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biologie a regulace dalších významných plevelů české republiky

Pryšec kolovratec – Euphorbia helioscopia L.
biology and control of Another important weeds of the Czech Republic:
Sun spurge – Euphorbia helioscopia L.
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Pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia) je jednoletý pozdní
jarní plevel (obr. 1. a 2.) náležící do čeledi pryšcovitých (Euphorbiaceae). Při poranění rostlina silně mléčí. V půdě koření jednoduchým kůlovým kořenem. Lodyha je poměrně krátká,
většinou jen asi 10–40 cm dlouhá, obvykle nevětvená, lysá nebo
roztroušeně odstále chlupatá. Listy jsou přisedlé k lodyze, čepel
je klínovitě obvejčitá až kopisťovitá. Směrem k vrcholu se listy
zvětšují a postupně opadávají. Květenství tvoří lichookolík,
podepřený listeny, s větvemi vidličnatě větvenými. Podpůrné
listeny lichookolíků jsou velké, široce obvejčité, podobné listům
lodyžním (obr. 3.). Květy jsou oboupohlavné.

Původ, rozšíření a požadavky na stanoviště
Pryšec kolovratec pochází pravděpodobně ze Středozemí (1)
odkud se rozšířil do Evropy, Asie (kromě tropických oblastí)
a do severní Afriky. Následně byl zavlečen do Severní Ameriky,

Obr. 1. Pryšec kolovratec potřebuje pro svůj vývoj dostatek světla

Austrálie a na Nový Zéland, takže dnes se jedná o kosmopolitní
plevelný druh.
U nás se vyskytuje na celém území státu, nejvíce však v nižších polohách. Dává přednost úrodným, spíše lehčím půdám.
Roste na polích, zahradách, častý je i na rumištích, kompostech,
pařeništích, sklenících apod.

Produkce semen a jejich vlastnosti
Pryšec kolovratec se rozmnožuje výhradně generativně.
Plodem je lysá, hladká nebo na povrchu jemně tečkovaná, kulovitá tobolka. Hnědavá semena jsou vejcovitá, asi 2 mm dlouhá.
Na břišní straně mají semena šev a na bázi kožovité masíčko
(karunkulum), které konzumují mravenci, čímž napomáhají šíření
semen(myrmekochorie).
Na jedné rostlině může dozrát až 700 semen (2), obvykle
však jen asi 250 semen (3), která jsou po dozrání dlouze dormantní. Přestože je dormance částečně narušena přezimováním
v půdě, není klíčivost nikterak vysoká ani na jaře. Semena pryšce
kolovratce jsou při klíčení fotoblasticky neutrální – stejná klíčivost
je u nich zaznamenávána na světle i ve tmě (4). Vzchází nejlépe
z hloubky 5–20 mm. Z hloubky 80 mm již nevzchází (1). V polních podmínkách vzchází během celé vegetace (duben–říjen),
především na jejím počátku (5). Životnost semen v půdě je
poměrně dlouhá, zejména v utužených půdách si může udržet

Obr. 2. Klíční rostlina pryšce kolovratce (Euphorbia helioscopia)
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klíčivost i více než dvacet let (2). Na obdělávané půdě byla
po šesti letech půdní zásoba semen z 96 % vyčerpána (5).
Růst, konkurenční schopnost a škodlivost

Regulace
Pryšec kolovratec je poměrně odolný vůči mnoha běžně
používaným herbicidům. V cukrové řepě vykazuje vysokou
účinnost úč. látka quinmerac, která však působí převážně
přes půdu a za sucha tak nemusí být účinnost dostatečná.
Z listových herbicidů vykazuje velmi dobrou účinnost triflusulfuron, a v raných růstových fázích také desmedipham.
V bramborách vykazují dobrou účinnost herbicidy obsahující
úč. látku linuron, za sucha však často dochází k selhání
účinnosti. Postemergentně lze použít herbicidy obsahující
úč. látky rimsulfuron, případně metribuzin, rostliny pryšce

