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Plevele polí a luk

Jako plevel obecně označujeme nežádoucí rostliny rostoucí na 
místech, kde škodí. Pro většinu plevelů je charakteristická vysoká 

životaschopnost, odolnost a velká rozmnožovací schopnost. Většina 
plevelů snižuje kvalitu a kvantitu pěstovaných plodin, protože z půdy 

odebírají vodu, živiny a vzduch, omezují prostor, stíní ostatním 
rostlinám, často jsou hostiteli chorob a škůdců. Pozor, mohou být  

jedovaté (durman obecný, přeslička rolní). Naopak některé plevele 
řadíme rovněž do léčivých rostlin (heřmánek, kopřiva).

V České republice se vyskytuje téměř 200 druhů plevele.



Příklady
Kopřiva dvoudomá Vlčí mák
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Přeslička rolní Lipnice roční
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Hubení plevele

Protože plevele snižují kvalitu úrody, snaží se člověk plevele 
vyhubit. Kdysi musel spoléhat na mechanickou práci, dnes 
využívá hlavně chemický boj pomocí herbicidů. Důležitý je také 
způsob obdělávání půdy. 

Hubení plevele pomáhá zvyšovat
efektivitu rostlinné produkce, 

při chemickém postřiku musí zemědělec

dodržovat  předpisy pro aplikaci jedu.
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Zatím jsme si uvedli pouze několik druhů plevele. Zde je pár 
dalších, poznáváš některé z nich? Zapamatuj si jich aspoň 5 !

Zvonek okrouhlolistý, třezalka tečkovaná, heřmánek pravý, 
chrpa modrá, šťovík obecný, podběl obecný, devětsil lékařský, 

kopretina bílá, sedmikrása chudobka, pomněnka rolní, 
pampeliška obecná.




