5. ÚãinnosÈ ‰irokospektrálnych herbicídov Huricane, Mustang Forte a Corello proti odoln˘m
burinám, ako sú: pichliaã roºn˘, palina obyãajná a pakosty
Ing. Jan Mikulka, CSc., V˘zkumn˘ ústav rostlinné v˘roby, v.v.i. Praha 6 - Ruzynû
Postupn˘ nárast v˘skytu trvácich burín na ornej pôde je moÏné pozorovaÈ uÏ od zaãiatku deväÈdesiatych rokov. Príãin je
mnoho, ale medzi najv˘znamnej‰ie patria predov‰etk˘m nedostatky v spracovaní pôdy a agrotechnike, nedodrÏiavanie
pravidiel striedania plodín a pokles pouÏívania herbicídov. Okrem v‰eobecne známej buriny pichliaãa roºného bol
zaznamenan˘ nárast v˘skytu aj pri niektor˘ch ìal‰ích burinách. Najmä palina obyãajná, ãistec moãiarny, mlieã roºn˘
a horãiak obojÏiveln˘ sa v˘znamne ‰íria na ornej pôde a taktieÏ aj skôr spomínaná a menej známa burina roripa lesná.
V˘znamné je ‰írenie burín z neudrÏiavan˘ch pozemkov na ornú pôdu, odkiaº sú prená‰ané diaspóry na pole, kde sa
následne roz‰irujú. V˘znamne podporujú ‰írenie trvácich burín technológie minimálneho spracovania pôdy.
Menej intenzívne spôsoby hospodárenia v‰eobecne umoÏÀujú ºah‰iu reprodukciu burín na rozdiel od intenzívnych
spôsobov pestovania plodín. Pri extenzívnom pestovaní b˘va spravidla druhové spektrum ‰ir‰ie. Intenzívne pestovanie
plodín nesie riziko premnoÏenia niektor˘ch druhov burín, ktor˘m práve tieto spôsoby vyhovujú. Pri malom poãte druhov
burín na poli sa môÏe regulácia burín skomplikovaÈ prítomnosÈou jedného problematického druhu buriny, ktor˘ uniká
aplikovan˘m metódam regulácie v danom systéme hospodárenia.
5.1. Reprodukcia trvácich burín
Hlavn˘m spôsobom rozmnoÏovania rastlín je generatívna reprodukcia. Vegetatívne rozmnoÏovanie predstavuje doplnkov˘
spôsob rozmnoÏovania, ktor˘ je ãasto vyuÏívan˘ niektor˘mi trvácimi druhmi. Tie sa rozmnoÏujú prostredníctvom diaspór
vegetatívneho pôvodu (napr. hºuzami, cibuºami, pacibuºkami, ãasÈami podzemkov, koreÀov˘ch v˘beÏkov a koreÀmi
s adventívnymi púãikmi). Vegetatívne rozmnoÏovanie trvácich burín prevláda predov‰etk˘m na ornej pôde, ktorá je
pravidelne obrábaná. Pravidelné po‰kodzovanie koreÀov a koreÀov˘ch v˘beÏkov vyvoláva r˘chlu regeneráciu z púãikov.
To má za následok vytvorenie mohutného koreÀového systému, ktor˘ veºmi agresívne konkuruje kultúrnym rastlinám.
Zachovanie druhu je tak zaistené aj v nepriazniv˘ch podmienkach, v ktor˘ch sa rastlina krátkodobo alebo dlhodobo
nachádza. Zaburinenie môÏe vznikaÈ aj z veºmi mal˘ch orgánov vegetatívneho rozmnoÏovania. V urãit˘ch prípadoch
dokonca vegetatívne rozmnoÏovanie získava prevahu nad rozmnoÏovaním generatívnym, keìÏe pomer uveden˘ch spôsobov
rozmnoÏovania je pri niektor˘ch trvácich druhoch veºmi závisl˘ na podmienkach stanoviska (napr. pichliaã roºn˘). Na pôdach
obrában˘ch, úrodn˘ch a prevzdu‰nen˘ch vytvárajú trváce buriny, ako napríklad p˘r plaziv˘, pichliaã roºn˘ a ãistec moãiarny
bohat˘ systém podzemkov alebo koreÀov (prevláda rozmnoÏovanie vegetatívne). Naopak na pôdach neobrában˘ch,
neúrodn˘ch a utuÏen˘ch sa zvy‰uje tvorba semien (prevláda rozmnoÏovanie generatívne).
Vyrastené v˘honky na obrában˘ch pôdach majú vysokú konkurenãnú schopnosÈ a presadia sa aj v konkurenãne siln˘ch
porastoch kultúrnych rastlín ako sú obilniny. Veºmi nebezpeãná je r˘chla regenerácia v˘honov na koreÀoch a koreÀov˘ch
v˘beÏkoch v období studen˘ch a vlhk˘ch periód v mesiacoch jún a júl, kedy je konkurenãná schopnosÈ obilnín na ústupe.
Rastliny burín pichliaãa roºného a ìal‰ích burín vytvárajú mohutn˘ koreÀov˘ systém z horizontálnych a vertikálnych
koreÀov˘ch v˘beÏkov. KoreÀov˘ systém dosahuje do pomerne veºkej hæbky, udáva sa aj niekoºko metrov. KoreÀové v˘beÏky
majú obrovskú regeneraãnú schopnosÈ. V˘honky trvácich burín z koreÀov˘ch v˘beÏkov alebo podzemkov vyrastajú poãas
celého vegetaãného obdobia v závislosti na kultúrnej rastline a agrotechnick˘ch zásahoch.
Regenerácia rastlín burín z podzemkov, koreÀov, hºúzok a ìal‰ích ãastí koreÀového systému b˘va veºmi vysoká. Je v‰ak
ovplyvÀovaná cel˘m radom vonkaj‰ích a vnútorn˘ch faktorov. DôleÏitá je v‰ak ÏivotnosÈ a regeneraãná schopnosÈ
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t˘chto orgánov, ão závisí na mnoh˘ch faktoroch ako na veku orgánov, ich zdravotnom stavu, obsahu zásobn˘ch látok,
podmienkach prostredia pri regenerácii a aj na roãnom období. V priazniv˘ch podmienkach sa regenerujú aj segmenty
koreÀov˘ch v˘beÏkov alebo podzemkov trvácich burín dlhé 2 cm. âím sú tieto segmenty dlh‰ie a silnej‰ie, t˘m je pravdepodobnosÈ regenerácie v poºn˘ch podmienkach väã‰ia. Niektoré druhy burín ako napríklad ‰a‰iny vytvárajú hºúzky. ÎivotnosÈ
t˘chto hºúzok je vysoká. Udáva sa, Ïe hºúzky si ponechajú ÏivotnosÈ aÏ desaÈ rokov, ak sú uloÏené v pôdnom profile. Veºk˘m
problémom, ovplyvÀujúcim reguláciu burín je, Ïe ãasÈ koreÀového systému (podzemky, hºúzky a iné) b˘va v dormantnom
stave. Veºmi ãasto je koreÀov˘ systém oslaben˘ chorobami a ‰kodcami. Potom je jeho regeneraãná schopnosÈ zníÏená.
V˘znamne ovplyvÀujú ÏivotnosÈ vegetatívnych orgánov (predov‰etk˘m po spracovaní pôdy) vlahové podmienky. Za vlhka
sa regenerujú takmer v‰etky ãasti koreÀového systému trvácich burín. Poãas sucha v‰ak odumierajú veºmi r˘chlo krehké
podzemky alebo koreÀové v˘beÏky a to uÏ po niekoºk˘ch hodinách, ak sú vystavené slneãnému Ïiareniu.

