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ABSTRAKT
Diplomová práce je zam ena na problematiku zaplevelení vybraných polních plodin a
meziplodin v provozních podmínkách vybraného podniku. V polním pokusu byla
sledována druhová a početní intenzita zaplevelní v ozimé pšenici a meziplodin tvo ené
sm sí ho čice bílé (Sinapis alba) a svazenky vratičolisté ĚPhacelia tanacetifolia). Data
byla statisticky zpracována na základ analýzy délky gradientu (Lengths of Gradient),
zjišt ného segmentovou analýzou DCů ĚDetrended Correspondence Analysis).
Následn byla použita redundanční analýza ĚRDůě zpracování dat prob hlo v programu
Canoco 5.0. Nižší absolutní hodnoty zaplevelní vykazoval porost ozimé pšenice.
V ozimé pšenici se nejčastest ji vyskytovaly plevelné druhy mák vlčí ĚPapaver rhoeas),
penízek rolní ĚThlaspi arvense), úhorník mnohodílný (Descurainia sophia) a svízel
p ítula ĚGalium aparine). Druh kokoška pastuší tobolka ĚCapsella bursa-pastoris) se
vyskytoval výhradn

v porostu meziplodiny. V meziplodin

se vyskytovaly druhy

lebeda rozkladitá ĚAtriplex patula), ptačinec prost ední ĚStellaria media) nebo
he mánkovec nevonný ĚTripleospermum inodorum) s podobnou četností jako v ozimé
pšenice. Tlumivou funkci m la meziplodina na výskyt rozrazilu perského ĚVeronica
persica) a violky rolní ĚViola arvensis).
Klíčová slova: plevel, ozimá pšenice, meziplodina

ABSTRACT
This thesis is focused on analysis of weed species in selected crops and covercrops in
selected agricultural company. In field conditions were analysed species and numbers of
weeds in winter wheat and cover crop formed by Sinapis alba and Phacelia
tanacetifolia. Data were statistically processed on the basis of Lengths of Gradient
analyzed with Detrended Correspondence Analysis. Following redundancy analysis
(RDA) was performed in Canoco 5.0. Absolute values of weed species were in winter
wheat. The most common weed species in winter wheat were Papaver rhoeas, the
Thlaspi arvense, Descurainia sophia and Galium aparine. Capsella bursa-pastoris was
the main weed in the cover crop. Similar frequency in winter wheat as well as in cover
crop had Atriplex patula, Stellaria media or Tripleospermum inodorum. Reductive
function had cover crop on Veronica persica and Viola arvensis.
Key words: weed, winter wheat, cover crop
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ÚVOD
Současný stav rostlinné výroby v České republice je charakterizován úzkou

skladbou polních plodin, která je nejen ovlivn na p dn -klimatickými podmínkami pro
úsp šné p stování jednotlivých plodin, ale p edevším a stále více je utvá ena vlivem
poptávky na trhu se zem d lskými komoditami. V kontextu rapidního snížení živočišné
výroby od roku 1řř0 došlo p edevším k úbytku ploch s jednoletými a víceletými
pícninami, luskovinami a okopaninami. Tyto plochy v d sledku zaujaly olejniny a
obiloviny a došlo tak k razantnímu nár stu jejich osev . Nejvíce p stovanou plodinou v
ČR je pak ozimá pšenice ĚPROCHÁZKOVÁ a kol., Ň011ě.
Plevelné druhy se od ostatních biotických činitel zp sobem své škodlivosti liší.
Živočišní šk dci a choroby rostliny napadají p ímým zp sobem, avšak plevele, krom
druh

poloparazitických a parazitických, jsou charakteristické škodlivostí p ímou.

Jejich vliv na omezování polních plodin se pak d je v d sledku zt žování životních
podmínek a odčerpávání vegetačních faktor ĚMIKULKů a kol., 2000).
Nejčast jší interakce plevel

s plodinou je tedy konkurence, parazitismus nebo

alelopatie. Takové interakce jsou považovány za negativní a v jejich d sledku dochází
ke snížení kvality či množství sklízeného produktu. Za účelem omezení t chto
negativních vliv na p stované plodiny je provád na regulace zaplevelení, kde krom
chemické ochrany mohou výrazn pomoci i r zná agrotechnická opat ení ĚJURSÍK a
kol., 2011).
Jedním z možných agrotechnických postup
početnosti plevelných druh

za účelem regulace rozvoje a

m že být i p stování meziplodin, kdy je krom

agrotechnického hlediska možné p isp t i ke snížení ekologické zát že v celém
agroekosystému ĚBRůNT a kol., Ň008).
Meziplodiny jsou schopny využít části vegetační sezóny v dob mezi dv ma tržn
p stovanými plodinami. Vlivem jejich p stování je docíleno lepšího využití p dy,
zvýšení její pokryvnosti a omezení dopad vodní a v rné eroze. Dále jejich p stováním
dochází k p erušení sled

jedné skupiny plodin, tedy rozší ení spektra plodin

p stovaných a obohacení druhové diverzity celého ekologického systému. Meziplodiny
jsou považovány za nezbytnou součást moderní rostlinné výroby s aspektem tzv.
ozelen ní p dy v pr b hu vegetační sezóny ĚKOSTELÁNSKÝ, Ň000ě.
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Meziplodiny jsou schopny svým r stem omezovat zaplevelení zejména b hem
meziporostního období a zesilovat tak p sobnost herbicid vlivem omezení dalšího
vývoje oslabených plevel . P i jejich pravidelném a vhodn zvoleném za azení do
osevních sled je možno p edevším v oblastech s intenzivní rostlinnou výrobou omezit
nutnost užívání pesticid ĚVůCH a kol., Ň005).
V této práci je pak zhodnocen vliv st ídání plodin na kvalitu a zdraví p dy
s hlavním zájmem o zaplevelení na ní p stovaných polních plodin, p edevším pšenice
ozimé a po ní za azené meziplodin .
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2

CÍL PRÁCE
Tato diplomová práce si klade za cíl zhodnotit výskyt plevelných druh ve vybrané

plodin a meziplodin v provozních podmínkách zem d lského podniku zam eného na
rostlinnou výrobu. P edevším se pak práce v nuje st ídání plodin, ozimé pšenice a
jejího vztahu k plevelným druh m a také problematice p stování meziplodin na orné
p d spolu s jejich vztahem k zaplevelení.
V diplomové práci jsem si stanovil tyto dílčí cíle:
•

zhodnocení vlivu st ídání plodin a meziplodin v osevním sledu na druhové
zaplevelení

•

vyhodnocení plevelných druh vyskytujících se v pšenici ozimé a následné
meziplodin

Ěsm si ho čice bílé a svazenky vratičolistéě a statistické

porovnání t chto dat
•

zhodnocení a doporučení k vhodnosti meziplodiny a p ípadné regulaci
plevelných druh , které se v nich vyskytují
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3

LITERÁRNÍ P EHLED

3.1 Plevelné druhy
3.1.1 Definice plevelných druh a jejich p vod
Správná definice a determinace druhu jako plevelného je z pohledu zem d lství
velice obtížná. Definic a pohled na tuto problematiku existuje mnoho, avšak ani jedno
z nich není univerzáln

upot ebitelné. Dle p vodu slova znamená plevel rostlinu

rostoucí na míst , kde je její výskyt nežádoucí anebo zde její r st ovliv uje r st a vývoj
rostliny kulturní. V decká ve ejnost zkusila definovat plevelné druhy z pohledu
ekologického, biologického či morfologického. Dosp li k záv ru, že plevele je možné
definovat jako rostliny z objektivního pohledu nežádané a ovliv ující snahu člov ka o
co nejvyšší a nejlepší produkci jím cht ných a p stovaných kulturních plodin.
Souhrnn lze plevelná společenstva označit také termínem segetální rostliny, tedy
rostliny p etrvávající na stanovištích vytvo ených člov kem nebo vznikající v d sledku
lidské činnosti ĚKUBÁT a kol., 2002).
SůLISBURY Ě1ř61ě nazval plevelem rostliny rostoucí tam, kde není jejich
výskyt žádaný. REJMÁNEK Ě1řř6ě plevelné druhy označuje za úsp šné predátory,
kte í nachází vše pot ebné ke své prosperit
plodiny.

v prostoru mezi jednotlivými jedinci

Z ekologického hlediska MOHLER ĚŇ001ě definuje plevelný druh jako

rostlinu nejvíce schopnou kolonizovat plochy p dy a využít zbývající potenciál
stanovišt k produkci velkého počtu plod a semen, a to i p es opakované narušování
p íznivých podmínek pro jejich r st a vývoj. Mnohé definice se tedy zam ují na
schopnost plevel využívat nekultivovaných ploch ke své prosperit a negativn p sobit
na kulturní plodiny.
Opačnou problematiku, tedy prosp šnost plevel nasti ují HůMMER a kol. (1997),
kdy plevele označují jako nosiče geneticky d ležitých informací ve vztahu k p íbuzným
kulturním rostlinám. MULLER-SCHARER a kol. (2000ě ve své studii došli k záv ru,
že nízký počet vyskytujících se plevelných druh m že mít i pozitivní vliv na výnos
p stované plodiny z d vodu chemické stimulace svými ko enovými exudáty. Tento
pohled p ináší nové hledisko v posuzování vlivu plevel na kulturní plodiny. Lze je
posuzovat za negativní ale i pozitivní činitele nebo je hodnotit dle výskytu
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geografického či v závislosti na specifických enviromentálních podmínkách a dalších
charakteristik.
Je t eba se rovn ž zamyslet nad faktem, že n které rostliny, které v minulosti byly
považovány za plevelné a nežádoucí, se mohou v kontextu nov získaných informací o
jejich možném využití stát rostlinou využitelnou pro společnost, tedy kulturní a
profitabilní. P íkladem takové rostliny bylo v minulosti žito seté ĚSecale cereale), které
ve svých začátcích bylo považováno za plevelnou rostlinu. Dalšími p íklady mohou být
plevelné druhy Chenopodium nebo Amaranthus, které jsou rovn ž často kulturn
p stovány. V neposlední ad m žeme také zmínit medicinální nebo technické využití
plevelných druh , jak uvádí nap íklad ůLTIERI Ě1řŘŘě.
Pod souhrnným názvem plevelné rostliny chápeme jednak již zmín né druhy divoce
rostoucí, které vznikly v d sledku p irozené evoluce a selekce, avšak jsou mezi n
azeny rovn ž druhy kulturní, vyšlecht né člov kem. Jde práv o kulturní rostliny, které
v kulturách následujících mohou zp sobovat zaplevelení ve form výdrolu. P edplodina
se poté m že velmi snadno stát plevelnou, p esn ji zaplevelující rostlinou, v následující
plodin . Vliv výdrolu na kvalitu a výnos námi p stované kultury m že být mnohdy i
mnohem vyšší, než vliv divokých plevelných rostlin vyskytujících se na daném
stanovišti ĚDVO ÁK a kol., 2003).
ZIMDAHL (1999) popisuje plevel jako etymologicky málo známý druh rostliny a
lze u n j hledat více možných p vod . Nacházet se mohou již dlouho dobu na daném
míst a být zde druhy p vodními a aklimatizovanými nebo se m že jednat o druhy
introdukované, a to jak vlivem člov ka Ězavlečení kontaminovaným osivem,
organickým hnojivem nebo p enosem na mechanizačních prost edcíchě ale také m že
dojít k p enosu zví aty Ěnap íklad ptákyě. Pokud vezmeme v úvahu, že plevele
p edstavují pouze desetinu procenta vým ry sv tových ploch pro p stování plodin, ale
jejich ekonomické d sledky jsou mnohonásobn

v tší, je na míst

se jejich

problematikou hloubkov zabývat.
ZIMDůHL Ě1řřřě škody zp sob né jejich vlivem rozd lil do devíti kategorii:
plevel jako rostlina snižující hodnotu p dy, plevelný druh a jeho vliv na r st náklad na
produkci, konkurent kulturní rostliny, plevel jako determinant volby plodiny, narušitel a
snižovatel kvality produkce, plevelný druh jako riziko pro zdraví člov ka, činitel
zvýšení náklad na poskliz ovou úpravu a také jako odb ratele p dní vláhy a potažmo
vodních zdroj z p dy.
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Z hlediska České republiky je možné p vod plevelných druh

rozd lit do

následujících kategorií ĚPYŠEK a kol., 2001):
1) Idiochyrofyty Ětaké apofytyě neboli druhy p vodní, vyskytující se na
synantropních, člov kem pozm n ných stanovištích. Do této skupiny pat í
nap íklad: rdesno blešník ĚPersicaria lapathifoliaě, pýr plazivý ĚEletrygia
repens), svízel p ítula ĚGalium aparine), podb l léka ský ĚTussilago farfara),
merlík bílý ĚChenopodium album).
2) Archeofyty neboli plevelné rostliny jejichž výskyt m žeme spojit s jejich
introdukcí od počátku zem d lství ve st ední Evrop , a to až do konce
st edov ku. Jedná se nap íklad o mák vlčí ĚPapaver rhoeasě, kokošku pastuší
tobolka (Capsella bursa pastorisě, ho čici polní ĚSinapis arvensis) nebo oves
hluchý ĚAvena fatua). Naopak n které archeofytní druhy vlivem času a
agrotechniky v našem prost edí vymizely, a to nap íklad koukol polní
(Agrostemma githagoě nebo hlaváček letní ĚAdonis aestivalis).
3) Poslední skupinu tvo í takzvané neofyty nebo také neoadventivy, což jsou
druhy, které k nám byly zavlečeny v novov ku v d sledku rozvoje dopravy a
obchodu z Ameriky a Asie do Evropy. Do této skupiny pat í nap íklad: turanka
kanadská ĚErigeron canadensisě, p ťour maloúborný ĚGalinsoga parviflora)
nebo laskavec ohnutý ĚAmaranthus retroflexus)
Jak uvád jí DVO ÁK a kol. ĚŇ00Řě p i zhodnocení klimatických a geologických
podmínek v České republice, dostáváme p edpoklad pro velkou druhovou pestrost naší
fauny. Tato bohatost naší kv teny se odráží i v druhovém spektru plevelných rostlin.
Rovn ž je odrazem zem d lské produkce jednotlivých region a oblastí naší republiky.
P ítomnost plevelných druh a jejich životní projevy mají za d sledek ztížení práce
pro zem d lce a zvýšení náklad

