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Širokolisté šťovíky v travních porostech 
(nově i šťovík dlouholistý – R. longifolius) 

Šťovík tupolistý 

(Rumex obtusifolius)  

Šťovík kadeřavý 

(Rumex crispus) 

Šťovík alpský 

(Rumex alpinus) 



Šťovík 

kadeřavý 

(Rumex 

crispus L.) 



Šťovík zahradní 

(Rumex patientia) 



Šťovík dlouholistý (Rumex longifolius) – nový 

expenzivní druh v travních porostech 

Kubinova D. & Krahulec F. (1998) Phenology of 
Rumex longifolius: a key factor for the success 
of an invasive species? Preslia 70(4): 339-348. 



Další, neškodné druhy šťovíků v TP: 

Šťovík. kyselý    Š. menší 



Krmný/energetický šťovík OK2 Uteuša  

(Rumex patientia x R. tianschanicus) 

suché palivo – řezanka, balíky, brikety, pelety 

zelená hmota – přídavek do BPS, píce pro zvířata 

Produkce sušiny až 8 – 12 t/ha 



Škodlivost širokolistých šťovíků v 

travních porostech:  

1. Podřadná krmná hodnota (nízká SOH, oxaláty, rumicin 

a j.) 

2. Konkurence kulturním druhům o prostor, živiny 

a vláhu 

3. Při dostatku živin v půdě a nevhodném způsobu 

hospodaření se rychle šíří 

4. Ekonomické ztráty při množení a čištění osiva 

jetelovin 



Škodlivost širokolistých šťovíků v travních 

porostech:  

5. Zhoršují estetický vzhled luk a pastvin – 
vnímání veřejnosti 

6. Ztěžují konzervaci píce (pomalu zavadají) – 
mladé rostliny obsahují pouze 10% sušiny 

7. Zvířata na pastvě šťovíky nepřijímají a je 

nutno kosit nedopasky (zvýšené náklady) 

8. Svými kořeny ucpávají drenážní trubky a 

zkracují dobu jejich funkčnosti 



Nutritiční hodnota sušiny Taraxacum sect. Ruderalia a Rumex obtusifolius (Bohner, 

2001) a Trifolium pratense ve srovnání s pící Rumex obtusifolius, 2 seč,  (Hejduk et 

Doležal, 2004) 
 

Parametr Bohner (2001) Hejduk (2003) 

pampeliška Šťovík Jetel luční šťovík 
N-látky g.kg-1 210,0 294,0 191,0 193,7 

Vláknina g.kg-1 121,0 107,0 238,2 261,5 

NEL MJ. kg-1 x x 5,76 4,82 

WSC g.kg-1 74.0 30.0 48,3 20,8 

Ca g.kg-1 9,30 5,40 10,98 7,66 

P g.kg-1 3,60 4,80 2,83 4,31 

K g.kg-1 25,30 37,40 28,76 42,23 

Mg g.kg-1 4,80 4,90 2,96 4,49 

Oxalát g.kg-1 1,30 6,80 0 9,3 

 
WSC – rozpustné cukry, NEL – netto energie laktace 

Srovnání nutriční hodnoty píce šťovíku tupolistého s 

pící jetele lučního a pampelišky lékařské 

Píce šťovíku tupolistého výrazně nižší stravitelnost (NEL) a vysoký obsah draslíku (nad 
30 g.kg-1 mají zvířata problémy s průjmy) 



Krystaly šťavelanu vápenatého 
(raphides) poškozují sliznice zvířat a 
usnadňují vstřebávání toxinů. Část se 
rozpouští v krvi zvířat a krystalizuje v 
ledvinách, kde působí zvířatům 
bolesti (ledvinové kameny). 
Působí pocit pálení sliznic, který 
přetrvává až 2 týdny. 



Šťovíky jsou původní v Evropě. V UK se odhaduje plocha TP silně 
zaplevelených širokolistými šťovíky na 300 – 700 tis. ha. 
V Německu se odhaduje, že 7 z 10 farem má se šťovíky problémy  
V Japonsku se vyskytují šťovíky ve škodlivé míře u 60% farem. 
Všechny odhady počítají s jejich dalším rozšiřováním.  
Ve střední Evropě se 80% herbicidů, používá do TP pro regulaci 
šťovíků. 
Obavy z rozšíření šťovíků jsou hlavním důvodem, proč se 
zemědělci obávají konverze z konvenčního na organické 
zemědělství.  
 