Biologické vlastnosti vybran˘ch burín
Pichliaã roºn˘ - Cirsium arvense
Odolne zotrváva na stanovisku, na poliach tvorí tzv. hniezda, kde základom je rastlina vzídená zo semena. Následn˘m
spracovaním pôdy a kultiváciou z rozru‰eného koreÀového systému vzniká cel˘ rad rastlín, ktor˘ch korene sa navzájom
prelínajú. Spravidla sa v ohniskách vyskytujú buì samiãie alebo samãie rastliny. Pichliaã roºn˘ sa vyskytuje na celom
území od níÏin aÏ po horské oblasti. Osídºuje poºnohospodársku i nepoºnohospodársku pôdu. V ostatn˘ch rokoch sa
poãetnosÈ jeho v˘skytu r˘chlo zvy‰uje. Vyskytuje sa vo v‰etk˘ch plodinách pestovan˘ch na ornej pôde, v sadoch, viniciach,
chmeºniciach i na lúkach a pastvinách ãi ‰peciálnych plodinách. ·írenie podporuje zlá starostlivosÈ o nepoºnohospodársku
pôdu, ão umoÏÀuje nálet naÏiek na pozemky a pôdu dosiaº nezaburinenú. Pichliaã roºn˘ reaguje veºmi citlivo na kvalitu
spracovania pôdy a nevhodne vykonané aplikácie herbicídov, ão sa prejaví r˘chlou regeneráciou z koreÀového systému.
Patrí medzi veºmi nebezpeãné buriny. Konkurenãná schopnosÈ pichliaãa je vysoká, má vysoké nároky na odber vody
a Ïivín. Pri silnom v˘skyte dokáÏe úplne potlaãiÈ pestované plodiny, svojimi koreÀmi vyluãuje do pôdy alelopatické látky,
ktoré pôsobia inhibiãne na plodiny a ostatné buriny. Spôsobuje straty pri zbere plodín, alebo zber priamo znemoÏÀuje.

