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Rukev obecná  Rorippa sylvestris (L.) BESSER
BIOLOGY AND CONTROL OF ANOTHER IMPORTANT WEEDS OF THE CZECH REPUBLIC:
CREEPING YELLOW-CRESS  RORIPPA SYLVESTRIS (L.) BESSER

Miroslav Jursík, Josef Holec, Jiøí Andr  Èeská zemìdìlská univerzita v Praze
Rukev obecná (Rorippa sylvestris) je vytrvalý plevel náleící
do èeledi brukvovitých (Brassicaceae). Koøenový systém tvoøí
hlavní koøen, z nìho vyrùstají èasto bohatì vìtvené postranní
výbìky s èetnými stonkovými a koøenovými pupeny. Pøeváná èást koøenového systému se nachází v ornici. Z pupenù vyrùstají pøízemní listové rùice (obr. 1.) a z nich pøímé, vystoupavé nebo poléhavé lodyhy, které jsou odspodu vìtvené a obvykle
2050 cm vysoké. V mládí mohou být lodyhy krátce chlupaté,
pozdìji jsou vak vdy lysé. Listy jsou peøenoseèné, øapíkaté.
Èepel listu je v obrysu podlouhlá a iroce eliptická, úkrojky
jsou podlouhlé a èárkovité. Øapík listu je bez ouek. Kvìty
rukve obecné vyrùstají na 46 mm dlouhých stopkách. Kaliní
lístky jsou asi 2,5 mm dlouhé, zatímco korunní lístky jsou delí,
asi 35 mm a mají obvykle sytì lutou barvu (obr. 2.).

Pùvod, rozíøení a poadavky na stanovitì
Rukev obecná je rozíøená pøedevím v oblastech mírného
pásma, co zahrnuje celou Evropu kromì nejsevernìjí èasti
a jiní èásti Pyrenejského poloostrova, Malou Asii, Zakavkazí,
Støední Asii. Zdomácnìla také ve velké èásti Severní Ameriky,
byla zavleèena do Grónska, Jiní Ameriky a na Nový Zéland (1).
Rukev obecná se vyskytuje témìø na celém území státu.
Vechny druhy rukví jsou primárnì rostlinami pobøeními (litorálními), svým rùstem èasto zasahují a do vlastního toku. Pøestoe rukev obecná preferuje vlhèí stanovitì uplatòuje se jako
plevel i v suích lokalitách, kde je vak její intenzita obvykle

nií. Typickým plevelem je pøedevím na regozemích (pùda
drnová), tedy lehkých, písèitých pùdách, které jsou ale èasto
z dùvodù pìstování zeleniny a velmi raných brambor zavlaované. Vyskytuje se ale i na pùdách tìích.

Produkce semen a jejich vlastnosti
Rukev obecná se rozmnouje generativnì i vegetativnì.
Generativní rozmnoování pøevládá pouze na neobdìlávané
pùdì. Plodem rukve obecné jsou válcovité eule, ty vyrùstají
na stopkách, které jsou 23´ kratí ne plody (zøídka stejnì
dlouhé). eule jsou zpravidla 715 mm dlouhé a 0,81,2 mm
iroké. Drobná, rezavì hnìdá semena rukve jsou hranatì oválná, 0,50,8 mm dlouhá.
Na jedné rostlinì dozrává a nìkolik tisíc semen, která jsou
po dozrání málo klíèivá, avak po pøezimování v pùdì se klíèivost výraznì zvýí. Vzchází nejlépe z povrchových vrstev pùdy,
obvykle na jaøe a na podzim (1).

Obr. 2. Zakvétající rostlina rukve obecné

Obr. 1. Pøízemní rùice listù rukve obecné (Rorippa sylvestris)
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Obr. 3. Kvetoucí ohnisko rukve obecné v øídkém porostu petrele

Obr. 4. Pøestoe se v porostech øepky rukev obecná prosazuje jen
velmi obtínì  vzhledem k absenci úèinných herbicidù dochází
s rùstem výmìry øepky k íøení tohoto plevelného druhu

Obr. 5. Rukev rakouská (Rorippa austriaca)

