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Contribution to the evaluation of biodiversity level of weed communities in organic farming
system
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Summary: In 2004 – 2006, a phytocoenological survey was carried out in different production areas under organic
farming system in the Czech Republic. Weed species richness was evaluated and Shannon-Wiener diversity (H´) and
evenness (E) indexes were calculated in winter cereals and root crops. Results confirmed that weed communities
of organic managed fields have relatively high species richness and diversity.
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Souhrn: V letech 2004 – 2006 byl proveden fytocenologický výzkum v n kolika zem d lských podnicích, které leží
v odlišných klimatických a p dních podmínkách a dlouhodob uplat ují principy ekologického hospoda ení.
V ozimých obilninách a okopaninách bylo stanoveno druhové bohatství plevel a vypo teny Shannon-Wiener indexy
diverzity (H´) a vyrovnanosti (E). Výsledky výzkumu potvrdily, že plevelná spole enstva ekologicky obd lávaných polí
se vyzna ují relativn vysokým druhovým bohatstvím a diverzitou.
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Úvod
Ekologické zem d lství lze definovat jako
vyvážený agroekosystém trvalého charakteru, který se
zakládá nejv tší možnou m rou na lokálních a
obnovitelných zdrojích. Spole ným jmenovatelem pro
tyto biologicky a ekologicky vyvážené agrosystémy je
mimo jiné to, že se v nich nepoužívají pr myslová
hnojiva a syntetické pesticidy (PETR a DLOUHÝ,
1992). Jedním ze základních cíl tohoto hospoda ení je
také podpora genetické rozmanitosti druh , a tedy
ochrana biodiverzity (VERGNER a BARTÁK, 1991).
Problematika biodiverzity v zem d lských systémech
získala na své aktuálnosti s mohutným rozvojem
zem d lské produkce a intenzity hospoda ení
v uplynulých desetiletích, která vedla ke ztrát mnohých
cenných druh zem d lské krajiny (STOATE a kol.,

2001). Pozitivní role ekologického zem d lství
z pohledu biodiverzity spo ívá ve vyšší diverzit fauny
i flóry na okrajích polí a v okolí, vyšší diverzit plan
rostoucích druh rostlin a živo ich ve vlastních
agroekosystémech polí a trvalých travních porost , vyšší
diverzit p stovaných plodin a ve vytvá ení podmínek
vedoucích k ochran mimoproduk ních ekosystém
a voln žijících organism v rámci nich (URBAN a
ŠARAPATKA, 2003).
Zám rem této publikace je p isp t k vyhodnocení
sou asné úrovn
druhové diverzity plevelných
spole enstev
základních
plodin
p stovaných
v podmínkách ekologického systému hospoda ení na
širším území eské republiky.

Materiál a metody
V letech 2004 – 2006 byl proveden
fytocenologický výzkum ve dvou (2004) nebo t ech
(2005, 2006) zem d lských podnicích, které leží
v odlišných klimatických a p dních podmínkách a
dlouhodob
uplat ují
principy
ekologického
hospoda ení:
1.

Abatis a. s. Zvole, okres Praha – západ, epa ská
výrobní oblast, pr m rná ro ní teplota vzduchu
8,1°C, pr m rný ro ní úhrn srážek 611 mm,
genetický p dní typ – hn dozem, sledované plodiny:
ozimá pšenice, brambory.

2.

RNDr. Miroslav Šr tek – Benešov u Kamenice nad
Labem, okres Pelh imov, bramborá ská výrobní
oblast, pr m rná ro ní teplota vzduchu 6,4°C,
pr m rný ro ní úhrn srážek 677 mm, genetický

p dní typ – kambizem, sledované plodiny: tritikale
+ peluška, brambory (2004).
3.

Ing. Tomáš K iš an – Miloti ky, okres Pelh imov,
bramborá ská výrobní oblast, pr m rná ro ní teplota
vzduchu 6,8°C, pr m rný ro ní úhrn srážek
657 mm, genetický p dní typ – kambizem,
sledované plodiny: brambory (2005, 2006). Získaná
data z uvedeného podniku jsou ve výsledcích
interpretována ve spojení s hodnotami z farmy
Šr tek,
nebo
oba
subjekty
hospoda í
ve srovnatelných p írodních podmínkách.

V daných plodinách byly dále od okraje pozemku
vytý eny pozorovací plochy o velikosti p ibližn 5 ha,
ve kterých se zjiš ovalo úplné druhové zastoupení
plevel a vyhodnocoval celkový stav porostu. V t chto
vytý ených plochách byly zárove
vždy p i
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5 opakováních sledovány podrobné fytocenologické
charakteristiky (druhové složení plevel , po etnost a
pokryvnost jednotlivých plevelných druh , intenzita
pokryvu a zapojenosti kulturní rostliny, fenologické fáze
plevel a kulturních rostlin), a to p ikládáním rámu
o ploše 1 m2 rovnom rným zp sobem po celé ploše.
Jednotlivá pozorování byla provedena ve dvou až t ech
obdobích b hem vegetace (podle typu plodiny).
Hodnoty získané na plochách 1 m2 byly dále
využity pro výpo et index diverzity a vyrovnanosti,
které vyjad ují i propor ní vztahy druh v rámci
spole enstva. Aplikovány byly Shannon-Wiener v index
diverzity (H´) a vyrovnanosti (E), které se v posledních
desetiletích asto používají (MORAVEC a JENÍK, 1994;