na produktivitu p stovaných druh . Plevele jsou

najdeme na orné p d ale také v okrasných a ovocných sadech, chmelnicích, zahradách
nebo vinohradech. P edevším se jedná o druhy, kterým k jejich prosperit vyhovuje
osv tlené stanovišt

s p im en

zkyp enou p dou, která je zásobena živinami

ĚDVO ÁK a kol., 2003).
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3.1.2 Diverzifikace plodin a diverzita plevel
Podle LIEBMůNů ĚŇ004ě využívání diverzity plodin vede ke regulaci zaplevelení.
S vysokou pravd podobností pak diverzifikace osevních postup

m že snižovat či

zvyšovat diverzitu plevelných společenstev. V d sledku pro n který druh m že st ídání
plodin znamenat i jeho úplné vymizení. Tato skutečnost pro jiné druhy m že znamenat i
úplný opak a poskytne jim tak šanci pro jejich rozší ení, invazi a dojde tak k rozší ení
druhé pestrostí plevelných společenstev.
Pokud se zastoupení p stovaných plodin nem ní, vyhovuje to pouze malému počtu
již adaptovaných plevelných druh a diverzifikace osevního postupu v takovém p ípad
bude vyhovovat pouze úzkému spektru plevel a pouze v n kterých letech. V d sledku
toho budou mnohé, vysoké počty plevelných druh

mít snižující se tendenci

(LIEBMAN a kol. 1993).
QUAMMEN Ě1řřŘě ve své studii uvádí, že pokud se zp sob zem d lství naší
civilizace radikáln nezm ní, mnoho rostlinných druh ať už domestikovaných, tak i
plevelných, bude v pr b hu času vystavováno snižování svých populací. Není tak
vyloučeno, že n které z nich jsou s nejv tší pravd podobností odsouzeny k vyhynutí,
tak jako jsou i jejich p irozená stanovišt p em ována ze zem d lských účel

na

urbanistické.
3.1.3 Škodlivost plevel
Obecn

pat í plevele mezi významné škodlivé činitele na plochách, kde jsou

p stovány kulturní druhy. Jejich škodlivost se od ostatních organizm , které kulturní
druhy omezují liší. Na rozdíl od chorob a živočišných šk dc , kte í plodiny napadají
p ímo, plevele, tedy s výjimkou parazitických a poloparazitických druh , plodiny
v p ímém d sledku nepoškozují. Jejich škodlivé p sobení spočívá ve st žování a
zhoršování podmínek na stanovišti, kde se společn s kulturní plodinou nacházejí.
Ubírají jí v první ad d ležité živiny, ale rovn ž ostatní vegetační faktory jako sluneční
zá ení nebo vodu. V neposledním p ípad

mohou ovliv ovat p dní prost edí

ko enovými exudáty a produkty jejich metabolické činnosti.
P i srovnání plevele nap . pýr plazivý ĚEletrygia repensě a jiného botanicky
p íbuzného druhu nap . pšenice ĚTriticumě se dostáváme k záv ru, že plevelné druhy
jsou mnohem odoln jší, houževnat jší, a p itom mén náročné a dovedou tak vyt žit
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v daných podmínkách maximum, a to práv na úkor p stovaných kulturních rostlin
ĚKREJČÍ , 1993).
Škodlivostí plevel se dle DVO ÁKů a kol. (2008) m žeme zabývat ve dvou
sm rech, a to škodlivostí nep ímou Ěp enosem chorob a šk dc kulturních rostlině a
škodlivostí p ímou, kdy v d sledku konkurence mezi plevelem a p stovanou rostlinou
dochází nap íklad k odčerpávání živin, vody a další problematice.
Škodlivost nep ímá
Za nep ímou škodlivost plevel

je označován jejich vliv na zdravotní stav

kulturních rostlin a také vliv na produktivitu, ztížení a kvalitu práce. Plevele jsou také
velmi často vektory p enosu a ší ení šk dc a chorob kulturních plodin ĚKREJČÍ ,
1řřňě. Na plevelných druzích se mohou vyvíjet rovn ž n která vývojová stádia chorob
kulturních rostlin, jako je tomu nap íklad u ho čice rolní ĚSinapis arvensis), která je
napadána hlenkou kapustovou (Plasmodiophora brassicaeě, patogen zp sobující
nádorovitost ko en a košťál ĚDEYL, 1ř64ě.
Plevelné porosty nap . pely ku černobýlu ĚArtemisia vulgarisě, mohou být
klidovým stanovišt n kterých škodících obratlovc , zejména pak hraboše polního
(Microtus arvalisě, který má z t chto míst možnost se ší it do porostu p stovaných
plodin a zp sobovat další škody ĚJURSÍK a kol., 2011).
Výskyt plevelných druh na orné p d m že mít vliv také na snížení produktivity
práce. Jak uvádí KREJČÍ

Ě1řřňě, výb žkaté nebo oddenkaté plevele zt žují proces

p ípravy p dy, a to nap íklad pýr plazivý (Elytrigia repensě p i siln jším zaplevelení
zt žuje p edseťovou p ípravu p dy ĚJURSÍK a kol., 2011). Dále vlivem zaplevelení
dochází ke zvýšeným nárok m na ošet ování p stované plodiny a také komplikují
sklize porost , jak uvádí DVO ÁK a kol. (2008), kdy je sklize jejich vlivem ztížena
zejména u cukrovky a obilnin. Tito auto i dále uvádí, že popínavé nebo ovíjivé jako
jsou opletka obecná ĚFallopia convolvulus) nebo svízel p ítula ĚGalium aparine)
p ispívají k poléhání porost a tím zhoršují proveditelnost sklizn . Výskyt plevel vede
v t chto d sledcích ke zvyšování náklad , zvýšení ztrát p i sklizni, a tedy sníženým
výnos m, zpomalování jednotlivých pracovních operací. Soubor t chto faktor má za
výsledek nižší rentabilitu rostlinné výroby p stovaných plodin.
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Škodlivost p ímá
Za p ímou škodlivost plevel na plodiny je považován projev p ímé konkurence
t chto dvou druh . Jak uvádí HRON Ě1ř5ňě plevel konkuruje kulturní plodin
v omezování a spot eb 17 vegetačních faktor Ěprostor, živiny, voda apod.ě a často tyto
vegetační činitele odebírají v n kolikanásobn v tší mí e oproti plodinám.
Nejlépe jsou konkurenčn vybaveny ty nejvíce nejškodliv jší plevelné druhy. U
n kterých m žeme nalézt mohutný ko enový systém, díky kterému jsou schopny
získávat živiny a vodu mnohem snadn ji, vzdorovat tak suchu a tvo it reprodukující se
jedince i za ztížených podmínek. Jiné druhy jsou schopné odolávat zamok ení, mrazu a
dalším nep íznivým vliv m p írodních podmínek. Tyto vlastnosti tak konkurenčn
zdatným druh m umož ují četné množení a stávají se tak problematickými. S tím
souvisí i otázka druhové rozmanitosti, kdy siln jším a odoln jším druhy nepotlačují jen
plodiny, ale také slabší plevele ĚDVO ÁK a kol., 2008).
Odvád ním vody z p dy a rovn ž jejím zasti ováním snižují plevele její teplotu,
což pro teplomilné druhy znamená zpomalení v jejich r stu. Plevele, které jsou více
konkurenceschopné, s rychlým počátečním r stem, mohou pomaleji rostoucí kulturní
plodiny zasti ovat, p ičemž v d sledku m že docházet mimo jiné také k jejich
mechanické deformaci. Typický je tento jev u okrasných rostlin ĚHRON 1ř5ňě.
DVO ÁK a kol. ĚŇ00Řě uvádí stejné tvrzení. Navíc dodávají, že krom mechanické
deformace je snahou plevel obsadit místa bez plodin a tím se kulturní rostlina dostává
do vývojové deprese. Dalším nemén významným konkurenčním nástrojem plevelných
druh je vylučování ko enových exudát ovliv ující r st a vývoj kulturních rostlin.
Tento jev je označován jako alelopatické p sobení. Typickými zástupci s touto
konkurenční strategií jsou pýr plazivý ĚElytrigia repensě nebo svízel p ítula ĚGalium
aparine), kte í za pomocí t chto látek omezují vývoj a r st p stovaných kultur, a navíc
tímto p sobením zap íči ují nerovnom rné dozrávání porostu p ed sklizní ĚJURSÍK a
kol., 2011).
V porostech cukrovky a n kterých druh zelenin uvádí JURSÍK a kol. (2011) jako
p íklad p ímé škodlivosti plevelných druh , že pokud je zaplevelení velmi silné až
extrémní, m že být výnos tržního produktu roven nule.
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3.1.4 Dopad zaplevelení na ekonomiku zem d lství
Dopad plevelných druh na ekonomiku zem d lské produkce je značný BUHLER
Ě1řřřě. Globální tržby za herbicidní ochranu dosáhly v roce Ň00Ň částky Ň8 mld. USD,
což p edstavovalo cca 47 % z veškerého objemu sv tov

prodaných pesticid

(AGROW, 2003). LACEY ĚŇ001ě se ve své práci zmi uje, že plevele v cukrovce ve
Spojených státech zp sobují až řň% ztráty na výnosech a vážn se tak podepisují do
národní zem d lské ekonomiky.
Jak uvádí MIKULKů a kol. ĚŇ000ě plevele a jejich omezení škodlivosti pro
p stované rostliny znamená vysoké ekonomické nároky. Na regulaci plevel je v České
republice vynaloženo více než 70 % veškerých náklad na ochranu rostlin.
V oblasti trop a subtrop p edstavují parazitické plevele druh Orobanche a Striga
spp. velkou hrozbu pro tamní zem d lce a vysloužili si označení nejvíce devastující
plevele v zemích t etího sv ta ĚGRESSEL, 1992). V oblastech subsaharské ůfricky
druh Striga hermonthica zamo uje mezi Ň0 až 40 miliony hektar

orné p dy a

v d sledku jeho enormního výskytu dochází k roční ekonomickým ztrátám ve výši 1
mld. USD. Ohrožuje tak živobytí p ibližn 100 mil. obyvatel (KANAMPIU a kol.,
2001ě. U agresivních druh plevel m že p i jejich alelopatickém p sobení na plodiny
docházet rovn ž k velkým ekonomickým ztrátám. Dále nap íklad merlík bílý
(Chenopodium

albumě

nebo

truskavec

ptačí

ĚPolygonum

aviculareě

zt žují

agrotechnické operace vlivem vysokých vegetačních nárok . P da, která je
kontaminovaná semeny uvedených druh se navíc považuje za mén kvalitní stejn jako
nap íklad v p ípad

výskytu semen ovsa hluchého ĚAvena fatua) v semená ských

porostech a následn osivu pšenice nebo ječmene. Semena toxická jako koukol polní
(Agrostemma githagoě nebo jílek mámivý ĚLolium temulentumě jen zd raz ují tuto
problematiku a rovn ž dále zvyšují náklady p stování. Plevele zasahují i do živočišnou
výrobu, kde snižují kvalitu i sušinu objemných krmiv. Navíc pokud se jedná o pastevní
porosty, mohou n které plevele zp sobovat nežádoucí chuťové zm ny masa a mléka.
Dále mohou být plevelné druhy zdrojem a mediátorem patogen a chorob. Lze tedy
prohlásit, že plevele snižují produktivitu lidské činnosti a p dy BUHLER, 1řřřě.
3.1.5 Klasifikace plevelných druh
Plevelné rostliny HRON a kol. Ě1řŘ6ě za adili dle jejich vytrvalosti a sezónnosti do
následujících skupin:
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Jednoleté plevele, výhradně generativně se rozmnožující – do této skupiny adíme
druhy jejichž r st i vývoj probíhá b hem jediného vegetačního období. Dochází u nich
ke generativnímu rozmnožování, to znamená že produkují plody a semena.
Jednoleté plevele druhy ozimé – je pro n

typické vzcházení na podzim a

p ezimování ve fázi listové r žice. S p íchodem jara pokračují ve vývoji a dozrávají
p ed koncem vegetace kulturních rostlin. Často vyskytujícími se zástupci jsou nap íklad
kokoška pastuší tobolka ĚCapsella bursa-pastoris), chundelka metlice (Apera spiceventiě, hluchavka nachová ĚLamium purpureum).
Jednoleté plevelné druhy časn jarní – jejich vzcházení a klíčení je vázáno na
období časn

z jara, kdy jsou teploty t šn

nad bodem mrazu. Vyzimují pouze

výjimečn . P íkladným zástupcem této skupiny je ho čici bílou ĚSinapis alba) nebo
oves hluchý ĚAvena fatua)
Jednoleté plevelné druhy pozdn jarní – zástupci této skupiny jsou schopni klíčit jak
b hem jara, tak i léta a teplého podzimu, a to p i teplotách p evyšujících 10°C.