Vegetativní rozmnoování, konkurenèní schopnost
a kodlivost
Na orné pùdì pøevládá rozmnoování vegetativní,
èástmi koøenových výbìkù, je dobøe regenerují. Ty jsou
pomìrnì tenké, ohebné, vytváøejí hustou sple pøevánì
vertikálních výbìkù. V pùdì postrádají jakékoliv zabarvení, jsou-li vystaveny sluneènímu záøení (napøíklad po
provedeném zpracování pùdy, kdy zùstávají leet na povrchu), pak se zabarvují do fialova. Po jakémkoliv naruení bohatì obrùstají, vytváøejí nové výbìky smìrem
k povrchu pùdy a z nich pak listové rùice. Mechanická
regulace je znaènì obtíná, obvykle není problém odstranit nadzemní èásti rostlin, ale vzhledem k výe uvedené
výborné regeneraèní schopnosti rostliny brzy prostor znovu obsadí.
Zapleveluje vechny jednoleté i víceleté plodiny, kde
vytváøí hustá ohniska. V obilninách a øepce se její kodlivost významnìji neprojevuje, mùe kodit pouze v øidích
porostech (2). Problematickým plevelem vak bývá
v porostech okopanin a zejména v zeleninách, kde její
bohatá ohniska mohou výrazným zpùsobem sníit výnos
tìchto plodin (obr. 3.). Pøedevím pìstitelé zeleniny
v tradièních oblastech jejího pìstování (úvaly velkých øek)
se s tímto plevelem pravidelnì potýkají. I kdy zapleveluje
témìø vechny druhy zelenin, ideální podmínky pro své
uplatnìní nachází rukev pøedevím v zeleninách ozimých
èi setých velmi brzy na jaøe (cibule, petrel, pastinák). Vzhledem k absenci zpracování pùdy od doby zaloení porostu
se v jarním období vyskytuje v tìchto plodinách témìø masovì, bohatì kvete a vysemeòuje. Setkáváme se i s pøípady,
kdy jsou pole ozimých zelenin na jaøe celá lutá z dùvodu
intenzivního výskytu rukve obecné. Stejnì bohatì se nìkdy vyskytuje i v porostech raných brambor, pìstovaných
na pozemcích zaplevelených tímto druhem.
Za jejím vìtím rozíøením v posledních letech stojí
sníená intenzita zpracování pùdy, pøechod na minimalizaèní technologie zpracování pùdy a v neposlední øadì
také rozíøení ploch ozimé øepky. Celosvìtovì patøí
k potencionálnì nejperspektivnìjím plevelùm u nich se
do budoucna pøedpokládá masivní íøení, napø. jen
v Austrálii je moné její rozíøení na 65 mil. ha zemìdìlské
pùdy s tím, e zpùsobí kody na výnosech za 9,2 miliardy
dolarù (3).

Regulace
Pøestoe je rukev obecná k herbicidùm relativnì citlivá, snadno regeneruje (2). Nejvyí translokaèní úèinnost
vykazují rùstové herbicidy MCPA a 2,4-D (4). Dobrou úèinnost vykazuje také vìtina sulfonylmoèovinových pøípravkù.
V zeleninách, kde je monost pouití výe uvedených
pøípravkù omezena, se pouívají k regulaci rukve obvykle
kontaktní listové herbicidy, které vak potlaèí pouze nadzemní orgány a rukev èasto regeneruje. V sadech vykazuje vysokou úèinnost proti rukvi obecné úè. látka dichlorbenil.
V ozimé øepce je rukev obecná vzhledem k pøíbuznosti
a vytrvalému charakteru témìø nezasaitelná selektivními
herbicidy, co pøispívá k jejímu íøení na orné pùdì (obr. 4.).

268

LCaØ 125, è. 9-10, záøí-øíjen 2009

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

Pøíbuzné druhy

Obr. 6. Rukevbainná (Rorippa palustris)

