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Žádný strach z pcháče rolního
Pcháč rolní je noční můrou ekologických zemědělců. To není nutné, člověk by však měl o této rostlině
a jejích vlastnostech něco vědět, mít jasno o příčinách zaplevelení pcháčem a dobře znát dopady dosa‑
vadního hospodaření na půdu i stanovištní podmínky na poli.
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Na silně zaplevelené orné půdě byla při
asi 80 výhonech na m2 zjištěna podzem‑
ní biomasa kořenů v množství až 80 t
čerstvé hmoty na 1 ha. Z tohoto údaje
je srozumitelná vysoká potřeba živin
a vody u pcháče.
Kolmo dolů rostoucí kořeny dosa‑
hují hloubky až 3 m a využívají nejvyšší
prokořenitelnou hloubku půdy na da‑
ném stanovišti. Kořeny pcháče se tak
dostávají k zásobám živin a vody, k níž
se mělce kořenící kulturní druhy jako

kořenící druhy jako ozimá pšenice, ku‑
kuřice nebo cukrová řepa jsou schop‑
ny využít tyto zásoby jen za prvotřídní
agrotechniky, a není‑ li růst jejich ko‑
řenů do hloubky omezen zhutněním
půdy.

Graf č. 1: Nadzemní biomasa pcháče (v kg sušiny/ha)
v průběhu roku, rozděleno podle částí rostliny
únor
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tykev olejná, koriandr nebo anýz nej‑
sou schopny dostat. I středně hlubo‑
ko kořenící kulturní druhy, například
brambory nebo jarní ječmen, dokážou
k těmto zásobám živin a vody pronik‑
nout jen částečně. Dokonce i hluboko

leden

cháč rolní neboli pcháč oset kvete
růžově nebo fialovorůžově a dává
přednost hlubokým, živinami a vodou
dobře zásobeným půdám. Ačkoli nad‑
zemní části rostlin na poli každý rok mi‑
nimálně jednou odumřou, roste pcháč
rolní díky hlubokému kořenovému sys‑
tému vytrvale.
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Toto poškození půdy je vyvoláno
příliš intenzivním a v nevhodném ter‑
mínu provedeným zpracováním půdy,
použitím příliš těžkých sklízecích strojů
a zhoršením půdní struktury v důsledku
snížení množství a kvality humusu.
Takové zhoršení půdy lze v posled‑
ních 15 letech pozorovat stále častěji.
Představuje nepřímou „podporu“ vý‑
skytu pcháče rolního, který sice utužení
přímo nemiluje, snáší je však lépe než
naše kulturní rostliny, což je jeho kon‑
kurenční výhodou.
Ideální podmínky k dlouhodobému
přežití na orné půdě nachází pcháč na
hranicích pozemků, kde sousedí dva růz‑
né osevní postupy, z nichž může vždycky
využít ten příznivější. Díky propojeným
podzemním oddenkům může z každé
z obou stran čerpat a ukládat živiny
a v případě potřeby je využít. Někteří
zemědělci navíc pcháč podporují i tím,
že půdu na hranici pozemku častěji odo‑
rávají, než přiorávají. Kvalita ornice je
zde pak často horší než uprostřed pole,
čímž je oslabena konkurenceschopnost
kulturních rostlin. Kromě toho se na
hranici pozemku nelze vždy vyhnout
chybám při setí, takže zde porost bývá
mezerovitější a pcháč tu má k dispozici
více světla k tvorbě energeticky boha‑
tých zásobních látek.

Šíření částmi oddenků

Množení a šíření pcháče se děje většinou
prostřednictvím částí oddenků. I malé
kousky se pomocí nářadí na zpracování
půdy snadno přemisťují v rámci jednoho
pole, ale i z jednoho pole na druhé, kde
pak nově vyraší. Šíření prostřednictvím

semen je sice možné, avšak vzhledem
k citlivosti klíčních rostlin k němu v ze‑
mědělské praxi dochází jen zřídka.
Horizontálně rostoucí oddenky mo‑
hou za příznivých podmínek narůst
o 2 až 3 metry za rok, v optimálních
podmínkách, například v nivní půdě, byla
naměřena délka až 10 metrů. Nacházejí
se těsně pod hloubkou zpracování půdy
a odsud každý rok na jaře vyhánějí výho‑
ny. Jestliže jsou výhony například pleč‑
kováním zničeny, dokáže pcháč z pupenů
na silných postranních kořenech vytvo‑
řit mnoho nových výhonů, aby zvýšil
svou šanci na přežití.

