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Rosička krvavá
Digitaria sanguinalis

Rosička
Slovenský název: Prstovka krvavá
Zařazení škodlivého činitele
Jednoděložné plevele
Čeleď: lipnicovité – Poaceae.
Biologická skupina: zelené, autotrofní, rozmnožující se generativně, jednoleté, jarní pozdní.

Popis
Jednoletá, trsy tvořící tráva s prstovitě rozvětveným jemným květenstvím. Teplomilná. Květenství
tvoří lichoklasy. Vyskytuje se v kukuřici a okopaninách, na písčitých suchých půdách, často s
nedostatkem vápníku, ale dostatkem ostatních živin. Životaschopnost bývá cca 3 roky. Rozmnožuje
se semeny, až 2 000 semen/rostlina. Co se týká škodlivosti, má vysokou konkurenční schopnost.
Stonek: Stéblo kolénkatě vystoupavé, 0,1–0,7 m vysoké, na bázi i kolénkách zakořeňuje, hladké,
holé.
Listy: další listy ploché, pochvy ±nafouknuté, dlouze štětinaté, čepele 10,0–24,0 x 3,0–5,0 mm, na
rubu leskle chlupaté, vyčnívající bíle žilkované.
Květenství (květy): lichoklasy (4–6), vzpřímené nebo přímo odstávající ve tvaru prstů, štíhlé, dlouhé
až 60,0 mm, klásky kopinaté, špičaté, dlouhé 3,0–4,0 mm, kvete v červenci až říjnu.
Podzemní orgán: svazčitý kořen, s hustými silnějšími i tenčími kořeny.
Plod: plevová obilka 2,8 x 0,8 mm, v obrysu podlouhle kopinatá, na hřbetní straně vypouklá, na břišní
plochá, na bázi zřetelný klíček, na rozdíl od jiných obilek opadává i s plevami, plevy blanité, s
podélnou výraznou žilnatinou, hnědé až načervenalé, plucha a pluška pevně objímají obilku,
šedohnědé, počet semen na rostlině až 5000.
Klíčící a vzešlá rostlina: klíčí a vzchází pozdě na jaře, když má půda teplotu 15–20 °C, při optimální
teplotě 20–24 oC; z hloubky 50–60 mm, mezokotyl dobře vyvinutý, drobná vzcházející rostlina má asi
1 mm, dlouhý blanitý koleoptyl, první list je kopinatý, 6,0–8,0 x 2,0–2,5 mm, špičatý, s dlouhými
chlupy, jazýček krátký, 1,0–2,0 mm vysoký, výborně snáší kyselou půdu.
Kdy druh úspěšně regulovat: do začátku odnožování.
Na první pohled se podobá druhům: rosička lysá.

Rozlišovací znaky
Nejmladší list je svinutý, listová čepel zelená až červeno-ﬁalová, po obou stranách jemně ochlupená,
bílo-načervenalý střední nerv, bělejší okrajový nerv. Listová pochva bývá okrouhlá, dlouze řasnatá.
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