
Plevele a jejich regulace



Životní formy plevelůŽivotní formy plevelů

Amaranthus retroflexus





Rastliny ze skupiny T1
• Vyrůstají na podzim
• Semená dozrávají brzy na jaře
• Klíčí při teplotě 10 – 14 °C 
• Přezimuje listová růžice nebo sazenice
• Náročné na vodu, řídký kořenový systém, malé

rastliny
• Nejsou odolné vůči suchu
• Letní sucho přežívají v podobě semen
• Kvetou od února do března
• Semená dozrávají v dubnu až květnu



Typičtí zástupci

Lamium spp.

Stellaria media

Veronica spp.

T1T1



Rostliny ze skupiny T2

• Vyrůstají stejně dobře na podzim jako na jaře

• Klíčí při teplotě 4-8 °C, od listopadu do února

• Jsou to větší rostliny

• Mají lépe vyvinutý kořenový systém, 
lépe snáší sucho, vegetační období je 

delší

• Suché období přežívají ve formě semen

• Kvetou v květnu a červnu

• Semena dozrávají v červnu až červenci



Typičtí zástupci

Papaver sp.

Vicia sp.

T2T2



Rostliny ze skupiny T3

• Vyrůstají na jaře

• Rychle se vyvíjejí a semena dozrávají
společně s rostlinami ze skupiny T2

• Klíčení začíná v březnu při 8-14 °C

• Kvetení začína v květnu

• Semena dozrávají v druhé polovině
června



Typičtí zastupci

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

T3T3



Rostliny ze skupiny T4

• Teplomilné

• Klíčení v dubnu při teplotě půdy 18 – 30 °C

• Kvetou v červnu až říjnu

• Ve stejném období dochází k dozrávání
semen

• Dobře snáší letní sucho

• Jsou citlivé na nízké teploty, odumírají při 0°C



Typičtí zástupci

Chenopodium
album

Amaranthus
retroflexus

Echinochloa crus-galli

Setaria sp.

T4T4



• Rostliny rozmnožující se hlízami, 
bočními nemají takový význam

• Významné jsou ty vytrvalé plevele, které
se rozmnožují horizontálními 
podzemními stonky (G1) nebo 
kořenovými stolony (G3)



Rostliny ze skupiny G1

• Rozmnožují se  horizontálními 
podzemními stonky

• Většina stonků se nachází 
v hloubce která se zpracovává

• Slouží nejen pro reprodukci ale 
i jako zásobárna živin

• Při rozsekání podzemních stonků během zpracování
půdy vyrůstá z každé části obsahující pupen nová
rostliny 

• Mechanická regulace těchto plevelů je problematická

podzemní stonek



Typičtí zástupci

Elymus repens

Phragmites
communis

Cynodon dactylon

G1G1



Rostliny ze skupiny G3

• Rozmnožují se kořenovými stolony
• Hlavní kořen i sekundární kořeny mají pupeny
• Kořeny slouží jako zásobárna živin
• Odolné suchu
• Kořeny mohou prorůstat do hloubky několika metrů, 

do vlhčích vrstev půdy
• Z každé části kořene se může vyvinout nová rostlina 
• Najvětším problémem je že mohou vytvořit výhonky i 

z hlubších nezpracovávaných vrstev půdy
•



Typičtí zástupci

Cirsium arvenseConvulvulus arvensis

Cardaria draba

Sonchus arvensis

G3G3



Mechanická regulace plevelů



Zpracování půdy
• Orba: podzimní, jarní

• Diskový kyprič

• Rotační kyprič

• Těžký kultivátor

• Porovnání uvedených nástrojů:        

růst plevelů je najslabší po podzimní orbě

Velmi vhodné proti plevelům ze skupiny T4 a G3



• Diskový kyprič je multiplikátorem plevleů
ze skupiny G (geofyty)
(na místech, kde sa používaj jen diskové kypriče 
musíme počítat s premnožením plevelů)

• speciální forma diskového kypriče:
offsetový diskový kyprič používaný v 
sadech



Diskový kyprič



• Rotační kyprič přispívá více k přemnožení
plevelů
– Rozřezává vegetativní rozmnožovací orgány na 
kusy, což podporuje rozmnožování plevelů stolony

– Prokypření vrchní 10 cm vrstvy půdy vytváří
ideální podmínky pro plevele ze skupiny T4



• Těžký kultivátor
– Je najúčinnejší proti jednoletým plevelům se 
svazčitým kořenovým systémem a mladým, 
rostoucím plevelům