ídké

porosty ozimé obiloviny a jarní plodiny pro n p edstavují ideální prost edí k r stu.
adíme sem nap íklad: laskavec ohnutý ĚAmaranthus retroflexusě, ježatku ku í nohu
(Echinochloa crus-galli) nebo lilek černý ĚSolanum nigrum).
Jednoleté plevelné druhy efemérní – r st a vývoj t chto druh je vázán pouze na
krátké vegetační období. Vzcházejí na podzim nebo časn z jara a ke svému r stu
využívají vlhkost p dy a dostatečné prosv tlení porostu. R st a vývoj ukončují na ja e.
Do této skupiny se adí z velmi škodlivé druhy jako rozrazil b ečťanolistý ĚVeronica
hederifolia) nebo osívka jarní ĚErophila verna).
Plevelné druhy dvouleté a vytrvalé, převážně generativně se rozmnožující – jedná
se o druhy, které první rok listovou r žici a v tomto stádiu p ezimují. V následujícím
roce prochází fází kvetení a tvorbou semen a plod . Jejich výskyt je častý ve víceletých
kulturách nap íklad porosty víceletých pícnin. V jednoletých kulturách nemají možnost
se rozmnožovat v d sledku časného zpracování p dy.
Plevelné druhy vytrvalé, převážně vegetativně se rozmnožující – tyto druhy se
rozmnožují jak generativn , tak vegetativn , p evládá však zp sob rozmnožování
vegetativním zp sobem. Ke generativnímu rozmnožování dochází na ladem
ponechaných a ulehlých p dách. Tyto druhy plevel z stávají na stanovišt po mnoho
let. Typickým p íkladem je pýr plazivý ĚElytrigia repens).
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Z pohledu škodlivosti pro plodiny lze významné plevelné druhy zařadit takto
(HRON a kol., 1986):
1) Plevelné druhy velmi nebezpečné
Do této skupiny řadíme: kostival léka ský (Symphytum officinale)ho čice rolní
(Sinapis arvensis), svlačec rolní (Convulvulus arvensis), pohanka svlačcovitá
(Fagopyrum convulvulus), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), edkev ohnice
(Raphanus raphanistrum), pampeliška léka ská (Taraxacum officinale), k en selský
(Amoracia rusticana), blín černý (Hyoscyamus niger), šťovík kade avý (Rumex crispus)
a tupolistý (Rumex obtusifolius), mák vlčí (Papaver rhoeas), he mánkovec nevonný
(Tripleurospermum inodorum), svízel p ítula (Galium aparine), psárka polní
(Alopecurus myosuroides), laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), turan kanadský
(Conyza canadensis), merlík bílý (Chenopodium album), rdesno blešník (Persicaria
lapathifolia) a červivec (Persicaria maculata), čirok halepský (Sorghum halepense),
přeslička rolní (Equisetum arvense), podběl obecný (Tussilago farfara), pcháč oset
(Cirsium arvense) a rákos obecný (Phragmites australis).
2) Plevelné druhy příležitostné

Do této skupiny jsou řazeny: bodlák obecný (Carduus acanthoides), rdesno ptačí
(Polygonum aviculare), mrkev obecná (Daucus carota), lopuch plstnatý (Arctium
tomentosum), eb íček obecný (Achilea millefolium), pelyn k černobýl (Artemisia
vulgaris), he mánek pravý (Matricaria chamomilla) a terčovitý (Matricaria discoidea),
sedmikráska chudobka (Bellis perennis), hulevník Loesel v (Sisymbrium loeselii),
hluchavka nachová (Lamium purpureum) a objímavá (Lamium amplexicaule),
hulevníkovec léka ský (Sisymbrium officinale), kokoška pastuší tobolka (Capsella
bursa-pastoris), ječmen myší (Hordeum murinum), mák pochybný (Papaver dubium),
lipnice roční (Poa annua), bažanka roční (Mercurialis annua), penízek rolní (Thlaspi
arvense), béry (Sateria sp.), merlík zelený (Chenopodium viride), lebeda rozkladitá
(Atriplex patula), lnice kv tel (Linaria vulgaris), p eslička bahenní (Equisetum
palustre) a pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia).
3) Plevelné druhy bezvýznamné
Do této skupiny jsou zařazeny: drchnička rolní (Anagallis arvensis), čistec roční
(Stachys annua), čistec rolní (Stachys arvensis), chmerek roční (Scleranthus annuus),
jetel ladní (Trifolium campestre) a rolní (Trifolium arvense), e icha rumní (Lepidium
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ruderale), ku inka červená (Spergularia rubra), sítina žabí (Juncus bufonius), rozrazil
polní (Veronica agrestis), pryšec okrouhlý (Euphorbia peplus) a písečnice douškolistá
(Arenaria serpyllaifolia).

3.2 St ídání plodin v systému hospoda ení
Již v první polovin Ň0. století uvádí LEIGHTY Ě1řňŘě, že st ídání plodin je jedním
z nejefektivn jších zp sob udržení polních ploch nezaplevelených a dodává, že žádná
jiná metoda není natolik ekonomická a snadno proveditelná jako vhodn nastavený sled
kultivace p dy a st ídání plodin. ŠůRůPůTKů a kol. ĚŇ010ě tuto teorii rozvíjí a uvádí,
že p dní úrodnost a kvalitu lze udržet ale i zvýšit díky správné agrotechnice nejen jedné
plodiny ale také celého, účeln a vhodn zvoleného osevního postupu. Úrodnost p dy
se dá udržet a zvyšovat správným obd láváním a hnojením nejen k jednotlivé plodin ,
ale k celému účeln a správn volenému osevnímu postupu. Je tedy zapot ebí více než
zpracování p dy a hnojení, ale také účelné a vhodné st ídání plodin.
Základem pro efektivní st ídání plodin jsou v historii vytvo ené klasické osevní
postupy ĚŠůRůPůTKů a kol., 2010):
1) Osevní postup Norfolkský – zde je v pravidelném sledu st ídána jetelovina,
obilnina ozimá, okopanina hnojená hnojem a obilnina jarní
2) Osevní postup Kentský – zde je v pravideln st ídána rovn ž jetelovina, obilnina
ozimá, avšak dále je za azována luskovina a op t obilnina jarní
Dodržování st ídání plodin pomáhá k nár stu p dní organické hmoty zlepšuje p dní
strukturu a redukuje vliv eroze. Dále napomáhá k maximalizaci potenciálu kulturních
plodin a často vede k zvýšení výnos plodin v rámci osevního cyklu. Díky zavedení
systému st ídání plodin došlo na našem území k podstatnému zvýšení výnos všech
polních plodin, rozvoji živočišné produkce a pr myslu. ůutor však dodává, že v tšinou
u nás nebyl používán klasický Norfolkský osevní postup, ale jeho obm na s vloženou
ozimou epkou a luskovinami ĚŠůRůPATKA a kol., 2010).
DVO ÁK a kol., ĚŇ00Řě dodávají, že vhodn zvolený sled p stovaných plodin je
klíčem k jejich úsp šnému p stování. Pomáhá totiž redukovat jejich zaplevelení druhy,
které jsou schopny adaptovat se na konkrétní plodinu. P i st ídání morfologicky
rozdílných plodin s odlišnými požadavky na vzcházení lze vegetační cyklus vázaných
plevel zastavit. Klíčem k úsp šnému systému p stování plodin je dobrý osevní postup,
který pomáhá redukovat problém zaplevelení. N kolik druh
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plevel

se dokáže

adaptovat na specifickou plodinu. Ve své podstat je opakované p stování plodin po
sob Ěmonokulturyě trvale neudržitelné z d vodu extrémní závislosti na p ípravcích na
ochranu rostlin, p evážn pak pesticid , jejichž podstatné procento tvo í herbicidní
p ípravky.
Dlouhodobé pokusy i zem d lská praxe ukazují, že na vysoké výnosy obilnin má
velký vliv práv p edplodina, p edevším v horších agroekologických podmínkách.
Kompenzačními a intenzifikačními opat eními, nap . hnojením, ochranou rostlin,
volbou odr dy, nelze vhodnou p edplodinu zcela nahradit ĚK EN, Ň00Ňě. V našich
systémech je pak ozimá pšenice jedna z nejvýnosn jších obilnin a v současné dob
zaujímá p ibližn ň0 % orné p dy.
3.2.1 St ídání plodin jako fenomén současného zem d lství
V současné dob lze v zem d lství spat ovat vzr stající trend odklonu od pevných
osevních postup

sm rem ke st ídání plodin s nepevným, prom nlivým sledem

p stovaných rostlin. Osevním postupem se rozumí pravidelné st ídání plodin v prostoru
(stanovištiě a čase, a to podle zám ru produkce a specifických nárok plodin. Plodiny
osevního postupu se st ídají za sebou na jednotlivých polích a současn v letech. Osevní
postup je tvo en promyšlen a pevn dodržován za účelem nejen ovliv ování plodin
mezi sebou, ale také zvyšování p dní úrodnosti apod. ĚŠůRůPůTKů a kol., 2010).
Oproti tomu st ídání plodin, které je rovn ž založeno na biologických,
p stitelských, technologických a organizačních hlediscích, p edstavuje voln jší systém
osevu plodin ve sledu za sebou. Jinými slovy, není zde striktn dodržován naplánovaný
osev v jednotlivých letech a rovn ž často nedochází k p stování všech typ plodin pro
sestavení kvalitního osevního postupu, který by p inášel veškeré benefity ĚVRKOČ,
1996).
Food and Agriculture Organisation of United Nations p ináší zprávu o ztrát
biodiverzity v m nícím se sv t . S nástupem globalizace se m ní i rozmanitost plodin.
Tak jako technologie se na sv t globalizují, globalizuje se i zem d lství. Stále více
dochází k p stování druhov stejných monokultur a plodin zam ených na výrobu
biopaliv (FAO, 2013).
V našich podmínkách je dodržování pevných osevních postup

podmín no

ustáleným trhem, který v České republice stále chybí. Osevní postupy proto ve v tšin
podnik trpí značnou mírou improvizace a z mnoha d vod pak není dodržena ani tzv.
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páte osevního postupu, která si klade za cíl pravidelné a periodické za azování
zlepšujících plodin jako jsou jeteloviny, luskoviny, organicky hnojené okopaniny nebo
alespo

epka, a to na každém pozemku vždy za n kolika let. Tlak trhu naopak nutí

mnohé zem d lské podniky k opakovanému p stování určitých plodin po sob , a to i
více let, než je pro agroekosystém únosné. D sledkem je pak mimo jiné i zvýšení
agrochemických vstup Ěpesticidy, minerální hnojivaě ĚVRKOČ, Ň001ě.
3.2.2 Struktura plodin v ČR
Současný stav zem d lství, a tedy p stovaných plodin, v České republice je
výsledkem historického vývoje a ady faktor vyplývajících z klimatických a p dních
podmínek. Nejzásadn jším momentem ve Ň0. století českého zem d lství jeho
kolektivizace po druhé sv tové válce. Dále období normalizace, provázené silnou
dotační politikou pro zem d lský sektor. V roce

1990 však se Sametovou revolucí

p isel zlom také v zem d lství. Došlo k omezení národních dotací a výraznému snížení
počtu zam stnanc v zem d lské prvovýrob ĚK EN a kol., Ň00Řě. B hem ř0. let došlo
k razantnímu poklesu stavu chovaného skotu a výrazn

tak kleslo zastoupení

jednoletých a víceletých pícnin na orné p d , stejn jako okopanin a luskovin. Jejich
místo zaujaly navýšené osevy obilnin a olejnin, p edevším pak ozimé

epky.

ĚPROCHÁZKOVÁ a kol., 2011). Takto nep íznivý vývoj diverzity českého zem d lství
se promítá p edevším na úrodnosti p dy a obecn také na ekologii agroekosystému.
V p d se stále více projevuje deficit kvalitní organické hmoty, zvyšuje se pom

mezi

uhlíkem a dusíkem obsaženým v p d ĚHLůVÁČEK a kol., 2012).
Rostlinná prvovýroba v České republice je tém