BOOTH a kol., 2003). Shannon-Wiener v index
diverzity je vypo ten dle vzorce:
H´ = - [pi (ln pi)],
kde pi je propor ní po etnost, kterou je i-druh
zastoupen (pi = ni/N). Vyšší hodnoty tohoto indexu
indikují spole enstvo s vyšší diverzitou. Vzorec pro
vyrovnanost je:
E = H´/ ln S,
kde S je po et druh (druhové bohatství).
Hodnoty E se pohybují mezi 0 a 1, p i emž hodnoty 0
korespondují se spole enstvem s totální dominancí
jednoho druhu a hodnoty 1 se spole enstvem, kde
všechny druhy jsou stejn po etné.

Výsledky
Ve
studovaných
agrofytocenózách
bylo
zaznamenáno pom rn vysoké množství kulturní plodinu
provázejících plevelných druh . V tabulce 1 jsou
vyjád eny pr m rné po ty plevelných druh , které byly
nalezeny v jednotlivých plodinách a farmách, a to
ve vztahu k celkové vytý ené pozorovací ploše (5 ha) a
ploše podrobného fytocenologického sledování (1 m2).
Na ploše v tších rozm r bylo pochopiteln zjišt no
vyšší druhové bohatství plevel . Porovnáme-li tyto
hodnoty s údaji zaznamenanými na plochách konven n
obd lávaných, tak zjistíme, že plevelná spole enstva
ekologicky hospoda ících zem d lc jsou druhov
výrazn bohatší. CALLAUCH (1981) nap íklad zjistil,
že na ploše 100 m2 se na ekologických polích
v obilninách a okopaninách nachází 30 druh plevel ,
zatímco na konven ních plochách okopanin 16 druh
a obilnin 10 druh . Podobné údaje uvádí také nap .
SALONEN a HYVÖNEN (2000), VAN ELSEN (2000),
AGHA a PALLUTT (2006). Rovn ž ve svých dalších

výzkumech nacházím na konven ních plochách plevelná
spole enstva druhov velmi chudá, asto tvo ená pouze
n kolika odolnými taxony (TYŠER a HOLEC, 2004;
TYŠER a kol., 2006).
V tabulce 2 jsou uvedeny pr m rné hodnoty
Shannon-Wiener index diverzity (H´) a vyrovnanosti
(E) analyzovaných plevelných spole enstev. Vypo tená
data H´ odpovídají citovaným údaj m pro plevelná
spole enstva, kde H´ obecn dosahuje hodnot nižších
než 2,0 (CLEMENTS a kol., 1994). Avšak ve srovnání
se spole enstvy konven ních ploch jsou tyto vypo tené
hodnoty vyšší. Tedy i v tomto p ípad se ukazuje, že
ekologicky obd lávané porosty jsou rozmanit jší.
Hodnoty E vyjad ují, že plevelná spole enstva
ekologických polí jsou vyrovnan jší. Relativn nižší
vyrovnanost v p ípad okopanin (farma K iš an) je
ovlivn na p emnožením vytrvalého plevelného druhu
(pýr plazivý), což má za následek i nižší hodnotu indexu
diverzity H´.

Tabulka 1: Pr m rné druhové bohatství plevel na sledovaných plochách (2004-2006)
Mean species richness of weeds in observation areas (2004-2006)
Plodina
Crop

Zem d lský podnik
Farm

Ozimé obilniny (pšenice, tritikale)
Winter cereals( wheat, triticale)
Okopaniny (brambory)
Root crops (potato)

Abatis
Šr tek
Abatis
Šr tek – K iš an

Pr m rný po et druh plevel
Mean weed species richness
Plocha cca 5 ha
Plocha 1 m2
Area 5 ha
Area 1 m2
29,17
14,23
34,83
18,83
38,11
8,18
39,22
15,20

Tabulka 2: Pr m rné hodnoty Shannon-Wiener index diverzity (H´) a vyrovnanosti (E) plevel (2004-2006)
Mean Shannon-Wiener diversity index (H´) and evenness (E) of weeds (2004-2006)
Zem d lský podnik
Farm

Abatis
Šr tek – K iš an
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Pr m rné hodnoty Shannon-Wiener index diverzity (H´) a vyrovnanosti (E)
Mean Shannon-Wiener diversity index (H´) and evenness (E)
Ozimé obilniny (pšenice, tritikale)
Okopaniny (brambory)
Winter cereals (wheat, triticale)
Root crops (potato)
H´
E
H´
E
1,86
0,72
1,54
0,80
2,05
0,71
1,40
0,51
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Záv r
Výsledky výzkumu potvrdily, že plevelná
spole enstva ekologicky obd lávaných polí se vyzna ují

relativn vysokým druhovým bohatstvím a diverzitou.
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