– Neničí plevele ze skupiny G3 s výbežky 
(Cirsium arvense, Rubus caesius, 
Convulvulus arvensis), jen brzdí jejich růst

– velmi účinný pri ničení plevelů G1 vyorání 
výběžků na povrch půdy, kde usychají 



Regulace plevelů během 
vegetace

• Stroje :
– brány

– kultivátory

– kartáčové plečky

• Při volbě nástroje je důležitá jeho cena a 
šířka řádku. 
– Brány nemají stanovenou požadovanou šířku 
řádku 

– Minimální šírka řádku pro kulltivátory je 16-18 cm



Vláčení

• Na zpracování celého povrchu půdy se používají
síťové brány a prutové brány

• Tzv. vláčení naslepo se používá před odnožováním 
obilnin nebo v mladých porostech

• Účinnost 40 – 70% závisí na:
– Spektra burín
– Ich vývojového štádia
– podmienok, pôdneho typu a kvality pôdy
– Umiestnenia pozemku
– Nadmorskej výšky

• Kvalita práce je závislá také na pracovní rychlosti, 
použitém tlaku a hloubce vláčení



Síťové brány
• Účinné hlavně proti 

vzcházejícím plevelům



Prutové brány

• Nastavitelná hloubka vláčení

a použitého tlaku



Hřebové brány



Rotační brány



Účinek použití kultivátoru

• Přeřezává kořeny

• Zakrývá klíčící plevele půdou

• Může zničit 20 – 60% plevelů

• Účinnost se snižuje při nízkých teplotách

• Uhol lopatiek, pracovná rýchlosť, pôdny typ a 
hĺbka kultivácie majú tiež vplyv na účinnosť

• Účinný při reguláci plevelů odolných k vláčení 
(vikev, heřmánkovité plevele ..)



Kultivátor



Účinek rotační plečky

• Ničí pouze jednoleté plevele

• Používá sa hlavně:
– Při popraskané půdě

– Na prokypření vrchní vrstvy půdy



Rotační plečka



Radličková plečka



Účinek kartáčové plečky

• Velmi účinná v řádcích

• Schopný pracovat v řádcích plodiny

• Dva typy  – s horizontálním a vertikálním 
umístěním štětin

• Vytrhává plevele nebo je zahrnuje půdou

• Minimální šířka řádku je 17 cm 

• účinnost je 40 – 92%

• Najúčinejší když jsou plevele ve stádiu 4 listů



Kartáčová plečka



Účinek prstové plečky

• Zasahuje i do prostoru v řádku mezi 
jednotlivými rostlinami

• účinnosť je 60 – 80% 

• Může dojít k poškození i pěstovaných rostlin



Prstová plečka



Okopávání

• V EZ se bez okopávání mnohdy neobejdeme, 

• Okopávka po výseve – v období vzcházení se 
nazývá okopávka na slepo,

• Následuje mělká okopávka – když jsou 
zřetelné řádky plodiny

• Po ní následuje hluboká okopávka (6-8cm 
hluboko)



Ruční pletí

• Nevyhnutelné v EZ v porostech 
vzácných druhů rostlin

• Jen na ničení plevelů v řádku, v 
meziřádkových prostorech 
okopávka

• V některých plodinách možnost 
použití ruční plečky na začátku 
vegetace (hrách, mrkev, salát)



Termické způsoby regulace 
plevelů



Ničení plevelů plamenem 

• Vysoké energetickénáklady

• účinek 80-90%
– Poprvé použito v USA roku 1852. 

– Vývoj strojů po druhé světové válce



• plameny zahřívají buňky na 60-70°C,

• buněčné šťávy přechází buněčnými 
stěnami a bílkoviny částečně koagulují,

• plevele se ohýbají, ztrácí pružnost 
a během několika dní usychají.



• V kukuřici a cibuli je toto ošetření možné 
použít k post-emergentnímu oštření

• Např. V mrkvi pouze ke pre-emergentnímu



• Účinné proti jednoletým dvouděložným 
plevelům, je neúčinné proti plevelům s 
podzemními výběžky. 

• Pro pre emergentní ošetření 
některých plodin se využívá 
přisetí indikátorových rostlin
(např. ředkev, salát) 

• Plameny by měly být nejméně 15 cm od 
povrchu půdy a sklon plamene by měl být
45°



Ničení plevelů parou
• je stále ve stádiu pokusů

nevýhody: 
– malá rychlost

– velká spotřeba energie

– stroje jsou těžké,

– protože potřebují vodu



• Nové provedení strojů:
– lehčí, nezpůsobují utužení