Co ukazují pokusy

Institut Bio Forschung Austria založil
v roce 2000 velký pokus o celkem 84 par‑
celách ve velmi rovnoměrně vyvinutém
porostu pcháče na stanovišti vykazujícím
vzhledem k hluboké půdě optimální pod‑
mínky pro pcháč rolní.
Ověřovaly se tyto otázky:
1. Jak se pcháč rolní chová při neruše‑
ném růstu?
2. Jak důležitý je pro regeneraci pcháče
konec léta a podzim?
K ověření 2. otázky byly od konce
června na parcelách s dosud neruše‑
ným růstem kosou těsně nad zemí se‑
sekávány výhony a listy pcháče a tím
bylo na těchto parcelách zabráněno
jeho fotosyntéze. Od dubna do listopadu
byly každý měsíc odebírány vzorky nad‑
zemní a podzemní biomasy z různých
částí pcháče, vždy na šesti parcelách
z každého způsobu ošetřování, a v pod‑
zemních orgánech byl zjišťován obsah
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Graf č. 2: Obsah zásobních látek
v podzemní biomasa pcháče (v kg/ha)
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Živinami bohatý pcháč vyhledává mnoho druhů
hmyzu jako potravní rostlinu, v letošním roce
zvláště babočka bodláková.

zásobních látek. Graf č. 1 ukazuje, že
pcháč má největší celkovou nadzemní
biomasu, asi 2800 kg sušiny/ha, po kvě‑
tu od června do července. Podíváme‑li
se na listy odpovědné za tvorbu zásob‑
ních látek, uvidíme dvě období se silnou
tvorbou listů: na jaře hned po vyrašení
a v srpnu, poté co odumřou fertilní vý‑
hony.
Na grafu č. 2 vidíme, že při neruše‑
ném růstu pcháče se obsah zásobních
látek od dubna do konce vegetačního
období v listopadu zvýšil o více než po‑
lovinu. Při mechanické regulaci koncem
léta a na podzim se naopak obsah zá‑
sobních látek snížil téměř na polovinu.
To znamená podstatně nižší vzcházivost
pcháče příštího jara!

Zásobní látky v kořenech

Kořenový systém pcháče rolního slouží
nejen k příjmu živin a vody, ale prostřed‑
nictvím kousků kořenů také k jeho rozši‑
řování. Kromě toho má kořenový systém
pcháče ještě další důležitou funkci: slou‑
ží jako orgán k ukládání zásobních látek
fruktanu, inulinu a cukru, vytvářených
při fotosyntéze. Tyto energeticky bohaté
látky jsou v půdě v bezpečí před živočiš‑
nými antagonisty a stejně tak jsou zde
za teploty blízké teplotě chladicího boxu
chráněny před rozkladem.
Fotosyntéza byla v našem pokusu
znemožněna sekáním listů, podobný úči‑
nek má ovšem díky světelné konkurenci
také hustý porost meziplodiny. Rovněž
zpracování půdy snižuje tvorbu zásob‑
ních látek pcháče, jeho velká nevýhoda
však spočívá v tom, že na podzim dochá‑
zí k mineralizaci velkého množství živin.
Kulturní rostliny je v tuto dobu nepotře‑
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Horizontálně rostoucí postranní kořeny mohou za
rok porůst o dva až tři metry.

bují, a v zimě tak hrozí riziko jejich vy‑
mývání a tím i nepřímé podpory pcháče.

Regulace pcháče pomocí
osevního postupu

V pokusech prováděných v Bio Forschung Austria k regulaci pcháče se
v zásadě ukázalo, že málo nákladné

Foto: Fanzler

Rainer Fanzler, ekologický zemědělec,
Burgenlandsko

Konkurence
o světlo a živiny
Rainer Fanzler hospodaří v obci
Deutsch Jahrndorf ekologicky 10 let.
Celkem obhospodařuje 100 ha orné
půdy, z toho se 50 ha nachází na vel‑
mi úrodných stanovištích (nivní půdy).
Tato stanoviště poskytují pcháči
vzhledem k neomezenému množství
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a dlouhodobě účinné regulace pcháče
lze dosáhnout omezením přísunu světla,
vody a živin pomocí kulturních rostlin.
Jako preventivní opatření lze osevní
postup sestávající z obvykle pěstova‑
ných plodin doplnit o několik kulturních
rostlin se zvlášť vysokou konkurence‑
schopností.
Nejefektivnějším opatřením na sta‑
novištích s omezenými zásobami vody
je dvouleté až tříleté pěstování vojtěš‑
ky, která dokáže zásoby vody v podloží
využít lépe než pcháč a díky rychlému
obrůstání dokáže pcháč velmi dobře při‑
pravit o světlo. Po třech letech kořeno‑
vý systém pcháče v horních 70 cm půdy
odumřel. Kořeny, které se zachovaly
v hloubce 80 cm, nedokázaly prorůst až
na povrch.
Také ozimá vikev nebo ozimý hrách
dokáží pcháč kombinací konkurence
v potřebě světla a vody v krátkém čase
dobře potlačit.
Světelná konkurence je však úspěš‑
ná jen u velmi hustých a rovnoměrných
porostů. Certifikované zdravé osivo,
vhodné výsevní termíny a pečlivá před‑
seťová příprava půdy jsou nutně stejně