Důvody úspěšnosti širokolistých šťovíků: 
- Schopnost vytvářet plody v každé seči 
- Vysoká produkce semen, dokáží dlouhodobě přežívat v půdě  
- Schopnost semen rychle vzejít a obsadit volný prostor 
- Schopnost regenerovat z úlomků kořenů 



Extrémní zaplevelení travního porostu šťovíkem tupolistým 

Jednotlivé rostliny mohou přežívat až desítky let. Nejsou rozšířeny 
v přirozených TP; jejich výskyt a rozšiřování jsou stimulovány 
lidskými aktivitami.  



Konkurenční výhoda v suchých letech (změna 

klimatu) – hluboký kůlový kořen 
  

Květenství šťovíku tupolistého může dorůstat výšky až 150 cm, vytváří 
kořeny o průměru až 40 mm, které mohou pronikat do hloubky až 250 cm.  



Opožděná sklizeň otav vede k vysemenění širokolistých 

šťovíků a k obohacení půdní banky semen 

Ucpávání 
drenážních 
trubek kořeny 
šťovíků 



Semena jsou přemisťována na velké vzdálenosti větrem, vodou, 
nebo exkrementy zvířat. Většina semen ale vyklíčí v blízkosti 
rodičovských rostlin a vytváří typické shlukovité výskyty. 



Vzcházející travní porost v půdě s vysokou 
zásobou semen šťovíků (vzcházení mimo 

řádky), Kladruby n.L., 22.5.2013 



Příčiny rozšíření na zemědělské půdě   
• půdní zásoba (postupné vzcházení po vzniku prázdných míst) 

•opožděná sklizeň zaplevelených porostů (obohacení semenné 

banky v půdě) 

•statková hnojiva 
•nedostatečná eradikace herbicidy 
•použití kontaminovaného (i uznaného) osiva trav a jetelovin 
(Vyhláška č. 369/2009 Sb.) 



V porostech kukuřice 
mohou semena dozrát. 
 
Regenerace z částí 
kořenů po orbě. 



Masivní výskyt šťovíku tupolistého v jarním ječmeni po sil. kukuřici 



Zaplevelený pozemek s 
hrachem, u Čáslavi, 23.5.2013 



Poškození travního porostu divokými prasaty 



Semenáčky šťovíků na obnažené půdě na  pastvině 



Možnosti omezení výskytu 
•ošetření herbicidy (pouze v travách, hubí i jeteloviny)  

•nechemická opatření (zejm. organické zemědělství) 

•biologická opatření – pouze teoreticky 

•snížení počtu semen šťovíku v certifikovaném osivu 



Ve fázi prorůstání květních 

lodyh je ŠT nejcitlivější 

vůči pokosení (vyčerpání 

zásobních látek) 



Mandelinka ředkvičková 

(Gastrophysa viridula) 



Chemická regulace (použití herbicidů) 

Rozdělení: 

1. Neselektivní (totální) - ú.l. glyphosat, - použití před 

zaoráním porostu, v porostu natírání listů 33% roztokem. 

Účinkuje mnohem lépe na trávy než na šťovíky 

2. Selektivní - ú.l. fluroxypyr (Starane), dicamba (Banvel), 

MCPA (Agritox), Mecoprop (Dicopur), thifensulfuron (Refine), 

amidosulfuron (Grodyl), triclopyr (Garlon); 2,4 D (Esteron).   

Selektivní herbicidy je možno aplikovat plošně (většina likviduje 

jeteloviny), nebo lokálně 

I po úspěšném zásahu může být příští rok více šťovíků než před 

aplikací díky vzcházení semenné banky v půdě. 

 



Účinek odlišných 

herbicidů na šťovík 

tupolistý (Starane - 

Fluroxypyr a Refine - 
Thifensulfuron) 



Semenáčky šťovíku zaplňují rychle prázdná místa 



Šíření šťovíku stékající vodou 



Zaplevelení pastvin: nesečení 
nedopasků a vynechání 
podsékání oplocení 
Okus plemenem Galloway 



Výskyt šťovíku 
tupolistého v 
trávnících  
(ČZU Praha, 11.9.2014) 



Plody a květy šťovíku tupolistého. Již za 6 dnů od počátku kvetení 
je 15% semen vitálních, po 18 dnech je schopno klíčení 90 % 
semen. Květy neprodukují nektar, převážně větrosnubné 



  

