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BIOLOGIE A REGULACE DALÍCH VÝZNAMNÝCH PLEVELÙ ÈESKÉ REPUBLIKY

Plevelné vikve (8E?E=spp.)
BIOLOGY AND CONTROL OF ANOTHER IMPORTANT WEEDS OF THE CZECH REPUBLIC:
VETCH SPECIES (VICIA SPP.)

Josef Holec, Miroslav Jursík, Ludìk Tyer  Èeská zemìdìlská univerzita v Praze
Rod vikev (Vicia) patøí do èeledi bobovité (Fabaceae, syn.
vikvovité  Viciaceae, motýlokvìté  Papilionaceae, lutinaté,
leguminózy  Leguminosae). Jedná se o poèetný rod, který je

Obr. 1. Klíèní rostlina vikve chlupaté (Vicia hirsuta)

Obr. 2. Dozrávající rostlina vikve chlupaté
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na naem území zastoupen pøiblinì 21 druhy (1). Vìtina plevelných vikví jsou jednoleté druhy, ale jako plevele mohou pùsobit i vytrvalé druhy. Vikve se vyznaèují sudozpeøenými, mnohojaømými listy, ukonèenými úponky. Listy jsou na lodyze
uspoøádány støídavì. Kvìty mohou být jednotlivé, nebo se skládají v hroznovitá kvìtenství. Soumìrné kvìty jsou sloeny
z pavézy, postranních køídel a èlunku (2). Na orné pùdì bývají
nejhojnìjí následující druhy:
Jednoletá vikev chlupatá (V. hirsuta), vytváøí tenké lodyhy. Celá rostlina je srstnatá. Drobné namodrale bílé kvìty jsou
uspoøádány v chudých hroznech na delí stopce. V lusku jsou
obvykle dvì semena (obr. 1. a 2.).
Vikev ètyøsemenná (V. tetrasperma) je velmi podobná
pøedchozímu druhu. Na rozdíl od vikve chlupaté je lysá
a v luscích jsou obvykle ètyøi semena.
Vikev huòatá (V. villosa) je pomìrnì mohutný, jednoletý
druh. Husté odìní dává rostlinám støíbrný nádech. Tvoøí výrazná kvìtenství na delích stopkách. Barva kvìtù je fialová. Lusky
jsou relativnì drobné a smáèknuté (obr. 3.).
Vikev ptaèí (V. cracca) je vytrvalý druh. Vytváøí mohutné,
popínavé lodyhy, které jsou obvykle lysé. Tvoøí bohatì kvetoucí, velmi dlouhá, modrofialová kvìtenství. Lusky jsou krátké.
Semena jsou tmavohnìdì skvrnitá (obr. 4.).

Obr. 3. Kvetoucí rostlina vikve huòaté (Vicia villosa)
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Obr. 4. Velmi intenzivní zaplevelení okraje pozemku vikví ptaèí

Obr. 5. Dozrávající lusky vikve úzkolisté (Vicia angustifolia)

Vikev úzkolistá (V. angustifolia) je jednoletý druh. Èervenofialové kvìty vyrùstají v úlabí listù, obvykle jednotlivì èi po
dvou. Nìkteré kvìty mohou být kleistogamické (ukryté pod povrchem pùdy). Lusky jsou dlouhé, v prùøezu kruhovité, Zralé jsou
tmavì hnìdé a do èerna zbarvené. Semena jsou èerná (obr. 5.).

Obr. 6. Kvetoucí hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberos) v kukuøici

Pùvod, rozíøení a poadavky na stanovitì
Výe uvedené vikve jsou pùvodními evropskými druhy.
Vikev chlupatá a vikev ètyøsemenná se vyznaèují velkými areály výskytu, pøièem do dalích oblastí byly zavleèeny, take
dnes rostou na vech kontinentech v oblastech s pro nì pøíznivým klimatem. Oba druhy jsou u nás hojné, rostou na svìtlých
stráních, loukách (pøedevím proøídlých), èasto na polích
a v jejich okolí.
Mezi nae domácí druhy patøí také vikev ptaèí. Kromì orné
pùdy a luk roste èasto i v lesních lemech, podél køovisek apod.
Svým bohatým a dlouhotrvajícím kvetením bývá velmi nápadná.
Vikev huòatá je pùvodem ze Støedomoøí, k nám se patrnì
dostala jako pícnina a zplanìla. Je hojnìjí pøedevím v teplejích
oblastech, velmi dobøe snáí sucho. Kromì polí (pøedevím lehké,
písèité pùdy) se s ní mùeme setkat na ruderálních plochách,
podél cest a na dalích, èlovìkem ovlivnìných stanovitích.
Podobný geografický pùvod jako u pøedchozího druhu je
udáván i pro vikev úzkolistou, která je planou formou obèas
pìstované vikve seté (V. sativa). Vikev úzkolistá roste na polích, mezích a zahradách, pøedevím v níinách.