Obr. 3. Detail květu a mladého plodu pryšce kolovratce

The power to perform

Skvělý výsledek

Pryšec kolovratec je světlomilný druh, nejčastěji proto
zapleveluje plodiny, které nevytvářejí zapojené porosty (okopaniny, zeleniny), kde často vytváří mohutné, bohatě větvící
rostliny, které lze jen obtížně mechanicky odstraňovat (díky
silnému kulovitému kořenu drží pevně v půdě). V dobře
zapojených porostech obilnin se obvykle neprosadí (6). Přestože je řazen k pozdním jarním plevelům (pozdní vzcházení),
je jeho odolnost k mrazům poměrně vysoká a v některých
letech proto mohou někteří jedinci přečkat zimu a již brzy
z jara vykvétají (např. v porostech ozimé řepky). Rostliny
pryšece kolovratce v sobě dokáží akumulovat velké množství
bóru, čehož bývá využíváno v organickém zemědělství při
obohacování kompostu o tento významný mikroelement (7).
Všechny pryšce obsahují jedovaté alkaloidy, které mohou
způsobovat onemocnění dobytka, někdy i smrt (sušením
se jedovatost neztrácí). Jedovaté alkaloidy jsou obsaženy
především v mléce pryšců, přičemž jeho kontakt s kůží
a citlivými sliznicemi může způsobovat alergické reakce (8),
dostane-li se do očí může způsobit i oslepnutí (1). Mléko
obsahuje malé množství kaučuku. Olej obsažený v semenech
má projímavé účinky (9).

Vynikající
insekticidní
ochrana

Širokospektrální insekticid
pro moření osiva nové
generace s dlouhodobou
účinností.
Interakce mořidla Cruiser s bílkovinovým
komplexem mladých vzcházejících rostlin
způsobuje jejich lepší odolnost vůči stresovým
činitelům v počátečních stadiích růstu.
Zlepšení vitality rostlin a eliminace škůdců
v konečném důsledku vede ke zvýšení výnosu.
Pro ochranu osiva cukrové řepy jsou určena
mořidla Cruiser Force SB a Force Magna, která
poskytují jistotu účinku proti listovým a půdním
škůdcům, zejména však vůči drátovcům (Agriotes
spp.), maločlenci čárkovitému (Atomaria linearis),
květilce řepné (Pegomia betae), dřepčíkům
(Cheatocnema spp.)
a mšicím jako
vektorům viróz.

Lepší vitalita
rostlin

Vyšší
výnos

nepatrný začátek
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Obr. 4. Kvetoucí rostlina pryšce chvojky (Euphorbia cyparissias)

Obr. 6. Pryšec drobný (Euphorbia exigua)

Obr. 5. Pryšec obecný (Euphorbia esula)

setkat. Jedná se o mohutné rostliny, dorůstající až 1 m, na orné
půdě ale obvykle méně. Jako plevel se uplatňuje především
v okrajových částech pozemků. Hojnější pouze v trvalých travních porostech (obr. 5.).
Pryšec drobný (E. exigua) je stejně jako dva následující
druhy typickým plevelem vápnitých půd. Tvoří drobné rostliny
s úzkými listy, které dorůstají jen kolem 5–10 cm. Lodyhy již
od báze bohatě větví. I když se s ním můžeme někdy setkat
i v porostech ozimé řepky, nejčastěji roste v porostech ozimých
i jarních obilnin. Optimum rozvoje nacházejí na nepodmítnutých
strništích, kde může vytvářet dosti bohaté porosty (obr. 6.).
Pryšec srpovitý (E. falcata) patří k ohroženým druhům,
jedná se o plevel teplejších oblastí s vyšším obsahem vápníku
v půdě. Nikde se nevyskytuje příliš hojně, obvykle se setkáváme
jen s jednotlivými rostlinami, nemá tendenci k přemnožování.
Typický je srpovitý tvar listenů v květenství. Dorůstá obvykle
kolem 20 cm (obr. 7.).
Pryšec plocholistý (E. platyphylos) je vzrůstnějším druhem.
Vytváří pevné přímé lodyhy o výšce 30–50 cm, které obvykle
nevětví. Typická je žlutozelená barva a široké, ploché květenství.
Zapleveluje především obilniny, v některých místech (rohy pozemků) může být dost hojný. Celkově je ale jeho výskyt omezen
na vápnitější půdy teplých, sušších oblastí (obr. 8.).
Pryšec okrouhlý (E. peplus) je druh poměrně hojný, roste
především na vlhčích místech, snese i zastínění. Je poměrně
častým plevelem zahrad, záhonů, roste podél plotů, zdí domů
a podobně. Celé rostliny jsou živě zelené, bohatě větvené.

v pokročilejších růstových fázích však mohou regenerovat.
V porostech zelenin, kde se s pryšcem setkáme nejčastěji, vykazují velmi dobrou účinnost herbicidy obsahující úč. látku
pendimethalin, aplikaci je však třeba provést preemergentně,
případně na vzcházející plevele.

