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Chrpa modrá (Centaurea cyanus) je jednoletý ozimý plevel
náleící do èeledi hvìzdnicovitých. Vytváøí vìtvený kùlový koøen,
který zasahuje a do podornièních vrstev. Tvoøí mohutné a vysoké rostliny, které nezøídka pøerùstají i vysoké øepkové porosty.
Lodyha je obvykle bohatì vìtvená. Listy jsou po obou stranách
vloèkovitì vlnaté, záhy vak olysávající. Spodní listy jsou øapíkatì kopinaté, zatímco lodyní listy jsou èárkovitì kopinaté. Kvìty
jsou uspoøádány v terminálních úborech, které mají a 3 cm
v prùmìru (obr. 1.). Modrofialové, oboupohlavné kvìty uprostøed
úboru jsou trubkovité, zatímco na okrajích úborù jsou vìtí kvìty
pouze samièí, které jsou vìtinou modré, zøídka rùové nebo bílé.

Pùvod, rozíøení a poadavky na stanovitì

Produkce semen a jejich vlastnosti
Plodem chrpy modré jsou podlouhlé naky, které jsou
3,54 mm dlouhé, na povrchu hedvábitì plstnaté, se tìtinatým
chmýrem, který je stejnì dlouhý jako naky. Rozmnouje se
pouze generativnì. Na rostlinì dozrává asi 700 a 1 600 naek,
bez konkurence plodiny a ostatních plevelù a 6 500 naek.
Naky po uzrání dobøe klíèí a mohou proto vzcházet jetì
tý rok na podzim. Minimální teplota pro klíèení naek je 35oC,
nejlépe vak klíèí pøi teplotì 1012 oC. S ohledem na velikost
naek mùe chrpa modrá vzcházet z vìtích hloubek pùdy,
maximálnì vak z 8 cm (2). Vzchází v prùbìhu celého podzimu
(obr. 2.), ale také na jaøe a do kvìtna. Naky jsou v pùdì ivotné 35 let, v aridnìjích oblastech a 10 let.

Chrpa modrá pochází z jihovýchodní Evropy odkud se postupnì rozíøila témìø do celého svìta (Kavkaz, západní a jiní
Sibiø, Blízký Východ, Støední a Malá Asie, Irán, Indie, Severní
Amerika, Austrálie a severní Afrika). V ÈR je øazena mezi archeofyty, na nae území se dostala pravdìpodobnì v prùbìhu doby
bronzové (1). Dnes je rozíøena od níin a do podhùøí. Nejvìtí rozíøení je ve støedních polohách. Preferuje lehké pùdy
s nízkým obsahem vápníku. Vyskytuje se hlavnì v ozimých
obilninách, øepce, proniká i na stránì a nezemìdìlskou pùdu.

Po dlouhou dobu byla chrpa jedním z nejhojnìjích plevelù obilnin. Jetì v polovinì 20. století je její výskyt oznaèován
jako v celém státì hojný a obecný (3). V následujících desetiletích vak v souvislosti s intenzifikací zemìdìlství a zlepením
metod ochrany proti zaplevelení z porostù obilnin znaènì ustoupila a v 70 a 80. letech minulého století patøila k ohroeným

Obr. 1. Detail kvìtu chrpy modré (Centaurea cyanus)

Obr. 2. Chrpa vzelá na podzim vytváøí pøízemní rùici listù
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Rùst, konkurenèní schopnost a kodlivost
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druhùm (4). V posledních letech, pøedevím v souvislosti s roziøováním ploch ozimé øepky, zaívá renesanci íøení a zejména
ve støedních polohách se stává hospodáøsky významným plevelem (obr. 3.). Poslední verze Èerveného seznamu ohroených
rostlin ÈR (5) ji ji neudává jako ohroený, ale pouze jako vzácnìjí druh.
íøí se pøedevím od okrajù polí, ale stále èastìji jsou zaznamenávány pøípady ploného rozíøení tohoto plevele. Kromì
øepky se ve vìtím mnoství vyskytuje i v porostech ozimého
jeèmene, kde jí vyhovuje èasnìjí termín setí oproti ostatním
druhùm obilnin.
Podle nìkterých autorù (2, 6) existují dvì bionomické formy
chrpy modré. Jarní forma vzchází pøeváenì na jaøe a zapleveluje
pøevánì jaøiny a okopaniny, zatímco ozimá forma vzchází pøedevím na podzim a uplatòuje se proto pøevánì v porostech ozimù.