Fáza 2 - 3 listov pichliaãa roºného

Fáza tvorenia byle

V optimálnych podmienkach sa regenerujú segmenty pichliaãa

KoreÀov˘ systém pichliaãa preniká aÏ pod ornicu
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Mlieã roºn˘ - Sonchus arvensis

Mlieã roºn˘

Mlieã roºn˘

Mlieã roºn˘

KoreÀov˘ systém mlieãa roºného

Odolne zotrváva na stanovisku, kde tvorí tzv. hniezda. Roztrúsene je jeho v˘skyt hojn˘ po celom území od níÏin
po horské oblasti. Vyskytuje sa predov‰etk˘m na vlh‰ích stanoviskách, ale aj na such‰ích lokalitách. Je veºmi ãasto
indikátorom stupÀa utuÏenia ornice. Úspe‰ne rastie vo v‰etk˘ch plodinách, presadí sa aj v obilninách, veºmi nebezpeãn˘
je v okopaninách. ·írenie podporuje zlá starostlivosÈ o pôdu, nedostatky v spracovaní pôdy a zlé striedanie kultúrnych
rastlín v osevnom postupe. Mlieã má vysokú konkurenãnú schopnosÈ. V miestach v˘skytu potlaãí absolútne v‰etky
pestované plodiny, má vysoké nároky na vlahu a Ïiviny.

Palina obyãajná - Arthemisia vulgaris
Vytvára husté trsy. V ostatn˘ch rokoch frekvencia jej v˘skytu r˘chlo stúpa. Rastie hojne na celom území, osídºuje
poºnohospodársku i nepoºnohospodársku pôdu. Vyskytuje sa prevaÏne v sadoch, viniciach, na zanedban˘ch lúkach
a pastvinách. V ostatn˘ch rokoch osídºuje aj ornú pôdu, kde sa presadzuje vo v‰etk˘ch plodinách. Pri silnom v˘skyte
zhor‰uje v˘sledok zberu. ·írenie podporuje zlá starostlivosÈ o nepoºnohospodársku pôdu, ão umoÏÀuje nálet naÏiek
na poºnohospodársku pôdu. ·írenie podporuje tieÏ nedostatoãná kvalita spracovania pôdy. Je konkurenãne veºmi silná.
V súãasnosti patrí medzi veºmi nebezpeãné buriny. Jej peº je silne alergénny. Niekedy sa zbiera tieÏ ako lieãivá rastlina.

