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Téma: Ekofyziologické vlastnosti a regulace mrvky myšího ocásku (Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.) na orné 
půdě 

Topic:  Ecophysiology and control of  rattail fescue (Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.)  on arable land  

 
Hypotéza: 

1) Ekofyziologické vlastnosti mrvky myšího ocásku dávají předpoklad jejímu šíření v současných 
systémech hospodaření s vysokým podílem ozimů a minimalizačním zpracování půdy  

2) Vzhledem k přirozené odolnosti druhu vůči herbicidům je nutné používat specifickou a vhodně 
časovanou herbicidní ochranu a důsledně využívat nepřímé a preventivní metody ochrany         

 
Anotace:  

Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros L.) je jednoletá, převážně ozimá tráva, původem pravděpodobně 
z Eurasie, která se v poslední době začala velmi rychle šířit a škodit na orné půdě v mnoha evropských zemích 
včetně ČR. Výrazné škody způsobuje zvláště v ozimých obilninách z důvodu přirozené odolnosti vůči mnoha 
herbicidům (zvláště inhibitorům ALS a ACCázy) používaným v současnosti proti trávovitým plevelům.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o druh, který byl rozšířen spíše lokálně, neexistuje mnoho poznatků o 
jeho ekologii v evropských a zvláště středoevropských podmínkách. Dostupné literární prameny ze 
skandinávských zemí a USA dokládají variabilitu životních strategií druhu, zvláště roční periodicity vzcházení a 
nejsou také dostatečně prozkoumány podmínky ovlivňující dormanci, klíčení a vývoj konkurenční vztahů 
s plodinou. Vzhledem k doposud místnímu výskytu není tento plevel uveden jako cílový na etiketách většiny  
herbicidů a nejsou přesné a dokladované výsledky o účinnosti chemické ochrany. Je potřeba prozkoumat i 
možnosti využití nepřímých metod ochrany použitelných k omezení výskytu v rámci integrované ochrany.    

Student bude na tématu pracovat ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze Ruzyni, 
odborem systémů hospodaření na půdě, kde může získat pracovní poměr.              
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