Obr. 3. Chrpa modrá zapleveluje nejvíce okraje pozemkù

Regulace
Chrpa modrá je relativnì citlivá k mnoha herbicidùm bìnì pouívaných v obilninách. Na podzim vykazuje dobrou úèinnost napø. úèinná látka diflufenican, pøípadnì nìkteré sulfonylmoèoviny (chlorsulfuron, triasulfuron). Aplikaci je vak nutné
naèasovat tak, aby ji byla vzelá vìtina rostlin chrpy a byla
omezena monost vzcházení nových rostlin z hlubích vrstev
pùdního profilu po zeslábnutí reziduálního pùsobení herbicidu
(podobnì jako u svízele pøítuly). V jarním období lze k regulaci
chrpy modré vyuít pøedevím rùstové herbicidy (clopyralid),
pøípadnì TM kombinace nebo smìsné pøípravky typu rùstový
herbicid + sulfonylmoèovina.
Problematiètìjí je regulace chrpy modré v porostech øepky. Pøestoe distributoøi nìkterých øepkových herbicidù deklarují u herbicidù obsahujících úèinné látky dimethachlor a propachlor dobrou úèinnost na chrpu, na silnìji zaplevelených
pozemcích, kde chrpa ve vìtí intenzitì vzchází z hlubích vrstev pùdního profilu, nemusí být ani tyto herbicidy dostateènì
úèinné. V takových pøípadech je vhodné na jaøe provést doèitìní porostu herbicidem s úèinnou látkou clopyralid.
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Obr. 4. Kvetoucí rostlina chrpy latnaté (Centaurea stoebe)
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Obr. 5. Detail kvìtu chrpy èekánek (Centaurea scabiosa)

cest, na eleznici, v okolí polí i na neobhospodaøovaných úhorech na lehkých, písèitých pùdách. Po zavleèení do Severní
Ameriky se stala invazním plevelem na pastvinách a její regulace pøedstavuje pro tamní farmáøe znaèné problémy (7).
Podobnì je na tom i chrpa èekánek (C. scabiosa), která
ovem na rozdíl od pøedelého druhu nevytváøí tak mohutné
porosty a v trvalých travních porostech se vyskytuje spíe jednotlivì (obr. 5.).
Nìkterými autory (8) je z naeho území uvádìna jako plevel ve víceletých pícninách (vojtìka, jetel) chrpa lutá
(C. solstitialis). Jde o dvouletý druh, pùvodem z jiní Evropy.
Vyznaèuje se lutými úbory a výraznými trny na zákrovu. Její
výskyt je ale sporadický a vìtinou pouze doèasný, zdrojem je
zavlékání z jinìjích oblastí (9).
Tato práce vznikla za podpory projektu MSM 6046070901 a NAZV
QH71254.