Obr. 7. Hrachor paèoèkový (Lathyrus aphaca)

Produkce semen a jejich vlastnosti
Plodem vikve je lusk, který je podlouhlý, jednopouzdrý,
v dobì zralosti se otevírá dvìma chlopnìmi a obsahuje obvykle
vìtí mnoství semen. Produkce semen vak nebývá vysoká,
od nìkolika desítek (vikev chlupatá, ètyøsemenná, úzkolistá) po
nìkolik set (vikev huòatá, ptaèí) (3). Semena po dozrání z luskù
snadno vypadávají.
Klíèivost semen po dozrání je nízká (silná dormance). Podobnì jako u ostatních zástupcù èeledi Fabaceae, je i u vikví
dormance morfologického rázu  vlastní pøíèinou neklíèení je
nepropustnost osemení pro vodu (4). Zatímco z vnitøku semen
do okolního prostøedí voda odcházet mùe a semena tak mohou
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vysychat, dovnitø vlhkost neproniká. Postupem èasu nepropustnost osemení klesá (pùsobením pùdních organismù a dalími vlivy) a semena mohou klíèit. K tomuto jevu ale nedochází hromadnì, èást semen si obvykle dormanci ponechává po delí dobu.
Protoe jsou semena vikví neutrálnì fotoblastická  nepotøebují ke klíèení svìtlo (5) a s ohledem na svou velikost, vzcházejí èasto z vìtích hloubek pùdního profilu, obvykle z 45 cm,
u vikve huòaté i z více ne 6 cm.
Rùst, konkurenèní schopnost a kodlivost
Jako ostatní bobovité rostliny, i vikve vytváøejí symbiózu
s diazotrofními mikroorganismy. Na koøenech vznikají hlízky,
které jsou osidlovány bakteriemi rodu Rhizobium, fixujícími
vzduný dusík. Díky tomuto vztahu jsou vikve nenároèné na
obsah pøístupného dusíku v pùdì a rostou i na stanovitích,
která jsou na dusík chudá. Èást fixovaného dusíku je uvolòována do pùdy a stanovitì, obsazená vikvemi, jsou tímto o danou
ivinu obohacována. Na minerálnì chudých pùdách s nízkým
obsahem dusíku mají tedy vikve konkurenèní výhodu oproti
ostatním rostlinám. Zvyováním mnoství dusíku v pùdì se vak
o tuto konkurenèní výhodu postupem èasu pøipravují, umoòují nástup nitrofilnìjích, konkurenènì silnìjích druhù. Z tohoto
dùvodu se málokdy setkáváme s tím, e by docházelo k jejich
pøemnoování a ovládnutí daného spoleèenstva.
Na rozdíl od mnoha jiných druhù plevelù mohou vikve na
porost plodiny pùsobit pozitivnì  konkurence o vodu, prostor
a iviny je vykompenzována obohacováním pùdy o dusík, co
mùe vést k zvyování výnosù plodiny, pøedevím v pøípadì
výskytu vikví v porostech obilnin na chudích pùdách (6, 7).
Vlastní rostliny vikví i jejich semena jsou nutriènì bohatá a jejich pøímìs v krmivech nebývá kodlivá.
Vzhledem k tomu, e vikve jsou popínavé rostliny a pomocí
úponkù se pøichycují k rostlinám plodiny, mohou, stejnì jako
dalí popínavé druhy plevelù, zvyovat poléhavost porostù èi
komplikovat sklizeò tím, e se pøichycují a navíjejí na pohyblivé èásti sklízecích mechanismù.
Regulace
Pøestoe vikve obvykle nezpùsobují velké hospodáøské
kody, lokálnì mohou být významnými plevely, proti nim je
tøeba cílenì oetøovat, pøedevím v porostech obilnin, výjimeènì i øepky. Velmi úèinné jsou rùstové herbicidy clopyralid
a 2,4-D, které vykazují vysokou úèinnost i v niích ne registrovaných dávkách (8). Dobrou úèinnost vykazují také nìkteré
sulfonylmoèoviny (tribenuron, iodosulfuron, atd.), pøípadnì jiné
postemergentní herbicidy (pøedevím kombinované). Naopak
preemergentní herbicidy bývají èasto ménì úèinné (pøedevím
za sucha), nebo vikve vzchází z vìtích hloubek pùdy, kde
není dostateèná koncentrace herbicidu.
Pøíbuzné druhy
Kromì dalích, ménì významných druhù z èeledi bobovitých, které se na orné pùdì vyskytují  napø. jetel rolní (Trifolium arvense), jetel pochybný (T. dubium) èi tolice dìtelová (Medicago lupulina) se jako polní plevel uplatòují nìkteøí zástupci
rodu hrachor (Lathyrus), a to pøedevím:
Hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberos) je vytrvalá lysá bylina. Lodyhy jsou obvykle svìtleji zelené. Jednojaømé listy se dvìma
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lístky jsou ukonèeny úponky. Na rozdíl od hrachoru luèního, se
kterým je moné hrachor hlíznatý ve sterilním stavu zamìnit,
jsou palisty výraznì mení ne listy. Velké kvìty jsou rùovoèervené a karmínovì èervené a jsou uspoøádany v chudých
hroznech na dlouhých stopkách. Plodem jsou lusky se 25 semeny. Mezi semeny je lusk zakrcený. Semena jsou velká, hranatì oválná, edozelená. Na orné pùdì se íøí pøedevím vegetativnì, v pùdì vytváøí koøenové hlízky. Hlízky jsou jedlé,
s oøíkovou pøíchutí, pro nì byl v minulosti hrachor místy i pìstován (oøeí). Jako plevel roste pøedevím v teplejích oblastech. Patøí mezi druhy, které jsou vázány pøedevím na pùdy
s vyím obsahem vápníku (obr. 6.).
Hrachor paèoèkový (L. aphaca, syn. hrachor bezlistý) patøí
mezi vzácnìjí druhy, pøesto je v nìkterých oblastech (Bílé Karpaty) polním plevelem (9). U nás roste takøka výhradnì na orné
pùdì, kam byl pravdìpodobnì v minulosti zavleèen ze Støedomoøí. Listy jsou zcela pøemìnìny v úponky. Asimilaèní funkci
tak pøebírají zvìtené palisty. Kvìty jsou lutobílé (obr. 7.).
Tato práce vznikla za podpory projektu MSM 6046070901 a NAZV
QH71254.