tak pro hlavní plodinu, jako pro strništní
meziplodinu nebo zelený úhor.
Jak ukazuje graf č. 2, je světelný po‑
žitek pcháče koncem léta a na podzim
velmi podstatný pro to, jestli půjde pcháč
do následujícího roku posílený, nebo
oslabený. Mezerovité porosty meziplo‑
din by proto v případě výskytu pcháče
neměly být tolerovány. V tomto období,
které je důležité pro tvorbu zásobních
látek, má pcháč u plodin, jako je tykev
olejná nebo jsou brambory, optimální
podmínky k rozvoji.
Podpůrný efekt těchto plodin pro
rozvoj pcháče ještě zesiluje jarní pleč‑
kování, které velmi podněcuje tvorbu
výhonů. Zhruba od začátku června mo‑
hou takto zmnožené výhony pcháče až
do podzimní sklizně nerušeně shromaž‑
ďovat zásobní látky.
Při plánování osevního postupu by‑
chom měli brát v úvahu nejen vlastnosti
jednotlivých plodin, to znamená napří‑
klad dostatečný podíl hluboko kořenících
rostlin kvůli využití hlouběji se nachá‑
zejících zásob živin, ale také odrůdové
rozdíly. Odrůdy s intenzivnější tvorbou
slámy pcháči lépe konkurují.

vody a velkému množství živin ideální
růstové podmínky.
Rainer Fanzler používá proti pchá‑
či dvě strategie: Po sklizni se půda
jednou zpracuje asi do hloubky 8 cm
kypřičem značky Regent s šípovými
radličkami, za 14 dní následuje druhý
přejezd kypřičem, tentokrát do hloub‑
ky asi 10 cm. Poté se provede výsev
ozimé meziplodiny. Pokud se v násle‑
dujícím roce pěstují časně vysévané
jařiny, jako hrachor, peluška nebo jarní
ječmen, nechá se meziplodina růst do
16. listopadu a poté se mělce zapraví
kypřičem. Před výsevem jarní plodiny
se půda mělce seškrábne a po několika
dnes se provede výsev jařiny. Pokud je
hlavní plodinou příští rok kukuřice, je
postup až do výsevu meziplodiny stej‑
ný. Meziplodina se však nezapravuje
na podzim, ale až na jaře, asi dva až
tři týdny před výsevem kukuřice, a to
podmítačem. Pak se půda ještě jednou
mělce zpracuje kypřičem a provede se
výsev kukuřice. K regulaci plevele se

před vzejitím hlavní plodiny nasle‑
po vláčí prutovými branami a asi
třikrát plečkuje, přičemž při posled‑
ním plečkování se rostliny nahrnují.
Od této výšky porostu, asi 80 cm, je
kukuřice již natolik vyvinutá, že je
povrch půdy dostatečně zastíněn,
aby došlo k potlačení pcháče. Pcháči
tak chybí sluneční energie nezbytná
k tomu, aby vytvořil dostatek listové
hmoty a uložil zásobní látky.
Při redukovaném zpracování
půdy nedochází k poškození postran‑
ních kořenů nacházejících se v po‑
dorničí a tím ani k podnícení tvorby
nových výhonů. Do osevního postupu
se v rámci celostní prevence zaple‑
velení pcháčem zařazují především
plodiny, které tvoří rychle rostoucí,
vysoké, dlouhostébelné a husté po‑
rosty, které pcháči dobře konkurují
v nárocích na světlo, živiny a vodu.
Patří k nim tritikale, pšenice Capo,
pohanka, ozimá vikev nebo křibice
(svatojánské žito).
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Opatření správně kombinovat

Pomocí sondy můžeme v půdním profilu
zjistit hloubku prokořenění pcháče, kul‑
turních rostlin a možných konkurenčních
rostlin, strukturu půdy a vodní poměry
v různých půdních horizontech.
Při správném pozorování pou‑
kazuje různá tvorba kořenů plevelů
a kulturních rostlin na možné příčiny
zaplevelení pcháčem a na správná re‑
gulační opatření. Jedná‑li se například
o stanoviště s omezenými zásobami
vody (viz zprávu z praxe od Norberta
Haimerla), lze konkurencí v nárocích
na vodu pcháč velmi účinně redukovat
například pomocí vojtěšky, slunečnice
nebo jetelotrávy.
Na stanovišti bohatém na živiny
a s dobrým napojením na spodní vodu
(viz zpráva z praxe od Rainera Fanzle‑
ra) konkurence o vodu nepřipadá v úva‑
hu a je zde nutná konkurence o živiny
a světlo. K tomu jsou vhodné všechny
hluboce kořenící kulturní rostliny s vyso‑
kou potřebou živin, například kukuřice,
cukrová řepa nebo i konopí.