Příbuzné druhy
Pryšec chvojka (E. cyparissias) je vytrvalý druh, který řadíme
do skupiny hlouběji kořenících. Je hojný především v teplejších
oblastech, přednost dává vápnitým půdám. Vzchází brzy na jaře,
patří mezi časně kvetoucí druhy. Listy jsou šedozelené, úzké,
květy žluté. Po odkvětu lodyhy větví, dorůstají kolem 20–30 cm.
Poměrně často bývá napadán rzí hrachovou, infikované rostliny
vytvářejí delší, přímé lodyhy s krátkými a širšími listy, lodyhy
zůstávají sterilní. Na orné půdě se vyskytuje především na okrajích polí, mnohem hojnější je na mezích a podél keřových lemů,
nepatří mezi nebezpečné plevele (obr. 4.).
Pryšec obecný (E. esula) je dalším zástupcem vytrvalých
pryšců, se kterým se jako s plevelem na orné půdě můžeme
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Souhrn
V ČR se pryšec kolovratec vyskytuje na celém území státu, nejvíce
však v nižších polohách. Rozmnožuje se výhradně generativně,
na jedné rostlině může dozrát až několik set semen, která jsou po
dozrání dormantní. Nejlépe vzchází z hloubky 5–20 mm po celou
vegetační dobu (duben–říjen). Životnost semen v půdě je poměrně
dlouhá, i více než 20 let. Pryšec kolovratec je světlomilný druh,
nejčastěji proto zapleveluje plodiny, které nevytvářejí zapojené
porosty (okopaniny, zeleniny), v dobře zapojených porostech obilnin
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Obr. 7. Pryšec srpovitý (Euphorbia falcata)

Obr. 8. Pryšec plocholistý (Euphorbia platyphylos)

se obvykle neprosadí. Na pryšec v cukrové řepě vykazuje vysokou
účinnost úč. látka quinmerac, triflusulfuron, a v raných růstových
fázích také desmedipham. V bramborách vykazují preemergentně
dobrou účinnost herbicidy obsahující úč. látku linuron, postemergentně lze použít herbicidy obsahující úč. látky rimsulfuron, případně
metribuzin. V porostech zelenin vykazují velmi dobrou účinnost
herbicidy obsahující úč. látku pendimethalin.
Klíčová slova: pryšec kolovratec, Euphorbia helioscopia, biologie plevelů,
herbicidy, regulace plevelů.
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Jursík M., Holec J.: Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Sun spurge – Euphorbia
helioscopia L.
Euphorbia helioscopia occurs on the whole area of the Czech Republic, mostly in lower altitudes. It reproduces only generatively, each
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Epilog
Vážení čtenáři, seriál článků věnovaných problematice
plevelů se tímto dílem uzavírá. Po dobu šesti let – od začátku
roku 2004 – jste měli možnost seznámit se na stránkách
Listů cukrovarnických a řepařských s nejaktuálnějšími
informacemi o biologii a regulaci téměř padesáti nejvýznamnějších plevelů České republiky. Údaje uvedené
v našich příspěvcích byly získány na základě velmi širokých
výzkumných aktivit, osobních zkušeností a pozorování
pracovníků katedry agroekologie a biometeorologie na
ČZU v Praze, přičemž tyto poznatky byly konfrontovány
s dostupnými, převážně zahraničními literárními zdroji.
Věříme proto, že publikované informace vám byly, jsou
a budou užitečné při řešení často složitých problémů s regulací plevelů, nejen v cukrovce.
Tým autorů seriálu o plevelech
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plant can produce several hundreds of seeds which are dormant.
It germinates during the whole vegetation period (April–October),
for the emergence the most suitable are depths between 5–20 mm.
Seed longevity in the soil is relatively high, they can survive in soil
seed bank for more than 20 years. E. helioscopia is a heliophilous
species, thus most frequently can be found in crops that do not create
dense canopies (root crops, vegetables). It is not able to compete
with well established canopies of cereal crops. In sugar beet stands,
high efficacy on this weed can be reached using herbicides with
active ingrediences quinmerac, triflusulfuron, and in early growth
stages also desmedipham. In potatoes, good efficacy in pre-emergent
applications is shown by linuron, for post-emergent applications