ve všech výrobních oblastech

zam ena na produkci obilnin. Nejhojn ji je pak zastoupena ozimá pšenice, dále pak
ozimý a jarní ječmen a kuku ice, p stovaná ať už jako silážní nebo za účelem zisku
zrna. Často p stovanou plodinou je také ozimá epka ĚČSÚ, Ň01ňě. ůktuální data
Českého statistického ú adu ukazují následující zastoupení plodin v osevech pro rok
2018 v rostlinné prvovýrob . Obiloviny dominují s 55% zastoupením. Konkrétn
pšenice setá byla p stována na ňň,ň % (z toho pouze 1,9 % tvo ila pšenice jarní, tedy
v drtivé v tšin se jedná o pšenici ozimouě. Druhé místo v obilovinách zaujímá ječmen
a to 13,2 % osev v ČR Ěz toho ř % zaujímá ječmen jarní.ě T etí nejvíce p stovanou
obilninou je kuku ice na zrno zaujímající ň,ň % procenta osev . Druhou nejvíce
p stovanou skupinou jsou technické plodiny s Ň0,ň % a dominuje zde ozimá epka
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s 16,7 % osev orné p dy v ČR. Pícniny jsou na orné p d zastoupeny 1ř % avšak
dominuje zde kuku ice p stovaná na zeleno a siláž s 9,1 %. Víceleté pícniny jsou
p stovány pouze na 7,ř % osevních ploch, kde nejhojn ji je zastoupena vojt ška setá
s pouhými Ň,7 %. Čtvrtou skupinou p stovaných plodin jsou luskoviny na zrno,
p stované pouze na 1,4 % všech ploch, kde nejčast ji se jedná o hrách na zrno (1,2 %).
Konzumní zelenina je pak p stována na enormn nízkém procentu Ě0,4 %ě osevních
ploch České republiky ĚČSÚ, 2018).
Strukturální skladba plodin tak znamená jednu z hlavních rezerv rostlinné výroby.
PROCHÁZKOVÁ a kol. ĚŇ011ě uvádí, že v kontextu významného vlivu tržního
prost edí jsou možnosti regulace či nápravy tohoto nep íznivého stavu ve skladb a
st ídání plodin do velmi omezené. Je t eba usilovat o zvýšení osev luskovin, p edevším
pak sóji a hrachu, které mají pozitivní dopad na p du a jsou hodnotnými p edplodinami.
Dominantou posledních let začínají být extrémní výkyvy počasí. Dochází k výskytu
významných jev , jako jsou nap . mimo ádn silné a dlouhotrvající srážky na jedné
stran a dlouhá období sucha na stran druhé. Tyto jevy mají nep íznivý dopad na
kvalitu p dního a životního prost edí. Zárove také negativn ovliv ují r st, vývoj a
výnosy p stovaných plodin (INTERSUCHO, 2019). Lze proto očekávat, že dostupnost
vody, která je spjata rovn ž s kvalitou p dy, bude pro rostliny s nejv tší
pravd podobností klíčovým faktorem efektivního p stování rostlin. V této korelaci
hraje st ídání plodin na orné p d d ležitou roli.
3.2.3 St ídání plodin a výskyt plevelných druh
Vliv na snížení výskytu plevel je závislý na osevním sledu p stovaných rostlin.
Ten vytvá í r zné možnosti vzniku alelopatického p sobení rostlin mezi sebou,
ovliv uje p dní strukturu a prost ednictvím dalších mechanických zm n p dy vytvá í
nehostinné a nestabilní prost edí pro určité plevelné druhy (LIEBMAN, 1993).
ůlelopatií se rozumí jev, kdy b hem r stu jedna rostlina produkuje chemické látky
ovliv ující r st rostliny druhé ĚPETR, Ň016ě.
P stování hust setých plodin jako obiloviny siln omezuje vývoj plevel . DOUCE
a kol. Ě1řřřě provedli studii zam enou na vývoj zaplevelení v sóji, kuku ici a pšenici
ozimé. Výsledkem studie byl poznatek, že kuku ice je nevhodnou plodinou z pohledu
omezení výskytu plevel , zatímco pšenice ozimá redukovala hustotu zaplevelení v
tomto osevním sledu. Z metodiky studie vyplývá, že auto i využili integrovaného
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postupu a provedli kontrolu zaplevelení kombinací st ídání plodin a herbicidní
ochranou.
PETCU a kol. (19řŘě ve své studii zam ené na zaplevelení v plodinových
systémech, zkoumali v osevních postupech monokultury ozimé pšenice, dvouletém
cyklu pšenice a kuku ice, dále st ídání pšenice-cukrovka-kuku ice-slunečnice a poslední
variantou byl sled pšenice-kuku ice-hrách. V záv ru studie, která probíhala Ň5 let, došli
auto i k poznatku, že u všech zkoušených variant, kdy byly plodiny st ídány došlo
k poklesu zaplevelení oproti monokultu e ozimé pšenice. Po Ň5 letech, auto i stanovili,
že zaplevelení pokleslo u všech zkoušených osevních postup a bylo mnohem nižší p i
porovnání s monokulturou ozimé pšenice.
Také za azení meziplodin do osevních sled

m že výrazn

pomoci s redukcí

plevel . BÜCHI a kol. ĚŇ01Řě ve svém t íletém experimentu s ozimou pšenicí zjistili, že
p i vysokém pokrytí p dy biomasou meziplodin je výskyt plevelných druh výrazn
vyšší oproti kontrole bez pokryvu p dy a rovn ž také dochází ke zvýšení výnosu, díky
výživ z této rozpadající se biomasy.
To potvrdili také DORN a kol. ĚŇ01ňě, kdy v pokusu s ozimou pšenicí došli
k záv ru, že redukce plevelných druh

korelovala s pokryvem p dy meziplodinou,

respektive její biomasou. Čím byl její pokryv vyšší, tím nižší byl výskyt a pokryv p dy
plevelnými druhy. Dodávají však, že pro zajišt ní stabilního výnosu pšenice bylo nutné
následn aplikovat selektivní herbicidy.
Práv cílená herbicidní ochrana v kombinaci se st ídáním plodin má velký efekt na
omezení výskytu plevelných druh v systému hospoda ení. Zm na plodiny umož uje
diversifikaci herbicidní ochrany, tedy výb r pesticid s r znými účinnými látkami nebo
zp soby účinku. P i takto opakovaném používání herbicid

dochází k regulaci

zaplevelení a vzniku rezistentních populací ĚCůVIGELLI a kol., 2013).
DVO ÁK a kol. ĚŇ00Řě popisují také vliv st ídání plodin na výskyt plevel .
Uvád jí, že zvýšení koncentrace ozimých plodin v osevních postupech v delším
časovém úseku m lo za d sledek p emnožení hluchavek ĚLamium sp.ě, he mánkovce
nevonného ĚTripleurospermum inodorumě, máku vlčího ĚPapaver rhoeasě, úhorníku
mnohodílného ĚDescurainia sophia) aj. Naopak p evážné zastoupení jarních plodin
vedlo k nadm rnému výskytu rdesen ĚPersicaria sp.ě, merlík

ĚChenopodium sp.),

edkve ohnice (Raphanus raphanistrumě, ho čice polní ĚSinapis arvensis) aj. Je tak
nutné st ídat v osevech i jarní a ozimé kultury
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3.2.4 St ídání plodin a výskyt chorob a šk dc
St ídání plodin, zvlášt pak široký a vhodn naplánovaný osevní cyklus m že
efektivn pomoci s kontrolou napadení onemocn ními rostlin, zvlášt pak má vliv na
patogeny, jejichž p ezimování je vázáno na poskliz ové zbytky. Pokud je založen po
napadené p edplodin následn porost, který neslouží jako hostitelský pro tento stejný
patogen, m že st ídání plodin výrazn

snížit počet choroboplodných zárodk

nacházejících se v p dním prost edí. Patogenní organismus totiž nemá vhodné prost edí
hostitelské rostliny d ležité pro reprodukci a následn hyne. Vhodným p íkladem je
kuku ice kde patogeny Exserohilum turcicum a Diplodia maydis, pat í do skupiny, která
je efektivn kontrolovatelná za použití st ídání plodin. St ídání plodin má rovn ž
výrazný efekt proti n kterým šk dc m z rádu hmyzu. Nejefektivn ji p sobí proti
šk dc m p ezimujícím v p d , a to ve stádiu larvy nebo vajíčka, které škodí na jedné
konkrétní plodin a jsou nepohyblivými ĚDJUMALIEBA, 1993).
Toto potvrzuje i TEETS a kol. (1999), kdy z výsledk jejich studie vychází, že
st ídání plodin má nejv tší účinek proti šk dc m p ezimujících v p d ve stadiu larvy
nebo vajíčka, živících se na úzkém spektru plodin. Jako p íklad uvádí drátovce
(Elateridae sp.).
KLECZEWSKI (201ňě zase uvádí, že cysty háďátka rodu Longidorus škodícího na
sóji mohou být, v p ípad p stování sóji v cyklu s kuku icí a pšenicí, zredukovány až na
polovinu.
Rovn ž výskyt hn dé skvrnitostu stonku nebo fuzarióz je snížen p i vhodném
st ídání plodin ĚTEETS a kol., 1999).
P stování stejné plodiny po sob m že vést k r stu výskytu patogena v p dním
prost edí. Výrazným dopadem m že být i výše zmín ná alelopatie. Specifickým typem
alelopatie je také autotoxicita, která se projevuje zvlášt u monokultur, kdy je nap .
kuku ice p stována po sob . ELMORE a kol. ĚŇ007ě ve své studii došli k záv ru, že
v takových monokulturách dochází k opožd nému klíčení semen kuku ice, a tedy
omezení jejího počátečního vývoje. Vhodné st ídání plodin tak m že pomoci
vyrovnávat residua. Tento systém je založen na st ídání plodin, které produkují residua
odolná Ěnap . kuku iceě s plodinami, které produkují nestabilní residua Ěnap . sójaě.
Tyto rostliny jsou pak vlivem opožd ného vývoje náchyln jší k napadení.
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3.2.5 Nároky ozimé pšenice na p edplodinu
Dle PROCHÁZKOVÉ a kol. ĚŇ011ě ozimá pšenice ze všech obilnin reaguje
nejcitliv ji na p edplodinu.
To potvrzuje i ZIMOLKů a kol. ĚŇ005ě který uvádí, že ozimá pšenice je
z hlediska p edplodiny nejnáročn jší obilninou, protože p edplodina výrazn
p dní prost edí a vlastnosti d ležit

m ní

pro r st, tvorbu výnosu a také kvalitu zrna.

Zd raz uje, že pro výb r správn p edplodiny je nutné vzít v úvahu výrobní oblast,
požadavky dané odr dy i následné využití produkce. Jako nejlepší p edplodiny pak
uvádí jeteloviny, luskoviny a okopaniny a olejniny, kde u nás dominuje ozimá epka.
V bec nejvhodn jší p edplodinou v našich podmínkách je pro ozimou pšenici
vojt ška setá. P edevším z d vodu vysoké produkce a kvalit poskliz ových zbytk ,
které zanechává v p d , ale d ležitým aspektem je i fixace vzdušného dusíku, kterou
zprost edkovávají hlízkové bakterie. Následn uvol ovaný dusík, který má výhodu
postupného uvol ování, z poskliz ových zbytk

znamená vhodný zp sob výživy

pšenice, zvlášt pak v období tvorby zrna. S nižší výnosovou hladinou ozimé pšenice
v suchých ročnících je možné počítat po p edplodinách náročných na vodu, p edevším
cukrovce ale i víceletých pícninách. Naopak ve srážkov

pr m rných až

nadpr m rných ročnících mohou být výnosy pšenice po t chto p edplodinách velmi
vysoké, díky jejich kladné p edplodinové hodnot ĚPROCHÁZKOVÁ a kol., Ň011ě.
Pozitivní efekt na ozimou pšenici mají p edplodiny spadající do luskovin, včetn
luskoobilních sm sek, avšak za p edpokladu, že obilné složky sm sky jsou v menším
zastoupení. Dále pak olejniny, zvlášt ozimá epka a mák, jelikož po sob zanechávají
p du v dobrém stavu staré p dní síle. Obzvlášt

p i jejich organickém hnojení

(ZIMOLKA a kol., 2005).
Jako nevhodné p edplodiny lze označit obilniny a pozd sklízené okopaniny,
jejichž dobrá p edplodinová honota pozdní sklizní ztrácí na hodnot a využitelnosti.
Pokud je pot eba pšenici ozimou za adit ve sledu po obilnin , je lepší, aby následovala
po jarním ječmeni než-li op t po ozimé pšenici ĚPET ÍČKOVÁ a kol., 2000).
V současnosti jsou

epka, obilnina nebo kuku ice v našich podmínkách

t emi nejčast jšími p edplodinami ozimé pšenice. Z hodnocení prosp chu t chto
p edplodin na výnos i jakost zrna pšenice se jako nejvhodn jší jeví epka. Dále, zvlášt
v teplejších ročnících, je vyhovující i kuku ice, avšak je nutné tomu p izp sobit i
odpovídající agrotechniku ĚPOLIŠENSKÁ a kol., 2017).
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3.3 Pšenice setá
Pšenice (Triticum) je rod, který spadá do čeledi (Poaceae) a zahrnuje velké
množství druh . U pšenice je klas složen z klásku. Každý klásek je složen z 1 až 7
kvítk , p ičemž plodné jsou vetšinou 1 až 4 kvítky. V základu má pšenice 7
chromozom , avšak nejvíce se v ČR p stuje hexapoloidní pšenice setá (Triticum
aestivum, T. sativum). Typický je tento druh svojí plasticitou a silnou odezvou na
zm nu intenzifikačních faktor (PETR a kol., 1997).
3.3.1 Produkce pšenice, její vývoj a význam
Jedn mi z nejp stovan jších plodin na sv t jsou obiloviny, kde pšenice zaujímá
d ležité místo díky výživ podstatné části lidstva naší planety. Pravd podobn se jedná
i o nejstarší plodiny p stovanou člov kem za účelem obživy. D kazem je nález
z jeskyn Nohal Oren, nedaleko Hajfy, starší více než 1Ř000 let. V pr b hu času
pšenice prošla procesem vývoje a šlecht ní a došlo u ní ke zm n celé ady vlastností a
znak . P íkladem mohou být obylky dnešních odr d, které se zv tšily až Ň0krát oproti
p vodnímu druhu. Došlo také k nár stu listové plochy, prodloužení období tvorby
objemu obilek, omezení migrace živin do ko en a p ílišného odnožování. To vše m lo
vliv na p ísun asimilát do obilek, což je hospodá sky nejvýznamn jší část této rostliny
(PETR a kol., 1997).
Pšenice je používána v celé ad segment zpracovatelského pr myslu, a to nejen
v pekárnách a mlýnech ale také sladovnách, škrobárnách, lihovarech nebo
farmaceutickém pr myslu. Velkou perspektivu má výroba ethanolu ale ješt
výroba