Souhrn
Pøíbuzné druhy
V teplejích oblastech je velmi hojná chrpa latnatá
(C. stoebe, syn. chrpa porýnská). Je to dvouletá a krátce vytrvalá bylina s bohatì vìtvící lodyhou 5060 cm vysokou, nesoucí
vìtí poèet rùových úborù (obr. 4.). Chrpa latnatá je hojná
pøedevím v teplejích oblastech. Dobøe snáí sucho a roste i na
takøka extrémních stanovitích. Pomìrnì èasto ji nacházíme podél
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V ÈR je chrpa modrá rozíøena ve støedních polohách. Preferuje
lehké pùdy s nízkým obsahem vápníku. Zapleveluje pøedevím ozimé
obilniny a øepku. Naky po uzrání dobøe klíèí a mohou vzcházet
jetì tý rok na podzim z rùzných hloubek pùdy, maximálnì vak
z 8 cm. Pøestoe v minulosti patøila chrpa modrá k ohroeným druhùm, v posledních letech, pøedevím v souvislosti s roziøováním
ploch ozimé øepky, zaívá renesanci íøení. íøí se pøedevím od
okrajù polí, ale stále èastìji jsou zaznamenávány pøípady ploného
rozíøení tohoto plevele. Chrpa modrá je relativnì citlivá k mnoha
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herbicidùm bìnì pouívaných v obilninách. Problematiètìjí je
regulace chrpy modré v porostech øepky. Pøestoe úèinné látky dimethachlor a propachlor vykazují na chrpu èasto dobrou úèinnost,
na silnìji zaplevelených pozemcích, kde chrpa ve vìtí intenzitì
vzchází z hlubích vrstev pùdního profilu, nemusí být ani tyto herbicidy dostateènì úèinné. V takových pøípadech je vhodné na jaøe
provést oetøení herbicidem s úè. látkou clopyralid.
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Jursík M., Holec J., Andr J.: Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Cornflower
(Centaurea cyanus L.)
Centaurea cyanus occurs mostly in middle-high regions of the Czech
Republic. It prefers light soils with low calcium content. As an arable
weed, this species can be found mainly in winter cereals and in the
stands of winter oilseed rape. Achenes can germinate well immediately after harvest so they can emerge the same year during autumn
from various soil depths with maximum of 8 cm. This species decreased its occurrence in the past and was classified as an endangered one. But it is spreading in recent years especially in relation to
increased sowing areas of winter oilseed rape. It is common in field
margins but we can record also whole-field area occurrence. Centaurea cyanus is relatively sensitive to many herbicides commonly
used in cereal stands. More problematic is its control in oilseed rape
stands. Even if active ingrediences dimethachlor and propachlor show
good efficacy on this weed, when the field is highly infested and
C. cyanus emerge in high numbers from deeper soil layers, these
herbicides can be less effective. In such cases it is suitable to use
spring treatment with herbicide with active ingredience clopyralid.
Key words: cornflower, Centaurea cyanus, weed biology & control, herbicide.
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Goltix Top + Powertwin: Síla je v øeení
GOLTIX TOP + POWERTWIN: POWER IS IN THE SOLUTION

Jiøí Vaek  Agrovita, spol. s r. o.

Vloni mìli pìstitelé cukrovky poprvé monost vyzkouet kombinaci herbicidù Goltix Top + Powertwin obsahující spoleènì
tøi úèinné látky od originálního výrobce. Vyuití kombinace Goltix Top + Powertwin nabízí nejenom chytrou stavební kostru
strategie ochrany cukrovky proti plevelùm s garantovanou úèinností, ale i garantovaným obsahem dalích doprovodných
látek, které jsou nedílnou souèástí øádnì registrovaného a tedy øádnì testovaného pøípravku. Kombinace se jednodue dávkuje 1 + 1 l/ha a její zaøazení v postøikovém sledu tøikrát za sebou bezpeènì kontroluje iroké spektrum dvoudìloných plevelù
cukrovky vèetnì jeatky kuøí nohy. Oproti situaci vloni zároveò pøináí dalí úsporu v nákladech na aplikaci.
Novinka 2008: Powertwin
Powertwin je vyváená smìs dvou úèinných látek phenmedipham 200 g/l + ethofumesate 200 g/l , tedy osvìdèených
úèinných látek v boji proti dùleitým plevelùm cukrovky. Rozdílné mechanismy úèinku se výbornì doplòují. Phenmedipham
inhibuje fotosyntézu, je pøijímán listy plevelù a v nich je rozvádìn pøevánì xylémem, kdeto ethofumesate inhibuje dìlení
bunìk a syntézu lipidù, co vede k retardaci meristémových
bunìk. Plevelné trávy jej pøijímají koleoptylem, dvoudìloné
plevele hypokotylem, a do listù je transportován systemicky.
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Jedineèný partner pro Goltix Top
V praxi je Powertwin svým sloením pøímo pøedurèen
pro kombinace s pøípravkem Goltix Top, a to ve vech termínech (T1T3) ve velice dobøe zapamatovatelném základním schématu: 1 + 1. To znamená tank mix Goltix Top 1 l/ha
+ Powertwin 1 l/ha. Originální Goltix Top obsahující metamitron 700 g/l , není tøeba pìstitelùm cukrovky pøedstavovat. Jen pro pøipomenutí pøináí vysoký stupeò tolerance vùèi
cukrovce spoleènì s dlouhou reziduální úèinností proti irokému spektru typických øepných plevelù
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