31

Semenáã paliny obyãajnej

Palina vytvára mohutné rastliny aj v obilninách

Pakost nízky - Geranium pusillum Burm. fil.
Kedysi patril medzi menej v˘znamné buriny. V ostatn˘ch
rokoch, vzhºadom na skladbu pestovan˘ch plodín, spôsob
spracovania pôdy a pouÏívané herbicídy, jeho v˘skyt
postupne narastá. Pôvod má v Európe. Hojne sa vyskytuje
prevaÏne v níÏinách, kde rastie na hlb‰ích, na Ïiviny
bohat˘ch, vysychajúcich aÏ ãerstvo vlhk˘ch pôdach.
Nájdeme ho na pust˘ch miestach, rumoviskách, popri
cestách, na násypoch, medziach, pastvinách, v parkoch,
úhoroch a na ornej pôde. ZaburiÀuje takmer v‰etky plodiny.
Jednoroãná aÏ dvojroãná rastlina. V pôde zakoreÀuje
tenk˘m, kolovit˘m, rozvetven˘m koreÀom. Byº je od bázy
bohato vetvená, chlpatá, dlhá 20 - 30 cm. Listy sú chlpaté
a v prízemnej ruÏici majú chlpaté stopky aÏ 10 cm dlhé.
âepeº je okrúhlo obliãkovitá, dlaÀovito 7 dielna. Listy sú
väã‰inou protistojné. Kvety sú usporiadané v dvojramennom vrcholíku na 1 - 2 cm stopkách so Ïºaznat˘mi chlpmi.
Kvety sú ãervenofialové, kvitne od mája do septembra.
âerveno hned˘, hladk˘, rozpadav˘ plod má asi 1 cm dlh˘
Ïºaznat˘ zobák. Po dozretí sa rozpadá na 5 jednosemenn˘ch dielov, z ktor˘ch ºahko vypadávajú hladké, matné,
Pakost nízky
hnedé, asi 1,6 mm dlhé vajcovité semená. RozmnoÏuje
sa semenami. Semená, ktoré vyklíãia na jeseÀ, vytvoria
do zimy listovú ruÏicu, v ktorej prezimujú.
Potláãa ich spracovanie pôdy, bránenie na jar niãí listové ruÏice vzniknuté na jeseÀ, po zbere plodiny ho niãí podmietka
a orba. Reguláciu komplikuje jeho pomerne vysoká tolerancia voãi pouÏívan˘m herbicídom.