amyloidních

plast ,

které

jsou

v p írod

biologicky

více

rozložitelné

(ZIMOLKA, 2000).
Rozhodující funkci však pšenice zastává ve výživ

člov ka. V celosv tovém

m ítku lidstvo získává Ň1% energie pro metabolismus konzumací pšenice a rovn ž
menší procento bílkovinných látek. Z pohledu výživy má pšenice na lidských
organismus pozitivní vliv práv svým pom rem základních výživových látek, glycid ,
bílkovin, vitamín a minerálních látek (PETR a kol., 1997).
3.3.2 Soudobá produkce pšenice v České republice
Pšenice má v zem d lství České republiky mimo ádné postavení, které je vázáno
p edevším na její značné zastoupení v osevu obilnin i ostatních plodin na orné p d .
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Tento trend je podobný rovn ž v celosv tovém m ítku. P estože je stále nejv tší podíl
produkce pšenice zpracováván za účelem výroby krmiv pro živočišnou výrobu,
vzr stající trend je možno pozorovat u nár stu ploch s potraviná skou pšenicí, tedy
pšenicí vyšší kvality a tím vyšší výkupní cenou. V osevech jsou tak u nás p stovány
jakostní odr dy E až C (ZIMOLKA, 2005).
V České republice zaujímají obilniny více než jednu polovinu orné p dy. V roce
Ň00ř byly osety na ň6 % orné p dy ĚPROCHÁZKOVÁ a kol., Ň011ě. V roce 2012
zaujímala plocha pšenice ozimé 746 00Ň ha, což odpovídá ň0,1 % z celkové plochy
všech osev ĚČESKÝ STůTISTICKÝ Ú ůD, Ň015).
Poslední data z Českého statistického ú adu íkají, že v roce Ň01Ř byla pšenice
ozimá založena na 7ř5 000 ha, což znamená meziroční nár st o Ň,7 % ĚČESKÝ
STůTISTICKÝ Ú ůD, Ň01řě.
Data pro sklize v roce Ň017, která jsou poslední dostupná a ucelená referují o
celkovém výnosu pšenice v České republice ve výší 4 417 Ř41 tun, p ičemž drtivá
v tšina, 4 417 Ř14 tun tvo il výnos ozimé pšenice a 190 4ř7 tun tvo il výnos pšenice
jarní ĚČESKÝ STůTISTICKÝ Ú ůD, 2019).
Tato data tedy potvrzují velké zastoupení pšenice v tuzemských osevních plochách
a rovn ž velké množství produkce zrna. Data rovn ž referují o tom, že v podmínkách
České republiky p evládá v osevech pšenice ozimá nad pšenicí jarní, p ičemž lze
očekávat, že trend úbytku ploch jarní pšenice bude nadále r st v d sledku r stu a
gradace zem d lského sucha ĚINTERSUCHO, Ň01řě.
3.3.3 Soudobá produkce pšenice v Evropské unii
Data statistik Evropské komise uvád jí pro rok Ň01Ř v rámci Evropské unie
produkci 137 milion tun pšenice. Ve srovnání s druhou nejvíce p stovanou obilninou,
ječmenem, jehož produkce v roce Ň01Ř činila 56 milion

tun, lze vid t značný

kvantitativní rozdíl mezi t mito dv ma hlavními obilninami Evropy a pšenice je tak
právoplatn

azena na první místo v Evropské rostlinné zem d lské produkci. Dále data

z roku Ň017 ukazují, že tém

t etina Ě4Ň mil. tuně byla použita pro potraviná ské účely,

pro krmné účely bylo použito 51 milion tun. A zbylá produkce, tedy 44 tun, byla
použita pro pr myslové účely jako lihovarnictví, výroba bioethanolu a biopaliv
ĚEVROPSKÁ KOMISE, Ň019).
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3.3.4 Zaplevelení v porostech ozimé pšenice
Ozimé obiloviny, které mají dlouhou vegetační dobu, umož ují v tomto d sledku
výskyt širokého spektra jednoletých plevelných druh . V podzimním období po zasetí
se v porostu rozvíjejí p evážn ozimé druhy, které mají za cíl p ezimovat a brzy na ja e
vykvést. Jarní období je z pohledu výskytu plevel nejvýznamn jší. Jedná se období od
sejití sn hu do konce sloupkování obilniny, kdy v tomto časovém úseku vzcházejí časné
a n které pozdní jarní plevelné druhy. Zárove

mohou vzcházet i další rostliny

p ezimujících druh . Maximálního počtu plevelných rostlin bývá dosaženo v období
sloupkování. V období letním, tedy od konce sloupkování do fáze zrání, je porost
rozčlen n na jednotlivá patra podle výšky rostlin. P ízemní V p ízemním patru je možné
nacházet plevele nízkého vzr stu, jako nap íklad žabinec prost ední (Stellaria media);
st ední patro je tvo eno st edn vysokými plevely nap . ho čicí polní (Sinapis arvensis);
ve vrchní pat e, které je nad klasy obilniny, se nacházejí na sv tlo náročné a nejvíce
škodící druhy jako nap . chundelka metlice (Apera spica-venti). Po provedené sklizni
p ichází tzv. strniskové období, pro které jsou typické plevele p ízemního patra porostu.
Dále se zde vyskytují spodní části plevelných rostlin, které byly mechanicky
poran n ny p i sklizni, klíční rostliny zejména jednoletých druh

plodin nebo

meziplodin a nadzemními částmi víceletých plevel ĚHRON, VODÁK, 1ř5ř).
Jak uvádí WINKLER a kol. ĚŇ016ě nejvíce ohrožujícími plevely jsou v porostech
pšenice druhy chundelka metlice (Apera spica-venti), pcháč oset (Cirsium arvense) a
svízel p ítula (Gallium aparine). Z dat posledního monitoringu zaplevelení Úst edního
kontrolního a zkušebního ústavu zem d lského ĚÚKZUZě z roku 2015 vyplývá, že
svízel p ítula ĚGalium aparineě má v pšenicích ň6 % frekvenci výskytu a je tak jedním
ze t í konstantn

se vyskytujících plevelných druh

v osevech ozimé pšenice

v podmínkách České republiky. Dalšími dv ma jsou pýr plazivý ĚElytrigium repens)
s 45 % frekvencí výskytu a he mánkovec nevonný ĚTripleospermum inodorum) s 46 %
frekvencí výskytu ĚÚKZUZ, Ň016ě.
3.3.5 Vliv zaplevelení na kvalitu a výnos hlavního produktu
Plevele snižují kvalitu sklizeného produktu výroby Ěpíce či zrnaě. P i sklizni vlivem
výskytu zelených částí plevel dochází ve sklízecí mlátičce k prokazatelnému nár stu
vlhkosti a tím dochází k navýšení vlhkosti zrna obilnin i olejnin. Následné dosoušení a
čišt ní zrna znamená nár st náklad . V semená ských porostech jsou n které druhy
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plevel nep ípustné a mohou mít za d sledek vy azení porostu z množení. Nežádoucí je
p ítomnost semen plevel

p ímo v osivech, obzvlášt druh , které se t žko z osiva

odstra ují (DVO ÁK a kol., 2008).
Jak uvád jí JURSÍK a kol. ĚŇ011ě n která semena plevel mohou barvit mouku
červenými pigmenty, jako je tomu nap íklad u ostrožky stračky (Consolida regalis).
D sledkem je snížení kvality produktu ve zpracovatelského pr myslu.
M žeme se setkat i s plevelnými druhy, které znehodnocují píci a jejich látky
mohou být p i zkrmování toxické. Nap íklad jde o výskyt jedovatého durmanu
obecného (Datura stramonium) v porostu určeném ke sklizni na zeleno ĚKREJČÍ ,
1993).
ůLMEIDů ĚŇ011ě uvádí, že každoročn jsou na celém sv te v d sledku zaplevelení
snižovány výnosy ozimé pšenice 17-25 %.
Na regulaci plevelných druh je jen v České republice vynaloženo více než 70 %
všech finančních prost edk na ochranu rostlin (MIKULKA a kol., Ň000ě a p itom
existuje riziko, že v d sledku opakovaného nebo masového používání značných dávek
herbicid , mohou být jejich rezidua importována do lidského potravního et zce
(ALMEIDA, 2011).

3.4 Meziplodiny
Meziplodiny jsou kulturní rostliny, které jsou p stovány mezi dv ma tržními
plodinami a p ináší mnoho výhod pro agroekosystém ĚHůRTWIG, Ň00Ň). BRANT a
kol. (2008) definovali meziplodiny jako polní plodiny, které jsou využitelné, díky jejich
biologickým vlastnostem, za účelem vegetačního pokryvu p dy b hem meziporostního
období.
V osevních postupech tedy rozši ují období pokryvu a zárove plní funkci ochrany
p dy. Za tímto účelem jsou nejhojn ji používány strniskové meziplodiny, jejichž porost
je zakládán co nejd íve po sklizni hlavní plodiny ĚJůV REK a kol., Ň010ě. Zárove
pokud se diverzita plodin v rámci systému hospoda ení snižuje, snižují se rovn ž
výnosy a odolnost jednotlivých kultur v či chorobám a šk dc m ĚSMITH a kol., 2008).
Meziplodiny tak zde mohou být vítaným pomocníkem, rozší ením spektra p stovaných
plodin a p inášet tak mnohé benefity
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3.4.1 Člen ní meziplodin
Možností uplatn ní meziplodin na orné p d je velké spektrum. Meziplodiny je
tedy možno ve vztahu k jejich funkcím i agrotechnice možno členit do mnoha skupin.
Nejjednodušší a nejčast ji používané je d lení meziplodin podle termínu založení jejich
porost s p ihlédnutím k jejich p stitelským cíl m ĚBRůNT a kol., 2008).
KOSTELÁNSKÝ ĚŇ000ě a BRůNT a kol. ĚŇ00Řě d lí meziplodiny na: ozimé, letní,
strniskové a podsevové. K p edešlému d lení FLOHROVÁ Ě1řřŘě p idává navíc jarní
meziplodiny.
V poslední dob je také velmi často zmi ovaná skupina meziplodin vymrzajících.
Jde o druhy, které nep ezimují a na ja e tvo í jejich zbylá, odum elá biomasa krycí
mulč, do kterého jsou zakládány n které z jarních osev jako nap íklad porosty cukrové
epy nebo kuku ice. Další možností je systém mulče živého, kdy hlavní plodina je
vysévána do mechanicky umrtveného porostu meziplodiny ĚBRůNT a kol., Ň01Řě.
3.4.2 Význam meziplodin z pohledu hospoda ení na orné p d
V systému hospoda ení na orné p d

mají meziplodiny mnohostranné využití.

Jejich hlavními p ínosy zmi ují auto i FLOHROVÁ Ě1řřŘě, KOSTELÁNSKÝ ĚŇ000) i
VůCH a kol., ĚŇ007ě a mohou to být nap íklad:
1) zlepšování celkového asimilačního efektu a poutáním dusíku na daném
stanovišti
2) ochrana povrchu p dy proti vodní a v trné erozi
3) obohacování p dy o organickou hmotu, a tím zlepšování jejích fyzikálních a
biologických vlastností
4) obohacování p dy o dusík, pokud je meziplodinou nebo její složkou leguminóza
5) represe ší ení chorob a šk dc ,
6) vliv na regulaci zaplevelení porostu hlavních plodin
7) obohacují biodiverzitu osevního postupu
8) mohou sloužit jako částečná náhrada hnojení chlévských hnojem pomocí
zaorání veškeré narostlé biomasy
9) plní funkci p erušovač obilních sled
10) p i vhodném výb ru mohou napomáhat k redukci množství použitých pesticid
11) pomáhají odstra ovat únavu p dy
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Hlavním cílem p stování meziplodin na orné p d je krom produkčních funkcí
také podpora funkcí mimoprodukčních, které rovn ž zem d lství zastává ĚBRůNT a
kol., Ň00Řě. Meziplodiny p ispívají velkou mírou k biologicky vyváženému zastoupení
plodin v agroekosystémech a zvyšují ekologickou hodnotu celého ekosystému. Pro
obohacení struktury polních plodin meziplodinami je využíváno r zných čeledí
(Fabaceae, Faboideae, Asteraceae, Polygonaceae atd.), (VACH a kol., 2008).
Z pohledu České republiky se jedná o d ležité faktory a p ínosy meziplodin a z tohoto
d vodu jsou meziplodiny od roku Ň004 státem podporovány jako jedno z d ležitých
agroenvironmentálních opat ení. Prvním dotačním titulem byla podpora v rámci
Horizontálního programu rozvoje venkova (HRDPě mezi roky Ň004 až Ň006. V období
od roku 2007 do roku Ň01ň bylo p stování meziplodin za azeno do Programu rozvoje
venkova ČR ĚPRVě, ĚVůCH a kol., 2007).
V současném období Společné zem d lské politiky Evropské unie, tedy Ň014 až
2020, jsou meziplodiny za azeny do dotačního titulu Greening, kde pomocí svého titulu
mohou zem d lskému subjektu pomoci splnit podmínky pro získání finančních
prost edk této dotace ĚSTÁTNÍ ZEM D LSKÝ INTERVENČNÍ FOND, Ň01řě.
3.4.3 Meziplodiny jako zdroj organické pro zlepšení p dních vlastností
Meziplodiny mohou produkovat velké množství nadzemní i podzemní biomasy. P i
jejich zapravení a rozkladu dochází k obohacení p dy o organickou hmotu (BRANT a
kol., 2008). Z tohoto d vodu jsou meziplodiny často využívány jako tzv. zelené hnojení
neboli zdroj organické složky p dy, která zlepšuje p dní úrodnost ĚHUMPÁLOVÁBLECHTOVÁ, 1řřŘě. P i rozkladu organické hmoty pocházející z meziplodin dochází
ke nár stu mikrobiální činnosti v p d . Jejich následkem je často zlepšení chemických,
fyzikálních a biologických vlastností p dy a zvyšuje se tak její produkční potenciál
(VACH a kol., 2007).
Významný p ínos meziplodin je také v zadržování živin pohyblivých v p dním
profilu, zejména pak dusíku a vápníku, který mohou vázat do své biomasy ĚVůCH a
kol., Ň00řě. Jak uvádí DůHLMůN a kol. ĚŇ006ě vhodnými meziplodinami pro fixaci
nejen vzdušného dusíku, a také pro p ípravu vhodného prost edí hlavní plodin , jsou
lušt niny. Zvlášt efektivními jsou pak podle t chto autor luskoobilné sm sky. Fixace
dusíku probíhá u lušt nin v nadzemní i podzemní části, p ičemž fixace ko eny a jejich
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uzlinami m že p edstavovat až 60 % z celkov

