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Kokoška pastuší tobolka
Capsella bursa-pastoris

Kokoška pastuší tobolka
Slovenský název: Kapsička pastierska
Zařazení škodlivého činitele
Dvouděložné plevele
Čeleď: brukvovité – Brassicaceae.
Biologická skupina: zelené, autotrofní, rozmnožující se generativně, jednoleté, ozimé.
Popis
Jednoletá až přezimující, tvarově variabilní bylina, málo náročná na půdní podmínky. Stonek má
přímý, až 50 cm vysoký. Malé, bílé, koncové květy jsou uspořádány v okolíku.

Stonek: lodyha přímá, jednoduchá nebo rozvětvená, jemně rýhovaná, dolů řídce chlupatá, 0,2–0,5 m
vysoká.
Listy: střídavé, od 5–7 listu podlouhlé a postupně nepravidelně laločnaté, čepel dlouhá 20,0–30,0
mm, spodní listy v přízemní růžici, řapíkaté, horní listy objímavé, všechny listy chlupaté delšími
rovnými nebo krátkými hvězdicovitými chloupky.
Květenství (květy): hrozen hustý, přímý, květní stopky odstávající, lupínky opakvejčité, bílé, kvete
v březnu až září.
Rozlišovací znaky
Děložní listy jsou velmi malé, položené. Primární listy jsou celokrajné, pozdější listy jsou výběžkaté až
laločnaté.
Plod: šešulka, v obrysu hranatě srdčitá, 4,0–7,0 x 3,0–5,0 mm, na vrcholu uťaté, semeno 0,7–1,0 x
0,5 x 0,2–0,3 mm, elipsovité, zploštělé, zřetelný kořínek, oddělený rýhou, středně lesklé, jemně
síťovitě jamkovité, světle žluté, žlutohnědé až rezavé, na bázi světlejší, počet semen na rostlině do 5
tisíc, životnost v půdě 7–11 (někdy až 35) let.
Klíčící a vzešlá rostlina: klíčí celoročně z hloubky do 20–30 mm, tmin. 1–2 oC, topt. 15–26 oC, tmax. 32–34
°C, hypokotyl špinavě zelený, děložní lístky, elipsovité, drobné, 2,0–4,0 x 1,5–2,0 mm, krátce řapíkaté,
lysé, bez zřetelné žilnatiny, těsně nad zemí, epikotyl není, první dva listy vstřícné, okrouhlé až
elipsovité, 6,0–14,0 x 4,0–7,0 mm, řapíkaté, bílé chloupky, celokrajné.
Období vzcházení: Téměř celoroční
Podzemní orgán: kořen kůlovitý.
Hospodářský význam: méně nebezpečné (++)
Kdy druh úspěšně regulovat: do začátku prodlužování květního stonku.
Na první pohled se podobá druhům: huseníček rolní

Doporučené Syngenta přípravky
Banvel 480 S
Callisto 480 SC
Elumis
Gardoprim Plus Gold 500 SC
Lumax
Milagro
Touchdown Quattro
Boxer

Camaro
Deﬁ Evo
Brasan 540 EC
Teridox 500 EC
Arcade 880 EC