Dr. Wilfried Hartl,
Mgr. Stefan Weichselbaumer
Bio Forschung Austria, Vídeň
Se svolením autorů převzato
z rakouského časopisu Bio Austria
č. 3/2009, str. 30–33.

Pro ČTPEZ přeložil Radomil Hradil,
odborné korektury překladu
prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.
Text neprošel jazykovou úpravou.
Vydáno za finanční podpory
Ministerstva zemědělství.
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Dotaz
Proč roste pcháč letos
tak bujně?

Na růst pcháče rolního má rozhodují‑
cí vliv množství srážek a jejich rozlo‑
žení v průběhu roku. Jaro 2007 i jaro
2008 se vyznačovaly absencí zimní
vláhy, tedy velmi nízkými zásobami
vody v podloží. Ve srážkově chudých
oblastech Rakouska s ročním úhrnem
srážek nižším než 600 mm dochá‑
zí například na hlubokých hlinitých
půdách v průměru jen jednou za tři

roky k zasáknutí vody do podloží do
hloubky asi 150 cm. Tak tomu zase
jednou bylo v zimě 2008/2009. Toto
zasáknutí se postaralo nejen o vytvo‑
ření velkých zásob vody v podloží, ale
dopravilo do hlubších vrstev půdy se
zasakující vodou také živiny. Hlouběji
se nacházejícím kořenům pcháče se
tedy letos na jaře dostalo vydatného
„přihnojení“. Pcháč pak na velkou zá‑
sobu vody a přítomnost živin v pod‑
loží reagoval bujným růstem.

Regulace pcháče
pomocí vojtěšky
Norbert Haimerl hospodaří v Nonn‑
dorfu u městečka Gars am Kamp
v Dolních Rakousích ekologicky sedm
let zhruba na 80 ha orné půdy, kro‑
mě toho má ekologický chov prasat.
Z plodin pěstuje obiloviny, kukuřici,
brambory a tykev olejnou.
Aby udržel výskyt pcháče pod
kontrolou, pěstuje vojtěšku. Ta zůstá‑
vá na poli tři roky a teprve pak se za‑
orává. Vysévá se s výsevkem 15 kg/
ha. Do osiva se přimíchává 5 kg jete‑
le lučního na 1 ha, aby byla vojtěška
v porostu doplněna druhou složkou.
Jako třetí složka se ještě přidává jetel
plazivý v množství 2–3 kg/ha. Jetel
plazivý má zapojit případné mezery
v porostu. Tím se dosahuje co největ‑
ší hustoty porostu. Pcháč totiž me‑
zery v porostu ihned využije a pro‑
roste. V takovém případě by vojtěška
regulující účinek na výskyt pcháče
postrádala.
Norbert Haimerl učinil zkušenost,
že na těžkých a vlhkých půdách bý‑
vají s pcháčem větší problémy než na
půdách lehkých a suchých. Třebaže
po vojtěšce pcháč víceméně zmizí,
dříve či později se zase objeví – na
těžkých půdách dříve než na lehkých.

Foto: BIO AUSTRIA/Schneider

Norbert Haimerl reguluje výskyt
pcháče rolního pomocí vojtěšky.

„Jestli se pcháč na těžkých půdách
prostě cítí lépe nebo jestli hraje roli
také utužení půdy, to nedovedu po‑
soudit,“ říká ekozemědělec Haimerl.
Při regulaci pcháče je dobré po‑
rost vojtěšky co nejčastěji sekat nebo
mulčovat. V Haimerlově podniku se
zpravidla seká třikrát do roka.
Norbert Haimerl má každopádně
zkušenost, že pcháč se dá pomocí tří‑
leté vojtěšky potlačit lépe než pomocí
dvouleté. Pcháč touto metodou sice
z pozemku definitivně neodstraní, má
ho však dostatečně pod kontrolou.

Dr. Robert Schneider
BIO AUSTRIA
Niederösterreich & Wien
poradce v ekologickém zemědělství
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