuje plevelnému spoleèenstvu. Vzhledem
k niím nárokùm na prostøedí a schopností vyrovnat
se i s horími podmínkami je hojná i na svaitých, vysýchavých èástech polí s vysokým obsahem vápníku,
kde se plodinì obvykle pøíli nedaøí a i plevelné spektrum zde bývá znaènì ochuzené. Velmi èasto ji nalezneme ve spoleènosti dalích kalcifilních druhù, jako je
hrachor hlíznatý, drchnièka modrá, dejvorec velkoplodý, knotovka noèní èi pryec drobný.

Regulace
V posledních letech, v souvislosti s vysokým zastoupením ozimù na orné pùdì zaívá renesanci íøení. K herbicidùm je vak ostroka pomìrnì citlivá, a tak
její výskyt bývá indikátorem nízké intenzity herbicidní
regulace plevelù (3).

Obr. 4. Kvetoucí ostroka východní (Consolida orientalis)

s intenzivním zemìdìlským hospodaøením (nesnáí zapojené
porosty a je citlivá vùèi vìtinì herbicidních pøípravkù). Je jedovatá.
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Pøíbuzné druhy
Mezi novì se íøící, invazní druhy polních plevelù
patøí ostroka východní (Consolida orientalis), která
bývá obèas i pìstována jako okrasná letnièka (4). Ostroka východní dorùstá výky 0,51 m. V porostech
ozimých plodin, které nejèastìji zapleveluje, jsou rostliny ostroky velmi nápadné  jednak barvou kvìtù
a výrazným uspoøádáním kvìtenství (obr. 4.), jednak
tím, e porost (hlavnì u obilnin) znaènì pøerùstají
(obr. 5.). Lodyhy jsou pøímé, na spodu chlupaté, smìrem k vrcholu jen roztrouenì chlupaté, pøi dostatku
prostoru vìtví ji od báze, v zapojených porostech a
v horní èásti. Listy jsou øapíkaté, 3 a 5 cm dlouhé,
èlenìné na úzké úkrojky. Kvìtenstvím je vrcholový
hrozen èervenofialových a modrofialových kvìtù, které mají 1,53 cm v prùmìru.
Od ostroky straèky se ostroka východní lií pøedevím celkovým habitem (ostroka straèka je rostlina
ji od báze vìtvená, iroce rozprostøená, její lodyha je
mnohem tenèí). Kvìty ostroky straèky jsou uspoøádány do øídkých lat, nápadné kvìtenství nevytváøejí, jejich barva je modrá a modrofialová. Porost obilnin
obvykle nepøerùstá.
Ostroka východní je pùvodní rostlinou jiní
a jihozápadní Evropy, støední Asie a severní Afriky. Do
støední Evropy se rozíøila a druhotnì. Na území ÈR
se dostala jednak na jiní Moravu pøes jiní Slovensko
z Maïarska (panonskou cestou), jednak jako pøímìs
v obilí, dováeném v minulosti z bývalého Sovìtského svazu (východní cesta) (5). U nás vystupuje hlavnì
jako plevel ozimù  pøedevím ozimé penice, ménì
pak v ozimém jeèmeni a ozimé øepce. Optimální podmínky pro svùj výskyt nachází ostroka východní
v teplejích oblastech na støedních a tìích pùdách.
Nejvyí hustota výskytu je pøi okrajích pozemkù. Tam, kde je
ji dlouhodobì naturalizovaná a kde pøevaují ozimy, je její
výskyt na polích rovnomìrnìjí. Jedná se o druh, který se pøi
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absenci úèinné ochrany velmi snadno pøemnouje.
Takováto pole dostávají v dobì kvìtu ostroky výrazné èervenofialové zabarvení. Mimo ornou pùdu
se vyskytuje pomìrnì zøídka, èasto jen pøechodnì.
Na neobdìlávaných úhorech a na pùdì ponechané
ladem obvykle bìhem pár let ustupuje. V pùdì vytváøí bohatou zásobu semen. Velmi èasto roste na
navákách zemin, pocházejících ze skrývek z polí.
Zde mnohdy dosahuje vysoké poèetnosti i pokryvnosti, i kdy na pùvodním pozemku vlivem úèinné
ochrany nebyl silný výskyt patrný. V souèasné dobì
se stále íøí na dalí pozemky, z pùvodnì jednotlivých rostlin se v dalích letech stávají poèetné populace a v teplejích oblastech Èech i Moravy je mnohde ji relativnì hojná.

Obr. 5. S ohledem na vysokou citlivost ostroky východní i stroky straèky
k herbicidùm se oba druhy vyskytují pøedevím po okrajích pozemkù,
odkud se íøí dále do pozemku

Práce vznikla za podpory projektu MSM 6046070901 a NAZV
QH71254.

Souhrn
Rostliny ostroky straèky mohou vzcházet ji pøi teplotách od 2 oC, pøièem vzchází ve dvou vlnách, na podzim (v srpnu a záøí), a na jaøe (v bøeznu a kvìtnu).
Zapleveluje pøedevím ozimé obiloviny, ozimou øepku
a víceleté pícniny, v okopaninách a zeleninì se vyskytuje ménì èasto. Ubývá v oblastech s intenzivním zemìdìlským hospodaøením (nesnáí zapojené porosty a je
citlivá vùèi vìtinì herbicidních pøípravkù). V posledních
letech, v souvislosti s vysokým zastoupením ozimù na
orné pùdì zaívá renesanci íøení. K herbicidùm je vak
ostroka pomìrnì citlivá, a tak její výskyt bývá indikátorem nízké intenzity herbicidní regulace plevelù. Pøíbuzný druh, ostroka východní, je øazen mezi invazní druhy
polních plevelù, v níinách je vak na mnoha místech ji
dosti hojný. Uplatòuje se jako plevel ozimù, pøedevím
ozimé penice a øepky. I ostroka východní je bìnì
pouívanými herbicidy v tìchto plodinách spolehlivì
regulována.
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Holec J., Jursík M.: Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Forking larkspur  Consolida regalis S. F. GRAY
Consolida regalis can emerge when the temperature reach 2 oC.
The emergence occurs in two peaks  during late summer and
autumn in August and September and than during spring from March
till May. This weed grows most frequently in winter cereals, winter
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oilseed rape, and in perennial fodder crops. In other crops like
vegetables or root crops can be found only sparsely. Its occurrence
decrease in areas with intensive agricultural practices  this species
is sensitive to completely closed canopies and to herbicide application. Recently, the presence of C. regalis in crop stands is increasing
in relation to higher portion of winter crops in crop rotations.
C. regalis is relatively sensitive to many herbicides so its occurrence
in field can indicate lower intensity of chemical weed management.
Related species, Consolida orientalis, is classified as an invasive
weed species in the area of the Czech Republic. It is already present in many parts of lowlands and act as an arable weed in winter
crops, especially of winter wheat and winter oilseed rape. C. orientalis is also sensitive to commonly used herbicides so there are no
big problems with its management.
Key words: Forking larkspur, Consolida regalis, weed biology, herbicide,
weed control.
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