Souhrn
Vìtina plevelných vikví jsou jednoleté druhy, ale jako plevele mohou pùsobit i vytrvalé druhy. Produkce semen vak nebývá vysoká,
od nìkolika desítek (vikev chlupatá, ètyøsemenná, úzkolistá) po nìkolik set (v. huòatá, ptaèí). Po dozrání jsou semena vikví silnì dormantní, k odbourání dormance vak nedochází hromadnì. Vzhledem
ke své velikosti vzcházejí semena vikví z vìtích hloubek, obvykle
z 45 cm (u vikve huòaté i z více ne 6 cm), co je hlavním dùvodem nií úèinnosti preemergentních herbicidù. Postemergentnì
vykazují dobrou úèinnost nìkteré rùstové herbicdy (napø. clopyralid), sulfonylmoèoviny (tribenuron, iodosulfuron, atd.) i jiné.
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Holec J., Jursík M., Tyer L.: Biology and control of another
important weeds of the Czech Republic: Vetch species (Vicia spp.)
The majority of weedy species from the genus Vicia are annual,
although some perennial species can act as weeds on arable land
too. The seed production is not too high, ranges from several tens
(Vicia hirsuta, V. tetrasperma, V. angustifolia) to hundreds (V. cracca, V. villosa). Ripen Vicia seeds show deep dormancy, which is
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slowly broken. Seeds are relatively large which enable them to germinate and emerge from deeper soil layers  many species emerge
from the depth of 45 cm (V. villosa from layers even deeper than
6 cm). This is the main reason for lower efficacy of pre-emergent
herbicide application. In post-emergent application, good efficacy
is shown by herbicides from the group of growth regulators
(e.g. clopyralid), sulphonylureas (e.g. tribenuron, iodosulfuron) etc.

Key words: Vicia spp., Vetch species, weed biology, herbicide, weed
control.
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Pouèný semináø nejen o cukrové øepì
v Louèeni
INSTRUCTIVE WORKSHOP NOT ONLY ABOUT SUGAR BEET IN LOUÈEÒ