5.2. Vplyv herbicídov na vegetatívnu reprodukciu
Proti trvácim burinám majú uspokojivú úãinnosÈ najmä systémovo pôsobiace herbicídy, ktoré sú translokované
z nadzemn˘ch ãastí rastlín do koreÀového systému. Z pohºadu úãinnej regulácie je dôleÏité, aby sa úãinná látka herbicídu
dostala do v‰etk˘ch ãastí rastliny, ktoré sú schopné regenerácie. Z tohto pohºadu sa ºah‰ie niãia plytko koreniace trváce
buriny (napríklad p˘r plaziv˘) ako hlboko koreniace buriny (pichliaã roºn˘ alebo prasliãka roºná).
Na dosiahnutie spoºahlivej úãinnosti herbicídov je vhodné aplikovaÈ prípravky v ãase, keì majú trváce buriny vytvoren˘
dostatok listovej plochy, ktorá je schopná prijaÈ potrebnú dávku herbicídnych prípravkov. Predãasné aplikácie b˘vajú
neúãinné. Dokonca v niektor˘ch prípadoch môÏu pôsobiÈ aj stimulaãne na regeneráciu burín a môÏu maÈ za následok
aj zv˘‰enie zaburinenia trvácimi burinami. Neskoré aplikácie sú menej úãinné.
Úãinok herbicídov je moÏné podporiÈ rozru‰ením koreÀového systému trvácich burín spracovaním pôdy. Spracovaním
pôdy sa koreÀov˘ systém rozru‰í, rastliny sa oslabia, podporí sa ich regenerácia a úãinnosÈ herbicídov je vy‰‰ia. To platí
v‰ak iba pri dostatku vlahy. Poãas sucha je regenerácia trvácich burín nízka a preto úãinok herbicídov veºmi ãasto zlyháva.
To sa prejaví na regenerácii burín spravidla aÏ v nasledujúcej plodine.
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Translokácia herbicídov je v˘znamne ovplyvnená teplotou vzduchu. Pri nízkych teplotách prebieha translokácia pomal‰ie,
ale herbicídy nestrácajú úãinnosÈ. Pri vysok˘ch teplotách je translokácia herbicídov z nadzemn˘ch ãastí do koreÀov
preru‰ená. Herbicídny úãinok sa prejaví veºmi silno, ale iba na nadzemn˘ch ãastiach rastlín. Rastliny burín následne poãas
jedného mesiaca veºmi r˘chlo regenerujú.
5.3. VyuÏitie herbicídov Huricane, Mustang Forte a Corello v systéme regulácie burín v obilninách
V súãasnosti je k dispozícii ‰iroké spektrum herbicídnych prípravkov proti väã‰ine druhov burín. Najãastej‰ie chybujú
poºnohospodári v tom, Ïe v jednotliv˘ch rokoch nestriedajú herbicídne prípravky s rozdielnym mechanizmom úãinku. PouÏívajú
herbicídy, s ktor˘mi sú spokojní, a ktoré vykazujú veºmi dobr˘ úãinok. Viacroãn˘m pouÏívaním rovnak˘ch herbicídov je v‰ak
podporovaná selekcia tolerantn˘ch druhov burín. Zmena diverzity je pomalá, ale o to nebezpeãnej‰ia. UÏ v minulosti sa
urobila chyba s opakovan˘m pouÏívaním rastov˘ch herbicídov typu MCPA a in˘ch a neskôr opakovan˘m pouÏívaním
sulfonylmoãovín typu chlorsulfuron a in˘ch. V prvom prípade do‰lo k premnoÏeniu metliãky obyãajnej a odoln˘ch dvojklíãnolistov˘ch burín (rumanãeky, lipkavec obyãajn˘, hluchavky a iné) a v druhom prípade sa premnoÏili lipkavec obyãajn˘,
fialka roºná, veroniky, úhorník lieãiv˘ a zemedym lekársky. Jednostranné pouÏívanie herbicídov viedlo aj k v˘znamnému
roz‰íreniu celého radu trvácich burín. Následné rie‰enie problému takto vyselektovan˘ch burín b˘va finanãne veºmi nákladné.
Regulácia trvácich burín v obilninách
PouÏitie herbicídov proti trvácim burinám závisí predov‰etk˘m na pestovan˘ch plodinách, kde je moÏné herbicídy
pouÏiÈ. Najviac je pouÏitie herbicídov prepracované proti pichliaãu roºnému, mlieãu roºnému a p˘ru plazivému. Herbicídy je
moÏné pouÏívaÈ tak v obilninách, ako aj v kukurici, prípadne aj v in˘ch plodinách. Herbicídy je vhodné aplikovaÈ len
v rastovej fáze, kedy je úãinnosÈ proti burinám najvy‰‰ia a v hornej hranici povolenej dávky. Aplikácia herbicídov v skor‰ích