rimsulfuron or metribuzin can be used. Pendimethalin show good
efficacy in vegetable stands.
Key words: Sun spurge, Euphorbia helioscopia, weed biology, herbicide,
weed control.
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Nejčastější chyby při likvidaci plevelů u cukrovky
(Die häufigsten Fehler in der Unkrautbekämpfung im
Rübenbau)
Při likvidaci plevelů v porostech řepy je třeba vyvarovat se chyb:
- pozdní postřik – nezáleží na vývoji řepy, ale na velikosti plevelů,
- malé množství účinné látky – především za sucha zvýšit dávku,
- příliš velký časový odstup jednotlivých aplikací,
- malé množství metamitronu při pozdním zaplevelení,
- malý počet postřiků na pozdně klíčící plevele,
- aplikace při vysoké denní teplotě a za silného slunečního
záření, nejlépe je pracovat brzo ráno,
- špatně a nebo vůbec nevyčištěná sítka a přívody k tryskám,
- nevymytá nádrž postřikovače při výměně herbicidů.
Agro Zucker-Stärke, č.1, 2009, s. 49–50.
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Každá řepa se počítá – minimalizovat sklizňové ztráty
(Jede Rübe zählt – Ernteverluste minimieren)

Na ztráty hmoty cukrovky (a tím i cukernatosti) má velký vliv
rychlost pojezdu sklízečů. Mnohými pokusy bylo prokázáno, že
optimální pojezdová rychlost je 5 km.h–1. V praxi bývá tato rychlost vyšší, již při 5–6 km.h–1 bývá sřez hlavy řepy horší, a tím ztráty
vyšší. Při rychlosti 5 km.h–1 se může teoreticky sklidit 1,35 ha.h–1,
tedy při výnosu 60 t.ha–1 projde sklízečem 81 t.h–1 cukrovky. Při
rychlosti jízdy 7 km.h–1 lze sklidit již 1,89 t.ha–1, což představuje
při stejném výnosu výkon sklízeče 113,4 t.h–1, tedy o 32,4 t.h–1
více. To je možné jen pokud jsou všechny mechanizmy, dopravní
i čisticí, této rychlosti přizpůsobeny. Pokud tomu tak není, ztráty
špatným sřezem a další manipulací se zvyšují. Ztráty výnosu pak
při vyšším sřezu o 1 cm dosahují 5–7 %, při příliš nízkém o 1 cm
7–9 %, o 2 cm již 15–20 %. Šikmý sřez má za následek ztrátu
výnosu o 10 %. Ulomení 5cm špičky kořene způsobí ztrátu na
výnosu 10–12 %, 3,5cm špičky 5–6 % a 2,5cm 1–3 %.
Příčinou sklizňových ztrát bývá především:
- nerovný výsev,
- nepravidelný a mezerovitý porost,
- hluboké stopy po jízdě mechanizačních prostředků,
- zaplevelení,
- choroby řepy,
- zvadlý a odumřelý chrást,
- špatné nastavení sklízeče a vysoká pojezdová rychlost,
- špatně pracující manipulační mechanizace.
Ztráty způsobené sklízeči se týkají hlavně kvality sřezu. Podle
standardu IIRB lze sklizené řepné bulvy rozdělit na:
- správně seříznuté,
- s příliš vysokým sřezem,
- neseříznuté,
- seříznuté šikmo,
- seříznuté příliš nízko,
- se zbytky chrástu >2 cm.
Ztráty ve finančním hodnocení při výnosu 65 t.ha–1 např.:
- hlubokým sřezem u 15 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 t.ha–1,
- šikmým sřezem u 5 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 t.ha–1,
- ulomeným kořenem u 10 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 t.ha–1,
činí 338 €.ha–1 pro kvótovanou cukrovku.
Za normální ztráty lze např. považovat:
- hluboký sřez u 8,7 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 t.ha–1,
- šikmý sřez u 2,1 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 t.ha–1,
- ulomený kořen u 2,5 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 t.ha–1,
to činí 95 €.ha–1 pro kvótovanou cukrovku.
Zuckerrübe, 2009, č. 5, s. 236–238
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