Zaèátkem roku se uskuteènila øada semináøù zamìøených
na pìstování cukrovky. Jedním z nich bylo odborné kolení
øepaøù, dodavatelù spoleènosti Cukrovary a lihovary TTD, které
s velmi bohatým programem probìhlo v obci Louèeò na Nymbursku ve støedu 28. ledna 2009.
Co se letos oèekává
Agronomický øeditel spoleènosti, ing. Jaroslav Verfl, v úvodu zhodnotil uplynulou kampaò a nastínil výhledy pro rok 2009.
V devadesátidenní kampani plánuje spoleènost Cukrovary a lihovary TTD zpracovat zhruba 1 400 tis. t cukrovky na cukr (70 %)
a 600 tis. t na bioetanol (30 %), dohromady tedy 2 mil. t øepných bulev. Prùmìrný výnos bulev se pøedpokládá 62,5 t/ha,
letoní celková výmìra cukrové øepy v Èechách by tak mìla být
asi 32 tis. ha. Spoleènost Cukrovary a lihovary TTD pøedpokládá, e v tomto roce vyrobí 210 tis. t cukru a 700 tis. hl bioetanolu.
Ve výkupu cukrovky nedochází ke zmìnám, v platnosti
zùstává dlouhodobá kupní smlouva pro roky 20072013.
V Evropské unii sice 1. 10. 2008 vstoupil v platnost nový pøedpis 1234/2007, který nahradil døívìjí pøedpis 318/2006, ale ke
zmìnám prakticky nedolo. Pro letoní rok byla vypracována
nová roèní kupní smlouva pro cukrovku na cukr, ve které se
ruí podíl pìstitelù na dopravì. Podíl na poradenství se zvyuje
z padesáti haléøù na jednu korunu za tunu. Roèní kupní smlouva na bioetanol zùstává beze zmìn.
Jaké ceny mohou pìstitelé oèekávat? Základní výkupní cena
vyplácená cukrovarem se zøejmì bude pohybovat v rozmezí od
800 do 850 Kè/t. Uvedený základ pak navýí rùzné pøíplatky
a platby z Evropské unie.
Odrùdy podle odolnosti
Pro pøítí rok budou moci pìstitelé vybírat z pestré nabídky
odrùd, z nich vechny vykazují toleranci k rizománii. Jde
o osmnáct odrùd ze Seznamu doporuèených odrùd (1) plus
novinky (2). Odrùdy se vybírají podle indexu, který u odrùd
zkouených jeden rok musí dosahovat nejménì 101 %, po dvouletém zkouení 100,5 % a po tøíletých zkoukách 100 %.
Z odrùd tolerantních k rizománii se v nabídce vyskytnou
odrùdy Antilla, Britannia, Canyon, Caruso, Esperanza, Expert,
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Felicita, Festina, Imperial, Katka KWS, Laska KWS, Lucata, Marietta, Merak, Monza, Nancy, Pohoda, Python, Scorpion a Victor
(øazeno abecednì). Pìstitelé budou mít i dispozici také osivo
speciálních odrùd odolných proti háïátkùm (Behring, Halina
KWS, Julietta a Limonica KWS). Podle informace ing. Verfla by
se mìly ceny osiva pohybovat mezi 125 a 160 eury za výsevní
jednotku v závislosti na odrùdì a toleranci.
RoundupReady cukrovka
Budoucnost cukrovky vidí Jaromír Chochola z firmy KWS
Osiva, s. r. o, v geneticky upravené cukrovce, odolné proti totálnímu herbicidu Roundup  tzv. RoundupReady (RR) cukrovce.
Roundup je neselektivní vysoce úèinný pøípravek, snadno odbouratelný a etrný k ivotnímu prostøedí.
Firma Monsanto vyvinula transgenní cukrovku u v roce
1994, ale první RR odrùdy byly povoleny ve Spojených státech
amerických a v Kanadì mnohem pozdìji, a v roce 2005. O rok
pozdìji se RR cukrovka pìstovala na 110 ha v americkém Idahu.
Dalí rok se plocha GM cukrovky v USA rozíøila na tisíc hektarù ve Wyomingu. Nebývalého rozmachu dosáhla geneticky upravená cukrovka v loòském roce, kdy se v USA pìstovala na
ploe zhruba 300 tis. ha. Tato výmìra pøedstavuje 60 % celkové
plochy cukrovky pìstované v USA. S dalím roziøováním zastoupení geneticky upravené cukrovky se v USA poèítá v následujících letech. U v roce 2010 by podíl RR cukrovky mohl podle
pøedpokladù èinit 95100 % z celkové výmìry cukrovky.
Øada výhod
Jaké jsou výhody pìstování RR cukrovky? Pøedevím lepí
ochrana proti plevelùm a výrazné omezení potøeby dalích pracovních operací, které jsou nutné v agrotechnice klasické øepy.
Herbicid Roundup dobøe zabírá i na víceleté a tìko hubitelné plevele. Dalí výhodou tohoto pøípravku je to, e mnohem ménì pokozuje ivotní prostøedí. Glyfosát jako úèinná
látka má nií toxicitu, ne bìnì pouívané herbicidy do cukrovky, a rychleji se odbourává v pùdì.
Nadto si pìstitel mùe flexibilnìji naèasovat postøiky. Pøi
pouívání konvenèních selektivních herbicidù je zemìdìlec
znaènì závislý na prùbìhu poèasí a fenologických fázích øepy

LCaØ 125, è. 2, únor 2009