rastov˘ch fázach alebo aplikácie niÏ‰ích dávok v˘razne ovplyvnia regeneráciu, ão sa prejaví masívnym rastom nov˘ch
v˘honkov a v mnoh˘ch prípadoch dôjde ku kritickému zaburineniu. Vosková vrstva na povrchu listov (napr. mlieã roºn˘)
v˘razne zniÏuje úãinnosÈ herbicídov, a preto sa odporúãa pouÏiÈ zmáãadlá pre zv˘‰enie úãinnosti herbicídov. Palina
obyãajná je relatívne citlivá voãi herbicídom, veºmi ãasto v‰ak rastliny regenerujú.
Buriny ako pichliaã roºn˘, mlieã roºn˘, palina obyãajná a ìal‰ie je moÏné úspe‰ne regulovaÈ herbicídmi s úãinn˘mi
látkami MCPA, 2,4 - D, tribenuron, clopyralid, dicamba a aj cel˘m radom ìal‰ích herbicídov. Základom úspechu je
aplikácia na vyvinuté ruÏice alebo byle dlhé do 15 cm. V tejto fáze dochádza k translokácii úãinn˘ch látok do koreÀového
systému burín, ão má za následok nízku regeneráciu z koreÀov. Medzi vhodné herbicídy z pohºadu pouÏitia proti pichliaãu
roºnému patria okrem iného nasledujúce herbicídy: najznámej‰ie sú herbicídy na báze MCPA, 2,4 - D, prípadne dicamby
a clopyralidu a ìal‰ích. MôÏu sa pouÏívaÈ samostatne alebo ako kombinované herbicídy. Pre dosiahnutie lep‰ieho úãinku
je moÏné pouÏiÈ kombináciu herbicídov MCPA + clopyralid alebo tribenuron + clopyralid a ìal‰ích. Veºmi úãinn˘ je herbicíd
clopyralid (Lontrel 300), ktor˘ vykazuje vysok˘ úãinok na pichliaã roºn˘ aj v skor‰ích rastov˘ch fázach a silno po‰kodzuje
koreÀov˘ systém. Na reguláciu pichliaãa je vhodn˘ aj herbicíd Mustang Forte s úãinn˘mi látkami (2,4 - D; aminopyralid
a florasulam). Efektívne sú aj niektoré sulfonylmoãoviny (Granstar 75 WG, Husar, Sekator). Ich úãinku v‰ak napomáha
konkurenãná schopnosÈ obilnín.
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Problémom komplexného pouÏitia herbicídov v obilninách v jarn˘ch mesiacoch je správne zvolenie herbicídu podºa
spektra vyskytujúcich sa burín s ohºadom na optimálne naãasovanie termínu aplikácie vo vzÈahu k rastovej fáze burín.
Z pohºadu aplikácie herbicídov proti trvácim burinám je vhodnej‰í neskor‰í termín aplikácie (rastové herbicídy MCPA,
2,4 - D a iné), naopak z pohºadu jednoroãn˘ch je zväã‰a vhodnej‰í skor˘ termín. Pri pouÏití herbicídov proti trvácim
burinám (pichliaã roºn˘ a iné) je dôleÏité, aby sa cez listovú plochu dostalo do rastliny ão najväã‰ie mnoÏstvo úãinnej
látky, ktorá je schopná silno po‰kodiÈ koreÀov˘ systém a zabrániÈ následnej regenerácii. K tomu pri skor‰ej aplikácii
rastov˘ch herbicídov spravidla nedochádza. To samozrejme zniÏuje celkov˘ herbicídny efekt, a preto veºmi ãasto
nedochádza ku zníÏeniu zaburinenia polí. Tento problém optimalizácie termínu tak na trváce buriny ako aj na buriny
jednoroãné bolo moÏné rie‰iÈ herbicídom Mustang. Herbicíd Huricane niãí aj trváce buriny ako pichliaã roºn˘, palinu
obyãajnú a mlieã roºn˘. Herbicíd Corello vykazuje spoºahliv˘ úãinok na metliãku obyãajnú, parumanãek nevoÀav˘, v˘mrv
repky, fialku roºnú, kapsiãku pastiersku, peniaÏtek roºn˘, hviezdicu prostrednú, veroniku perzskú a pakosty.
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Takéto zaburinenie obilniny je dnes uÏ skôr v˘nimkou, ale stále sa vyskytujú buriny, ktor˘ch niãenie beÏn˘mi herbicídmi je nároãné.
Preto prichádzajú v˘robcovia herbicídov s nov˘mi kombináciami s vysokou úãinnosÈou. Zrejme najvy‰‰iu úãinnosÈ proti prevaÏnej
väã‰ine dvojklíãnolistov˘ch a trávovit˘ch burín vykazuje ‰irokospektrálny herbicíd HURICANE. Proti dvojklíãnolistov˘m burinám
potom vykazuje vo v‰etk˘ch obilninách najlep‰iu úãinnosÈ MUSTANG FORTE.
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