vázaného dusíku v lušt ninách

(PEOPLES a kol., 2009).
ůby rostlina byla použitelná pro zelené hnojení, je zapot ebí aby se vyznačovala
krátkou vegetační dobou, a tedy velkým nár stem nadzemní i podzemní biomasy.
T mito vlastnostmi jsou meziplodiny charakteristické ĚBRůNT a kol., 2008). Na
podzim je rostlinná hmota meziplodin zaorávána co nejpozd ji a b hem zimního období
dochází k jejímu pomalému rozkladu v p d ĚVůCH a kol., Ň005ě.
Vzniklá organická hmota p edstavuje volný p dní dusík, který do svých struktur
dokázala meziplodina navázat. Takto vázaný dusík není náchylný na vyplavování a
nedochází tak jeho vlivem ke znečišťování podzemních vod a ve fázi zvýšené pot eby je
p ístupný pro využití následnou plodinou. Jak uvádí HUMPÁLOVÁ-BLECHTOVÁ
Ě1řřŘě na každých 10 t sušiny biomasy jsou meziplodiny schopny navázat 40–50 kg
dusíku, 50–60 kg K2O, 20–30 kg CaO, 10–15 kg P2O5, 4–5 kg MgO. VACH a kol.
ĚŇ00Řě dodávají, že na p íznivých stanovištích a za b žných pov trnostních podmínek
m že denní p ír stek sušiny biomasy činit 100–200 kg/ha.
Zelené hnojení nabývá významu p i pohlédnutí na současné trendy v zem d lství.
P edevším se jedná o zjednodušení skladby plodin v osevních postupech, které jsou
zam eny p edevším na tržní produkci obilovin a olejnin. Následn se pak jedná o
pokles stavu skotu, nižší produkci chlévského hnoje a v tomto kontextu také snížení
ploch luskovin a víceletých pícnin ĚVůCH a kol., Ň00řě. Všechny tyto faktory mají za
d sledek pokles kvality a úrodnosti p d, p edevším pak znamenají snížení jejích
schopností vázat vodu a živiny a dále dochází ke zhoršování jejích fyzikáln chemických vlastností ĚVůCH a kol., Ň007ě.
Jak uvádí JůV REK a kol. ĚŇ010ě zelené hnojení je pak využíváno p edevším v
podnicích, které postrádají živočišnou výrobu a jedná se tak o náhradu za statková
hnojiva Ěp edevším chlévský hn jě.
Mezi nejvhodn jší druhy, které se dají použít jako meziplodiny na zelené hnojení
za azuje PROCHÁZKOVÁ a kol. ĚŇ001ě: ho čici bílou ĚSinapsis alba), svazenku
vratičolistou ĚPhacelia tanacetifoliaě, edkev jarní ĚRaphanus sativus var. major),
lničku setou ĚCamelina sativa), svatojánské žito ĚSecale cereale var. multicaule),
lesknici kanárskou ĚPhalaris canariensisě, krmný sléz ĚMalva verticillataě, lupinu bílou
(Lupinus albusě, tolici d telovou ĚMedicago lupulinaě, komonici bílou ĚMelilotus alba),
slunečnici roční ĚHelianthus annuusě, epku jarní ĚBrassica napus var. arvensis),
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sv tlici barví skou ĚCarthamus tinctorius), jílek mnohokv tý jednoletý ĚLolium
multiflorumě, ě, jetel plazivý ĚTrifolium repens), jetel nachový ĚTrifolium incarnatum),
jetel alexandrijský ĚTrifolium alexandrinumě a vičenec setý ĚOnobrychis viciaefolia).
3.4.4 Vliv meziplodin na omezení v trné a vodní eroze
Erozí se rozumí rozrušování p dního povrchu a následný odnos p dních částic.
Z tohoto pohledu jsou erozí nejčast ji postiženy široko ádkové kultury jako nap íklad
cukrovka, kuku ice nebo brambory ĚFLOHOVÁ, 1řřŘě. Použití meziplodiny jako
krycího mulče spadá do p doochranných technologií agroenviromentálních opat ení
v zem d lské politice České republiky. D ležitou roli hraji také meziplodiny
v meziporostním a zimním období. Zajišťují pokryv p dy a eliminují tak vliv v trné
eroze až do výsevu jarních plodin. DE BEůTS a kol. ĚŇ011ě uvád jí, že meziplodiny,
díky zajišt ní pokryvu p dy, dokáží signifikantn omezit p dní erozi zap íčin nou
vodou nebo v trem. Ochrannou funkci p ed v trnou erozí má v tšina vymrzajících i
nevymrzajících meziplodin. Jak uvád jí BRANT a kol. (2008) v podmínkách České
republiky dochází k v trné erozi v nejv tší mí e brzy na ja e a částečn na podzim.
VůCH a kol. ĚŇ00Řě dodávají, že meziplodiny jsou nejčast ji uplat ovány proti v trné
erozi p dách lehkých.
Nadzemní ale i podzemní biomasa meziplodin funguje jako p ímá ochrana p ed
vodní erozí, zvlášt pak na svažitých pozemcích ĚVůCH a kol., Ň00Řě. ROSOLEM a
kol. ĚŇ00Ňě zmi uje, že v podmínkách st ední Evropy se jedná o podstatné riziko z
d vodu výskytu silných p ívalových dešť , které často p ichází v období, kdy je orná
p da nepokryta hlavní plodinou.
V p ípad osetí ploch meziplodinou dochází ke zpomalování rychlosti odtoku vody
a povrch p dy je také chrán n p ed destruktivním p sobením síly dopadajících
dešťových kapek. Vlivem vegetačního krytu je nep ímo ovliv ována také pórovitost
p dy a její propustnost pro vodu. Navíc je povrch a vrstva pod povrchem mechanicky
zpevn na ko enovým systémem. V d sledku tak dochází k omezení odnosu p dy vodou
(BRANT a kol., 2008).
FLOHROVÁ Ě1řřŘě uvádí, že pokud je p da pokryta porostem meziplodin, dochází
k zmenšení eroze až o 4Ř %. Navíc p i ř0 % pokryvu p dy meziplodinami dopad eroze
klesá až pod 5 %. ůutorka dále uvádí, že eroze se podílí na prudkém snížení
produkčních schopností p dy. Na siln erodovaných p dách m že docházet až 75 %
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ztrátám na výnosech, na st edn erodovaných až o 50 % a na slab erodovaných
plochách dochází ke snížení výnos o 15 až Ň0 %.
Protierozní ochranu p dy m že zajišťovat také umrtvená nadzemní část biomasy
meziplodiny, která je nazývána rostlinným mulčem ĚVůCH a kol., Ň00Řě. Nejčast ji je
mulč tvo en poskliz ovými zbytky p edplodiny a nadzemní biomasou meziplodin. ůby
byla ochrana p dy pomocí mulče účinná, je zapot ebí minimáln jeho ň0 % pokryvu
p dy ĚVůCH a kol., 2007).
3.4.5 Meziplodiny jako nástroj k omezení vyplavování živin a zmírn ní
znečišťování podzemních vod
P stování meziplodin m že výrazn pomoci proti vymývání volného dusíku v p d ,
který nebyl spot ebován p edchozí plodinou ĚKÄNKÄNEN a kol., Ň007ě. Zejména p i
vysokých dávkách dusíkatých hnojiv k p edplodin

a za p íznivých vláhových

podmínek jsou schopny volný nitrátový dusík imobilizovat ĚVůCH a kol., Ň00Řě. Jak
moc bude imobilizace úsp šná závisí na pov trnostních vlivech, p edevším na srážkách
v období od července do íjna ĚVůCH a kol., Ň007ě. Za tímto účelem je t eba vybírat
druhy s mohutným ko enem a intenzivním r stem až do podzimu ĚFLOHROVÁ, 1řřŘě.
Krom dusíku jsou meziplodiny v p d zadržovat také voln vápenaté ionty, které
posléze poskytují dalším plodinám. ůby docházelo k účelnému navázání zmín ných
živin je zapot ebí produkce minimáln 1,5 t/ha sušiny biomasy ĚVůCH a kol., Ň00Řě.
P stování meziplodin, zejména strniskových je velice často využíváno jako
opat ení, které pomáhá omezovat kontaminaci vody dusičnany ĚVůCH a kol., Ň007ě.
BRůNT a kol. ĚŇ00Řě uvádí, že míra výskytu NO3- v podzemních vodách je závislá na
výskytu, r stu a vývoji využívaných meziplodin. Jak uvádí ve své studii HOOKER a
kol. (200Řě, p i použití meziplodiny ho čice bílé ĚSinapis alba) v jejich pokusu, došlo ke
snížení koncentrace nitrát v p dních roztocích odebraných vzork v rozmezí ňŘ–70 %,
což p edstavuje podstatné omezení jejich vyplavování.
3.4.6 Vliv meziplodin na potlačení plevel a výdrolu p edplodiny
Dob e zapojené porosty meziplodin konkurují zejména v meziporostním období
oslabeným plevel m v jejich r stu ĚVůCH a kol., Ň00Řě. Regulace plevel za pomocí
meziplodin je vyzdvihována zejména z agrotechnického hlediska, kdy meziplodiny
potlačováním plevel zvyšují nebo nahrazují p sobení používaných herbicid .
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ILNICKY a kol. Ě1řřŇě ve své studii uvád jí, že p i použití jetele podzemního
(Trifolium subteraneumě jako živého mulče, dosáhli excelentní herbicidní ochrany bez
použití herbicid . Oproti tomu varianty pokusu bez živého mulče, včetn varianty
s konvenčním zpracováním p dy a herbicidním ošet ením, vykazovaly v tší produkci
biomasy plevel .
Úplným vypušt ním nebo alespo

snížením množství používaných pesticid

mohou meziplodiny významn napomáhat ke snížení ekologické zát že. D ležitou roli
zde však hraje konkurenceschopnost meziplodin v či plevel m ĚBRůNT a kol., Ň008).
HOFFMAN a kol. Ě1řř6ě ve své studii uvád jí, že klíčení semen meziplodin má
alelopatický vliv na klíčení semen plevel , a to ve smyslu jejich potlačení. Toto
p sobení m lo za d sledek zkrácení délky výhonk plevelných druh .
P i mulčování p stovaných meziplodin je nutné provád t mulčování ve
správném termínu, tedy p ed tvorbou semen, aby následn nedocházelo k hlavní plodiny
p edchozím p stovaným druhem ĚFLOHROVÁ, 1998).
Mimo potlačování plevel
strniskové,

efekt

pi

eliminaci

mají meziplodiny, zvlášt
množství

výdrolu

pak meziplodiny

p edplodiny.

Nejvíce

konkurenceschopné jsou v či meziplodinám obiloviny. Z fytosanitárního hlediska je
však d ležitá regulace výdrolu jako vektoru šk dc a chorob ĚBRůNT a kol., Ň00Řě.
3.4.7 Funkce meziplodin p i omezování ší ení a výskytu chorob a šk dc
P i zúžených osevních sledech až p stování monokultur dochází k mnohem
výrazn jšímu ší ení určitých chorob a šk dc . Tento necht ný fakt m že být z části
eliminován p i p stování meziplodin. Nejúčinn jší jsou meziplodiny v potlačování
háďátek ĚTylenchida sp.ě a podobných p dních organism ĚFLOHROVÁ, 1řřŘě.
VůCH a kol. ĚŇ010ě uvád jí, že k fytosanitárnímu p sobení dochází b hem doby,
kdy se zaoraná fytomasa meziplodiny rozkládá v p d zaorané fytomasy. B hem tohoto
procesu dochází v p d k omezování výskytu choroboplodných zárodk a šk dc .
3.4.8 Produktivní výpar meziplodin a ochlazování krajiny
D ležitým pozitivním dopadem p stování meziplodin v meziporostním období je
zvýšení produktivního výparu. B hem dne, kdy na rostliny dopadá sluneční energie jsou
zah ívány a fotosynteticky. Za p edpokladu, že se v p d

nachází dostatek vody,

využívají ji rostliny v procesu transpirace, který jim pomáhá p i aktivním ochlazování
vlastního povrchu, p edevším list . Tímto procesem dochází rovn ž k ochlazování p dy