R. obtusifolius 

R. alpinus 

R. acetosa 

R. crispus 

Foto: Dr. B. Krautzer 

hnědá, lesklá 

2,5 - 3 mm 

HTS: 1 - 1,5g 

 hnědá, matná 

2,5 – 3,3 mm 

HTS: 1,4 - 1,9g 

 tmavěhnědá 

1,3 – 2,2 mm 

HTS: 0,5 - 1,0g 

 červenohnědá 

2,5 – 3,0 mm 

TKG: 0,8 - 1,3g 

 Semena širokolistých šťovíků 



  

Kvalita osiva podle norem EU versus ÖAG 

 

(KRAUTZER, 2005) 

Srha laločnatá 

Jílek hybridní 

Lipnice luční 

Kostřava luční 

Bojínek luční 

Jetel plazivý 

Jetel luční 

80 

75 

75 

80 

80 

80 

80 

5 

5 

2 

5 

5 

10 

10 

30 

60 

5 

50 

10 

20 

50 

 80 

 85 

 80 

 85 

 85 

 85 

 85 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 100 

 100 

 50 

 100 

 50 

 50 

 100 

Druh 

EU-Norma ÖAG-Norma 

Kl. R P  Kl. R P 

Kl. = Klíčivost (%) R = semena šťovíků (n) P = hmotnost vzorku (g) 



  

Změny klíčivosti semen šťovíků v jednotlivých statkových hnojivech  

 
(PÖTSCH a KRAUTZER, 2000) 

Kejda 

Močůvka 

Chlévský hnůj 

Kompostovaný hnůj 

Hnůj - bez  

průchodu  

zažívacím traktem 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2 4 6 8 10 12 

Zrání hnojiva v týdnech 

K
lí

č
iv

o
s
t 

%
 

0 

Po průchodu zažívacím traktem skotu klíčivost semen 
zůstává 83 - 87%,  



  

Změny klíčivosti semen šťovíků v travních senážích 

 
(PÖTSCH, 2003) 

Vlhká siláž 18% suš. 

Zavadlá siláž 35% suš. 

Silně zavadlá senáž 

47% suš 
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Problematika kontaminace osiva trav a jetelovin 

širokolistými šťovíky 

Přípustný počet semen šťovíků v osivu vybraných trav a 

jetelovin (Vyhláška č. 369/2009 Sb.) 

Druh Stupeň Velikost 

vzorku (g) 
SE, E C 

Bojínek luční 2 5 10 

Jílky, Festulolium 2 5 60 

Kostřava luční 2 5 50 

Kostřava rákosovitá 2 5 50 

Lipnice bahenní, lipnice luční 1 2 5 

Ovsík vyvýšený 2 5 80 

Psárka luční 2 5 30 

Srha laločnatá, srha hajní 2 5 30 

Trojštět žlutavý 1 2 5 

        

Jetel luční 5 10 50 

Jetel plazivý 5 10 20 

Jetel zvrhlý 3 10 20 

Štírovník růžkatý 3 10 30 

Vojtěška setá 3 10 50 

Semena šťovíku 

kadeřavého 
(Rumex crispus L.) 



Přípustný početí semen šťovíků ve směsi pro TTP – 
pastevní směs pro chráněná území  (Cagaš, 2014) 

Komponent % g/ha Rumex spp. 

(ks)/ha 

Jílek vytrvalý 2n 34 12 240 1 020 

Bojínek luční  20 7 200 3 600 

Kostřava luční 20 7 200 720 

Lipnice luční 6 2 160 864 

Kostřava 

červená 

4 1 440 240 

Jetel luční 11 3 960 792 

Jetel plazivý 5 1 880 940 

Celkem 100 36 000 8 176 



Uznávací list k osivu jetele 
lučního, které odpovídá 
normě EU, platné i v ČR 
až 10 semen šťovíků v 50 g 
vzorku! 



Švýcarská norma připouští pouze 2 semena šťovíků na 

200 g osiva jetele lučního a většiny trav 



 

 

Návrh na řešení kontaminace osiva v ČR 
• úprava normy dané vyhláškou 
• zavedení kategorie „osivo prosté šťovíku“ a jeho 

výroba a certifikace 



Šťovíky z kontaminovaného travního 
osiva (Skořenice u Chocně, 4.9.2014) 



Příklad reakce na 
požadavek na osivo 
bez šťovíků: 

firma Agrokop 



Děkuji za pozornost 
kontakt: hejduk@mendelu.cz 