Rukev rakouská (Rorippa austriaca) je výraznì vyí ne
rukev obecná, dorùstá výky a 100 cm. Vytváøí pomìrnì tenké
pøímé lodyhy s listy s výraznými ouky na bázi a nedìlenou
èepelí (obr. 5.). Od ostatních druhù je dále snadno odliitelná
podle drobných, kulovitých eulek. Na naem území se vyskytuje znaènì nerovnomìrnì, kromì výskytu na bøezích øek je
místy hojná i na èlovìkem silnì ovlivnìných stanovitích. Jako
s plevelem se s ní setkáváme v trávnících, okrasných výsadbách
a na podobných místech uvnitø obcí. Na orné pùdì se vyskytuje
pøedevím na okrajích polí.
Rukev køenovitá (Rorippa armoracoides) je køíencem
rukve obecné a rakouské. Celkovým habitem jsou rostliny, které se uplatòují jako polní plevele, podobné prvnímu z rodièù.
Po rukvi rakouské zdìdila ouka na bázi listù a jejich ménì
výrazné èlenìní  horní lodyní listy mohou být a celistvé.
Plodem je sice podlouhlá eule, ale je na první pohled kratí
ne je tomu u rukve obecné. V místech výskytu bývá podobnì
kodlivým polním plevelem jako rukev obecná, i výskyt
v plodinách je témìø totoný. V nìkterých oblastech støedního
a dolního Polabí je na polích dokonce hojnìjí, ne rukev obecná.
Rukev bainná (Rorippa palustris) je na rozdíl od pøedchozích druhù jednoletá. Obvykle bývá svìtleji zelená, v pùdì
vytváøí vìtvený, ale pomìrnì mìlko uloený koøenový systém,
bez vegetativních výbìkù. Listy jsou peøenoseèné, smìrem
k vrcholu ménì dìlené. eulky jsou kratí a irí. Dorùstá kolem 2050 cm (obr. 6.). Jak u jméno tohoto druhu napovídá,
jedná se o rostlinu typickou pro místa bainného charakteru, na
orné pùdì to jsou rùzné terénní deprese, místa s vysokou hladinou podzemní vody èi èásti pozemku se silnì utuenou pùdou,
která znemoòuje zasakování srákové vody. Zde se obvykle
vyskytuje s dalími druhy vlhkomilné vegetace. Kromì tìchto
svým zpùsobem extrémních stanovi je pomìrnì hojná i na
vlhèích polích v blízkosti øek, rybníkù a podobnì. Na vhodných místech se mùe znaènì rozmnoit, za bìných situací,
ale porostu pøíli nekonkuruje.
Tato práce vznikla za podpory projektu MSM 6046070901 a NAZV
QH71254.

Souhrn
Rukev obecná se vyskytuje témìø na celém území ÈR. Pøestoe preferuje vlhèí stanovitì uplatòuje se jako plevel i v suích lokalitách.
Rozmnouje se generativnì i vegetativnì, na orné pùdì pøevládá
rozmnoování vegetativní. Zapleveluje pøedevím okopaniny a zeleniny, kde její bohatá ohniska mohou výrazným zpùsobem sníit
výnos. Za jejím vìtím rozíøením v posledních letech stojí sníená
intenzita zpracování pùdy a rozíøení ploch ozimé øepky. Pøestoe
je rukev obecná k herbicidùm relativnì citlivá, snadno regeneruje.
Dobrou úèinnost vykazují rùstové herbicidy MCPA a 2,4-D a vìtina sulfonylmoèovin. V ozimé øepce je rukev obecná vzhledem
k pøíbuznosti a vytrvalému charakteru témìø nezasaitelná selektivními herbicidy.
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Jursík M., Holec J., Andr J.: Biology and control of another
important weeds of the Czech Republic: Creeping yellow-cress  Rorippa sylvestris (L.) BESSER
Rorippa sylvestris occurs nearly in the whole area of the Czech Republic. Even though it prefers habitats with higher soil moisture,
this species can act as a weed also in drier locations. This weed can
spread both vegetatively and generatively, with vegetative way being more important on arable land. It infests mostly root crops and
vegetables. In stands of these crops patch es of R. sylvestris can
reduce the crop yield significantly. During the last years, the species
has been spreading through arable fields due to reduced tillage and the
increase of winter oilseed rape sowing area. R. sylvestris is relatively sensitive to commonly used herbicides but it regenerates easily
after the application. Good efficacy can be obtained by using MCPA
and 2,4-D and the majority of sulphonylureas. In oilseed rape,
R. sylvestris can be hardly controlled by selective herbicides because
of its perennial character and also its relationship with the crop.
Key words: Creeping yellow-cress, Rorippa sylvestris, weed biology, herbicide, weed control.
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