37

ĚBRůNT a kol., Ň00Řě. Meziplodiny jsou schopny p ijímat dostatečné množství vláhy z
p dy pro ochlazování sebe sama, ale i okolního prost edí. Jak uvádí LEVY a kol.
(2008), meziplodiny vlivem zasti ování povrchu p dy v letních m sících ovliv ují
teplotu svrchní části p dy, což je p ínosné pro její mikrobiální činnost. Z pohledu
zásobenosti meziplodin vodou mohou být problematické zejména teplé a suché oblasti,
kde o produkci nadzemní biomasy rozhoduje suma srážek spadených v období od 1.
kv tna do doby založení porostu ĚBRůNT a kol., Ň00Řě.
3.4.9 Meziplodiny a podpora druhové pestrosti a potravních et zc v krajin
Vlivem současných intenzivních zem d lských systém

dochází k ochuzování

biodiverzity agroekosystém . Pokud jsou do jejich osevních postup

za azeny

meziplodin dochází k výraznému navyšování jejich druhové pestrosti. Mnohé
meziplodiny jsou rovn ž významnými medonosnými rostlinami jako nap íklad ho čice
bílá ĚSynapis arvensisě, svazenka vratičolistá ĚPhacelia tanacetifolia) nebo jetel
inkarnát ĚTrifolium incarnatum). S jejich kvetením, p i osevu jako strniskové
meziplodiny, lze však počítat spíše jen v teplejších oblastech ĚBRůNT a kol., Ň00Řě.
3.4.10 Negativní vlivy p stování meziplodin
Krom mnohostranného pozitivního významu p stování meziplodin v systémech
hospoda ení na orné p d , m že jejich nevhodné za azení do osevních sled vést k
nežádoucím d sledk m.
Ty základní a obecné negativní vlivy p sobení meziplodin uvád jí KůHNT
Ě1řŘ0ě, KV CH a kol. Ě1řŘ5ě, FREYER ĚŇ00ňě, NEUBůUER ĚŇ004ě a BRANT a kol.
ĚŇ00Řě. Pat í mezi n :
1) snížení zásoby vody v p d porostem meziplodiny a také p erušení horních
vrstev p dy
2) podpora rozvoje chorob a šk dc Ětzv. zelený most) v d sledky špatné volby a
za azení meziplodin v osevním postupu
3) snížení kvality p edseťové p ípravy p dy a setí p i nesprávném zapravení
biomasy meziplodin do p dy
4) ovlivn ní

kvality

výsevu

porost

založených

do

vymrzajících

nebo

nevymrzajících meziplodiny, zvlášt v p ípad vysoké produkce jejich biomasy
P i výb ru meziplodin je nutné respektovat pov trnostní a p dní podmínky
plánovaného stanovišt

a také zohlednit fyzikální stav p dy Ěopožd ný rozklad
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poskliz ových zbytk , fytosanitární hlediskoě. Dále je také d ležité zvolit vhodnou
technologii zpracování p dy a obecn

celou agrotechniku podle nárok

následné

plodiny (VACH a kol., 2009).
Meziplodiny mohou mít také další negativní vlivy, které nové výzkumy
nasti ují.
3.4.11 ůlelopatické p sobení meziplodin a jejich biomasy na následné plodiny
Meziplodiny mohou mít negativní fytotoxický vliv na následn

p stované

plodiny. K jejich vlivu dochází p edevším p i m lkém zapravení vzniklé biomasy ve
velké koncentraci. P i jejím rozkladu, na základ

dekompozice v anaerobních

podmínkách, vznikají meziprodukty, které mají alelopatický vliv na vývoj následné
kulturní plodiny (BRANT a kol. Ň00Řě. CHOVůNCOVÁ a kol. ĚŇ015ě ve své studii
uvádí, že biomasa meziplodin rozkládající se ve svrchní části p dy má vliv na klíčení
následn p stované produkční plodiny. Studie byla zam ena na klíčení semen kuku ice
(Zea maysě na plochách, kde p edchozí plodinou byly meziplodiny ho čice bílá ĚSinapis
albaě, svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifoliaě a bob obecný ĚVicia faba). U
ho čice a svazenky bylo pozorováno alelopatické p sobení malé, avšak u bobu
docházelo k velkému ovlivn ní klíčení semen kuku ice práv z d vodu rozkladu jejich
biomasy.
BRUST a kol. ĚŇ011ě zase uvád jí, že pokud byla pro založení porostu ozimé
pšenice krycí meziplodinou sm s druh

jetel plazivý ĚTrifolium repensě a jílku

vytrvalého ĚLolium perene) nedošlo ke snížení výnosu hlavní plodiny. Zde lze však
spekulovat, zda vliv alopatického p sobení nebyl pozd ji smazán díky benefit m
v dusíkaté výživ , které práv zvolený bobovitý ĚFabaceaeě p ináší. V této studii se
totiž jednalo o systém živého mulče, který se popsán v jiné kapitole.
3.4.12 Meziplodiny a následné zaplevelní
Meziplodina se lehce m že stát následn zaplevelující plodinou. Pokud dojde do
fáze tvorby semen a není mechanicky nebo chemicky zlikvidována p ed vytvo ením
semen zralých, dochází k vysemen ní a p ísp vku semen do p dní semenné banky.
V následné plodin pak semena vyklíčí a druhy použité jako meziplodiny se stávají
rostlinami plevelnými. Typický je tento jev u svazenky vratičolisté ĚPhacelia
tanacetifolia) (FREYER, 2003).
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Docházet m že rovn ž k zaplevelení, pokud meziplodina nebyla dostatečn
zapravena do p dy. V tomto d sledku m že docházet k její regeneraci a dalšímu r stu
s následným efektem zaplevelení ĚNEUDERT, Ň004ě.
BRůNT a kol. ĚŇ00Řě dodává, že podstatnou roli hraje také zp sob p ípravy
p dy pro založení porostu meziplodiny. P i nedostatečném zpracování je dána šance
plevelným druh m, aby klíčily a vyvíjeli se spolu s porostem meziplodiny. Takový
porost pak vykazuje vysokou míru zaplevelení a produkce semen t chto druh , což se
negativn promítá v následujících p stovaných plodinách.
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4

METODIKA
Sledování zaplevelení vybraných porost byla provedena v Zem d lském družstvu

Vícov, které se nachází v Olomouckém kraji, se sídlem v obci Vícov, p esn ji Ř km
západn od m sta Prost jov. Podnik hospoda í na katastrech, z nichž n které spadají do
epa ské a další do bramborá ské výrobní oblasti, klimatického regionu teplého, mírn
vlhkého ĚTňě. P evládajícím p dním druhem jsou hlinité p dy Ěst edn t žké p dyě a
nejčast jším p dním typem je pak hn dozem. Celkem podnik hospoda í na 7ň5 ha
zem d lské p dy, z nichž rozlohu orné p dy zaujímá 701 ha. Od ukončení chovu prasat
v roce Ň01ň se již soust edí jen na rostlinnou výrobu, v rámci které, provozuje i
bioplynovou stanici o výhonu 0,6Ň5 MWh. V osevech podniku pro zem d lský rok
Ň01Ř/Ň01ř jsou zastoupeny nejvíce obiloviny a to z 54 %, kdy nejv tší plochu zaujímá
ječmen jarní ĚŇ16 ha, ň1 %ě, následován ozimou pšenicí Ě16Ř ha, Ňň %ě. Dále je na 1Ř4
hektarech ĚŇ6 %ě p stována kuku ice silážní za účelem výroby bioplynu. Z olejnin je
p stována ozimá epka na 77 ha Ě11 %) a z okopanin cukrová epa na 56 ha, což
p edstavuje ř % zastoupení osev tohoto podniku.

4.1 Metodika vyhodnocení zaplevelení
ůnalýza zaplevelení po vybrané polní plodin a meziplodin prob hla v polních
podmínkách v roce 2018.

Celková plocha pozemk , na kterých bylo sledování

provád no činila Ň0 ha a šlo o dva p dní bloky, každý o vým e 10 ha, které se
nacházejí v podobných p dních a klimatických podmínkách, v katastru obce
Domamyslice, která spadá do výrobní oblasti epa ské. Pro každý hektar pozorované
plochy byla vždy náhodn vybrána zastupující parcela o velikosti 1 m2, na které bylo
provedeno sčítání plevelných druh .
V rámci hospoda ení na t chto pozemcích je uplat ováno st ídání plodin ve sledu:
epka ozimá – pšenice ozimá – kuku ice silážní – cukrová epa – ječmen jarní. V roce
2018 byla na t chto pozemcích z d vodu této práce p stována i meziplodina, a to mezi
pšenicí ozimou a kuku icí na siláž. V rámci st ídání plodin je také uplat ován r zný
zp sob zpracování p dy. Na pozemku se st ídá minimalizační technologie s technologií
orby a také podrýváním.
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4.2 Varianty sledovaných porost
I.

Ozimá pšenice – pro založení porostu ozimé pšenice byla nejprve po
p edplodin

Ěozimé

epceě provedena podmítka, určená mimo jiné

k mechanické likvidaci výdrolu, v hloubce 0,15 m, která se s odstupem 14
dní opakovala. Následn bylo v první dekád zá í roku Ň017 provedeno
st edn hluboké kyp ení dlátovým kyp ičem Horsch Tiger v hloubce 20–25
cm dle p dních podmínek. Ke konci druhé dekády zá í byla provedena
p edseťová p íprava kompaktorem a s odstupem n kolika dní výsev a
založení porostu ozimé pšenice pomocí diskového secího stroje Horsch
Pronto bez p ihnojení pod patu. Výsevek činil ň,5 milionu klíčivých jedinc
na hektar odr dy pšenice Fakýr. Na podzim zde neprobíhala žádná aplikace
herbicid . V technologii p stování je uplat ována jarní herbicidní ochrana.
Dne 6. 4. Ň01Ř byla na sledovaných pozemcích provedena aplikace
herbicidu Huricane (diflufenican) v dávce 0,Ň kg/ha s cílem vyskytující se
plevelné druhy zahubit.
II.

Meziplodina – po sklizni ozimé pšenice byla provedena podmítka v hloubce
e 0,15 cm, následné uválení s cílem rozdrobení vzniklých hrud a po následné
srážce Ř mm bylo Ň6. Ř. Ň01Ř provedeno založení porostu meziplodiny
diskovým secím strojem Horsch Pronto s výsevkem 18 kg/ha. Sm s seté
meziplodiny tvo ila ho čice bílá ĚSynapis alba) a svazenka vratičolistá
(Phacelia tanacetifolia) v pom ru 70:ň0 hmotnostních procent. Dne 1. 11.
2018 byl porost zmulčován a p dn

zpracován podrývákem Bednar

Terraland v hloubce 35 cm.
V rámci podniku je sledován pr b h srážek v jednotlivých letech a m sících. Jejich
hodnoty ukazuje tabulka číslo 1 a 2.
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Tab. 1: Úhrny srážek v letech 2015 až 2017 v mm (resp. l/m2)
m síc I.

II.

III. IV. V.

VI. VII.

VIII. IX. X.

XI.

XII.

suma/rok

2
015 17,0 7,0

46,0 19,7 69,0 50,0 37,0

93,0 22,0 61,0 38,0

22,5

482

3,0

625

10,0

580

2
rok

016 13,0 86,0 32,0 58,0 57,0 75,0 113,5 92,5 13,0 53,0 29,0
2
017 22,0 10,0 41,5 74,0 45,0 35,0 78,0

87,0 94,0 62,5 20,8

Tab. 2: Úhrny srážek v roce 2018 v mm (resp. l/m2)
m síc I.

II.

III. IV. V.

VI. VII. VIII. IX.

X.

XI. XII. suma/rok

rok 2018 32,0 11,0 28,0 64,5 44,5 78,5 53,5 28,5 64,5 35,5 22,0 15,0
Zaplevelení bylo v porostu ozimé pšenice vyhodnocováno p ed jarní aplikaci
herbicid

a v porostu meziplodiny p ed její mechanickou likvidací Ěmulčovánímě.

Termíny vyhodnocení byly 2. 4. 2018 pro ozimou pšenici a 31. 10. 2018 pro porost
meziplodiny. Počty jedinc jednotlivých druh plevel byly zjišťovány na ploše 1 m2 a
to ve 20 opakováních jak pro ozimou pšenici, tak také meziplodinu. Latinské a české
názvy jednotlivých druh plevel byly užity dle Kubáta ĚKUBÁT et al, Ň00Ňě. Klíční
rostliny byly identifikovány dle KÜHNů (1974).

4.3 Metodika statistického zpracování
Pro zjišt ní vlivu p stování r zných plodin, respektive ozimé plodiny a meziplodiny
na výskyt jednotlivých druh

plevel

bylo použito mnohorozm rné analýzy

ekologických dat. Ke zjišt ní vlivu odlišných technologií zpracování p dy a
p edplodiny na jednotlivé druhy plevel

v porostech ozimé pšenice, byly použity

mnohorozm rné analýzy ekologických dat. Nejprve byla data zpracována segmentovou
analýzou DCů ĚDetrended Correspondence Analysis), p i níž byla zjišt na délka
gradientu (Lengths of Gradient). Na základ zjišt né délky gradientu byla použita
redundanční analýza ĚRedundancy analysis, RDA). Testování pr kaznosti bylo
provedeno pomocí testu Monte-Carlo a bylo propočítáno řřř permutací. Výpočty byly
provedeny pomocí počítačového progaramu Canoco 5.0. (TER BRAAK a kol., 2012).
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478

5

VÝSLEDKY
Jednotlivé druhy nalezené b hem vyhodnocení zaplevelení jsou uvedeny

v následující tabulce (Tab. 3). V tabulce jsou uvedeny pr m rné hodnoty výskytu dané
plevelné rostliny s p epočtem na 1 m2 pokusné plochy.
Celkem bylo v porostu pšenice nalezeno 12 plevelných druh . V porostu
meziplodiny bylo zjišt no 8 plevelných druh

a zaplevelující rostliny p edplodiny

pšenice.
Tab. č. 3: Průměrný počet jedinců daného druhu na 1m2 v daném porostu
počet jedinc na 1 m2
pšenice

meziplodina

Amaranthus retroflexus

0,00

0,20

Atriplex patula

2,05

5,60

Brassicca napus subsp. napus

0,64

0,60

Capsella bursa-pastoris

0,00

0,95

Descurainia sophia

0,73

0,00

Eletrygia repens

0,23

0,45

Galium aparine

0,86

0,00

Geranium pusillum

0,27

0,00

Papaver rhoeas

0,95

0,00

Stellaria media

1,77

2,00

Thlaspi arvense

0,77

0,00

Tripleurospermum inodorum

0,86

1,00

Triticum aestivum

0,00

17,75

Veronica persica

1,55

0,95

Viola arvensis

0,73

0,50

druh
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Délka gradientu ĚLenghts of Gradientě podle segmentové analýzy ĚDCůě je ň,Ň7.
Dále byla data o zaplevelení zpracována redundanční analýzou (RDůě. RDů analýza
vymezuje prostorové uspo ádání jednotlivých plodin a plevelných druh . Výsledky
analýzy RDů jsou signifikantní na hladin významnosti α = 0,001. To znamená, že
výsledky jsou statisticky vysoce pr kazné. Jedním z výsledk

RDů je i ordinační

diagram ĚObr. 1ě. Plevelné druhy jsou v n m znázorn ny jako šipky Ěvektoryě a plodiny
jako body odlišné barvy a tvaru. Pokud vektor určitého plevelného druhu sm uje do
blízkosti bodu dané plodiny, znamená to, že jeho výskyt byl v této variant četn jší.
Takovéto plevelné druhy pak získávají barvu dané plodiny.
P i zhodnocení ordinačního diagramu m žeme plevelné druhy rozd lit do t í
skupin, v závislosti na jejich výskytu ve vazb na danou plodinu.
První skupina druh

se více a čast ji vyskytovala v porostech ozimé pšenice.

S nejvyšší četností se zde vyskytovaly druhy mák vlčí ĚPapaver rhoeasě a svízel p ítula
(Galium aparine). S četností výskytu st ední se vyskytoval penízek rolní ĚThlaspi
arvenseě a úhorník mnohodílný ĚDescurainia sophia). S nízkou četností výskytu se pak
v pšenici vyskytoval kakost menší ĚGeranium pusillum).
Druhá skupina plevelných druh

se čast ji a více vyskytovala v porostu

meziplodiny. S nejvyšší četností se jednalo o výdrol pšenice ĚTriticum aestivumě a dále
pak o lebedu rozkladitou (Atriplex patulaě a oproti pšenici se v meziplodin nejvíce
vyskytoval plevelný druh kokoška pastuší tobolka ĚCapsella bursa-pastoris). Se st ední
četností výskytu byly identifikovány druhy he mánkovec nevonný (Tripleospermum
inodorumě a pýr plazivý ĚEletrygia repensě, avšak tyto plevele byly rovn ž detekovány
v porostu p edcházející ozimé pšenice, a tak jejich vazba na výskyt v meziplodin
nebyla p íliš silná. S nízkou četností, ale jasnou vazbou se v porostu meziplodiny
vyskytoval laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus).
Výskyt ostatních druh , kam pat ily violka rolní ĚViola arvensisě, rozrazil perský
(Veronica persicariaě, ptačinec prost ední ĚStellaria mediaě a také výdrol epky
(Brasica napus subsp. napus) byl ovlivn n jinými faktory a nelze tak s jistotou prohlásit
jejich vazbu na sledovanou plodinu či meziplodinu.
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Obrázek č. 1 - Ordinační diagram vyjadřující vztah výskytu druhů v hlavní plodině
a meziplodině (výsledky analýzy RDA; pseudo F = 26,4; p =0,001)

Vysv tlivky zkratek použitých v ordinačním diagramu:
Plevelné druhy:
Bra napu

Brassica napus subsp. napus

brukev epka olejka

Cap burs

Capsella bursa-pastoris

kokoška pastuší tobolka

Gal apar
Ger pusi
Pap rhoe
Ste medi
Thl arve

Galium aparine
Geranium pusillum
Papaver rhoeas
Stellaria media
Thlaspi arvense

svízel p ítula
kakost maličký
mák vlčí
ptačinec prost ední
penízek rolní

Tri inod

Tripleurospermum inodorum

he mánkovec nevonný

Ver pers

Veronica persica

rozrazil perský
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6

DISKUZE
P i analýze zaplevelení v polních podmínkách bylo zjišt no, že v ozimé pšenici jsou

nejčast ji se vyskytující druhy svízel p ítula ĚGalium aparineě a mák vlčí ĚPapaver
rhoeasě. Toto zjišt ní koresponduje s informací, kterou uvádí PYŠEK a kol. (2001) a
sice, že mezi nejpočetn jší plevele v podmínkách České republiky pat í práv zmín ný
svízel p ítula ĚGalium aparine) a v porostech pšenice rovn ž hojn zastoupený mák vlčí
(Papaver rhoeas).
Jak uvádí WINKLER a kol. ĚŇ016ě porost pšenice je pak nejvíce ohrožen
plevelnými druhy chundelka metlice (Apera spica-ventiě, pcháč oset ĚCirsium arvense)
a v neposlední ad v pokusu se hojn vyskytujícím svízelem p ítulou ĚGalium aparine).
Tento druh je navíc znám i svým alelopatickým p sobením, kdy svými ko enovými
vým šky ovliv uje vývoj a r st pšenice a zp sobuje nepravidelné dozrávání porostu
p ed sklizní, což jeho negativní vliv na porost pšenice ješt umoc uje ĚJURSÍK a kol.,
2011).
Dalším plevelným druhem, který se vyskytoval výhradn v porostu pšenice byl
penízek

rolní

ĚThlaspi

arvense)

v četnosti

výskytu

následovány

úhorníkem

mnohodílným ĚDescurainia sophiaě. Tyto plevele HRON a kol. Ě1řŘ6ě neza azují mezi
nebezpečné, ale spíše p íležitostné, které se nebezpečnými stávají až p i jejich
p emnožení, což se v pokusu p i jejich pr m rné četnosti 0,77 a 0,73 rostlin na 1 m2
nenastalo.
Naopak se v této plodin v bec nevyskytovala kokoška pastuší tobolka ĚCapsella
bursa pastoris) nebo laskavec ohnutý, což jsou druhy, které se naopak vyskytovaly
výhradn v porostu meziplodiny. Jedná se o zajímavý fakt, pokud zvážíme, že HRON a
kol. Ě1řŘ6ě kokošku označují jako jednoletý ozimý plevel, se silným jarním vývojem.
Možným vysv tlením je rychlý nástup jara v roce Ň01Ř a potlačení vývoje kokošky
ozimou pšenicí.
Početnou skupinu plevel tvo ily druhy, které se vyskytovaly jak v porostu ozimé
pšenice, tak meziplodiny. V nejvyšší mí e se jednalo o lebedu rozkladitou ĚAtriplex
patulaě, jejíž výskyt je na daných pozemcích dlouhodob sledován, a to p edevším
v porostech cukrové epy. Zárove se jedná o jednoletý, od jara do podzimu klíčící
plevelný druh ĚBůSF, Ň01řě, což vysv tluje jeho p ítomnost v obou sledovaných
obdobích. V porostu meziplodiny se lebeda vyskytovala Ň,5x čast ji oproti pšenici. Toto
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bylo zp sobeno vhodn jšími vegetačními faktory v porostu meziplodiny, konkrétn
teplotami a obdobím jejího založení. Vyšší hodnoty výskytu vykazoval i he mánkovec
nevonný ĚTripleospermum inodorum) a to o 0,14 rostliny/m2. Dále byl v obou
sledovaných porostech nalezen vysoký výskyt ptačince prost edního ĚStellaria media),
kde i p es četnost Ň rostlin na 1 m2 Ěoproti pšenici s výskytem 1,77 rostlin/m2) mohl
porost meziplodiny hrát významnou roli v regulaci jeho výskytu v porovnání
s variantou, kdy by na pozemcích nebyl žádný osev a ptačinec by mohl voln
prosperovat. Podobn tomu bylo u druhu rozrazil perský ĚVeronica persicaě, což je
podle PROCHÁZKOVÉ ĚŇ011ě významný plevelný druh spodního patra, velmi často se
vyskytující v porostech ozimé pšenice. V pokusu m l porost meziplodiny na četnost
jeho výskytu tlumivou funkci a to o 0,6 jedinc na 1 m2 oproti pšenici. Lze tak íci, že
meziplodina

fungovala

jako

regulátor

zaplevelení

daných

pozemk

b hem

meziporostního období. Stejn tak tomu bylo v p ípad violky rolní ĚViola arvensis),
kdy její výskyt byl v meziplodin o 0,Ň rostliny/m2 nižší ve srovnání s pšenicí.
Významné p sobení na regulaci četnosti výskytu m la meziplodina na úhorník
mnohodílný ĚDescurainia sophiaě a penízek rolní ĚThlaspi arvense) z čeledi
brukvovitých ĚBrasicaceaeě, které se v jejích porostech vyskytovaly s nulovou četností.
To potvrzuje poznatek BRANTA a kol. ĚŇ00Řě, který uvádí, že p edevším ho čice bílá
(Sinapis albaě díky svému dobrému vzcházení jako strnisková meziplodina a rychlému
počátečnímu vývoji dokáže významn potlačit plevelné druhy s pomalým počátečním
vývojem. Toto tvrzení je v souladu s AULEREM Ě1řřŘě, který uvádí, že se tak d je
v d sledku rychlého pokrytí p dy ho čicí a plevelné druhy nemají dostatek slunečního
svitu pro sv j vývoj. Razantní vliv m la meziplodina také na mák vlčí ĚPapaver rhoeas)
a p edevším na svízel p ítulu ĚGalium aparineě. D lo se tak pravd podobn také
z d vodu rychlého vývoje porostu meziplodiny, a tedy vysoké konkurence schopnosti,
ale možným d sledkem bylo také alelopatické p sobení rostlin ho čice, které je pro
čeleď brukvovitých ĚBrassicaceaeě typické. Glukosinoláty jsou typickými sekundárními
metabolity této čeledi a jejich degradace na isothiokyanáty, které jsou biologicky
aktivní, má vliv na klíčení semen plevelných druh

(FENWICK a kol.,

1983).V meziplodin se však také velmi často vyskytoval výdrol p edplodiny ozimé
pšenice. V pr m ru dosahoval četnosti 17,75 rostlin/m2. V porovnání s výskytem
ostatních plevel se jedná o vysoké číslo Ěň - 5x vyššíě, avšak v porovnání se rostlinami
meziplodiny byl významn redukován, což uvádí i BRůNT a kol. ĚŇ00Řě. Na základ
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výsledk , lze také prohlásit, že meziplodina m la vliv na druhovou skladbu plevelených
druh se v ní vyskytujících. Oproti p edplodin pšenici ozimé, ve které se vyskytovalo
12 plevelných druh , v porostu meziplodiny se vyskytovalo plevelných druh

ř a

dalším byl zaplevelující výdrol samotné pšenice.
Na druhou stranu i druhy, které jsou p stovány jako meziplodiny, se samy
mohou stát plevely, respektive zaplevelujícími rostlinami. V pokusu byla po konci
sledování vegetace ukončena mechanicky, a to mulčováním ve fázi kvetení, což je
v souladu s tvrzením FLOHROVÉ Ě1řřŘ), která uvádí, že mulčování meziplodin je
nuno provést ve správném termínu, a to p ed tvorbou semen. P i nedodržení této
podmínky hrozí, že hlavní plodina by mohla být zaplevelena námi p stovanou
meziplodinou. Mulčování bylo zvoleno z d vodu lepšího zapravení biomasy do p dy
s cílem obohatit p du o humusotvorný substrát, jak uvádí BRůNT a kol. ĚŇ008). Pokud
je však meziplodina ponechávána jako krycí mulč, je v závislosti na výšce a struktu e
porostu vhodn jší a účin jší chemická likvidace.
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7 ZÁV R
P i analýze zaplevelení byly zjišt ny plevelné druhy v ozimé pšenici a meziplodin
tvo ené sm sí ho čice bílé (Sinapis alba) svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia).
V ozimé pšenici byly hojn zastoupeny plevele, pro které je výskyt v ozimé pšenici
typický. Jednalo se nap íklad o mák vlčí ĚPapaver rhoeas), penízek rolní ĚThlaspi
arvenseě

nebo

úhorník

mnohodílný

(Descurainia

sophia).

V bec

druhým

nejpočetn jším plevelným druhem s výskytem v pšenici byl svízel p ítula ĚGalium
aparineě, který svojí p ítomností m že výrazn zhoršovat agrotechniku, ale p edevším
výnos a kvalitu této polní plodiny.
Výskyt tohoto druhu na stejných pozemcích se již neopakoval v porostu
meziplodiny, která byla založena po sklizni pšenice. V porostu meziplodiny se rovn ž
nevyskytovaly ostatní výše zmín né druhy typické pro ozimou pšenici. N které druhy,
jako nap íklad he mánkovec nevonný ĚTripleospermum inodorum), ptačinec prost ední
(Stellaria media) nebo výdrol epky ozimé však zaznamenaly stejné hodnoty četnosti
výskytu v obou založených porostech. Nelze tedy íci, že na tyto druhy by meziplodina
sm si ho čice a svazenky m la redukční vliv.
Tlumivou funkci pak m l porost meziplodiny p edevším na violku rolní ĚViola
arvensis), rozrazil perský ĚVeronica persica) nebo kakost maličký ĚGeranium pusillum)
Z výsledk je tedy patrné, že na n které plevele porost meziplodiny vliv m l a na
n které ne. Rovn ž m l částečn represivní funkci na výskyt výdrolu p edplodiny.
Vzhledem k úzké skladb p stovaných plodin však mají v dnešní dob meziplodiny
své d ležité postavení v systému hospoda ení na p d , p edevším pak pokud je
hospoda ení daného subjektu na p d pouze v rámci rostlinné výroby. Pokud jsou
meziplodiny využívány cílen mohou dale nabídnout obohacení p dy o organickou
hmotu jako zástup za statková hnojiva, omezovat vliv vodní a v trné eroze a ve
vhodných p ípadech pomáhat s vodním režimem p dy vlivem jejího pokryvu.
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