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Úvodník

BBCH

Za deset let vydávání Zpráv byla probrána téměř všechna témata
týkající se luskovin, ale přesto je
stále mnoho nedotčených oblastí.
Říká se, že čeština oplývá množstvím zkratek; přesvědčoval o tom
svého času Ivan Mládek ve známé
písničce. Ale obdobně je tomu i v
jiných zemích a jazycích. Některé
zkratky se používají jako slova
a jsou ustáleny, jiné jsou jen lokální
a vztahující se k určitému oboru,
takže pro běžnou veřejnost jsou
nesrozumitelné. Také v zemědělství se setkáváme s mnoha, z nichž
některé jsou mezinárodní. Chtěli
bychom se postupně věnovat těm,
které mají vztah k luskovinám.
Dnes je pozornost soustředěna
na pojem BBCH.
Redakce

Hrách BBCH zrání

Pojem označuje mezinárodně používanou stupnici vývojových (růstových)
stadií rostlin (fenologických fází). Zkratka vznikla z německých slov Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie; neoficiálně také z názvů společností Bayer, BASF, Ciba-Geigy a Hoechst, které
sponzorovaly vývoj této stupnice.
BBCH se uplatňuje ve fyziologii rostlin, fytopatologii, entomologii,
šlechtění a také v agronomickém provozu – slouží k načasování termínů
hnojení, zásahů ochrany rostlin apod. Dvoumístné číselné kódy od 00 do
99, které označují vývojové a růstové fáze příslušné plodiny nebo druhů,
jsou rozděleny do několika skupin a podskupin.
V této souvislosti je zde vhodné připomenout termíny růst a vývoj, které jsou často zaměňovány nebo slučovány. Růst je podle jedné z definic
nejcharakterističtější projev života a rozumí se jím nevratné přibývání
hmoty rostliny; jedná se o kvantitativní proces. Vývoj představuje kvalitativní změnu spojenou s diferenciací buněk, např. vytváření listů, květů,
jednotlivých květních orgánů apod. V praxi je obvyklé, že do růstu jsou
zahrnovány i vývojové fáze spojené s diferenciací buněk a pletiv.
V rámci ontogeneze (tj. vývoje od vzniku po zánik) jsou např. u obilnin
rozlišována 2 základní období: vegetativní (klíčení, vzcházení, odnožování)
a generativní (sloupkování, metání, tvorba zrna, zrání); toto členění lze
aplikovat i na jiné druhy.
Pro účely stanovení termínů agrotechnických zásahů (hnojení, aplikace
pesticidů, mechanická opatření v porostech ad.) se už desítky let používají
stupnice pro fenologické fáze. Nejstarší je Feekesova fenologická stupnice
(rozlišuje 11 fází), nejširší mezinárodní uplatnění má dekadická (decimální)
Zadoksova stupnice, označovaná zkratkou DC a značné rozšíření má i západoevropská stupnice BBCH,
které je věnováno toto číslo
Zpráv.
BBCH – stupnice byla vypracována pro většinu druhů
rostlin podle botanicko-morfologické a hospodářsky využívané skupiny. Jmenovat lze
např. obilniny, rýži, kukuřici,
řepku, bob, slunečnici, řepu,
brambor, ovocné druhy, citrusy, olivovník, kávovník,
banánovník, sóju, bavlník,
podzemnici, chmel, zeleniny
plodové a listové, hrách, fazol, plevelné druhy ad.
V dále uváděných tabulkových přehledech jsou BBCH-škály představeny jak v obecné, tak konkrétní plodinové
rovině. Priorita je dána luskovinám, i když nelze jít do
úplných podrobností.

Fenologické fáze BBCH –
stupnice – obecně
0 klíčení
1 vývoj listů
2 růst postranních výhonů, větví, odnoží, vedlejších stonků
3 prodlužování hlavního stonku
4 vývoj vegetativních částí určených ke sklizni (salát, špenát)
5 tvorba poupat
6 kvetení
7 vývoj plodů
8 zrání a zralost
9 stárnutí, odumírání rostlin,
počátek dormance; sklizeň
Fenologické fáze BBCH –
obecně v podrobné verzi
00 suché semeno
01 počátek bobtnání semen
02 konec bobtnání
05 kořínek vystoupil ze semene
06 prodlužování kořínků, tvorba
kořenových vlásků
07 hypokotyl s dělohami nebo klíček
protrhl osemení/slupku semene
08 hypokotyl s dělohami roste
k půdnímu povrchu
09 dělohy (u epigeického klíčení)
nebo klíček nebo list prorážejí
povrch půdy
10 dělohy jsou plně rozvinuty
11 rozvinutý první pravý list, pár
listů nebo přeslen
12 rozvinuty 2 pravé listy, listové
páry nebo přesleny
13 rozvinuty 3 pravé listy, listové
páry nebo přesleny
14 rozvinuty 4 pravé listy, listové
páry nebo přesleny
15 rozvinuto 5 pravých listů,
listových párů nebo přeslenů
16 rozvinuto 6 pravých listů,
listových párů nebo přeslenů
17 rozvinuto 7 pravých listů, listových párů nebo přeslenů
18 rozvinuto 8 pravých listů, listových párů nebo přeslenů
19 rozvinuto 9 pravých listů, listových párů nebo přeslenů
21 viditelný první postranní výhon
22 viditelné 2 postranní výhony
23 viditelné 3 postranní výhony
24 viditelné 4 postranní výhony
25 viditelných 5 postranních výhonů
26 viditelných 6 postranních výhonů
27 viditelných 7 postranních výhonů
28 viditelných 8 postranních výhonů
29 viditelných 9 postranních výhonů
31 stonek (růžice) dosáhl 10 %
konečné délky (průměru)

32 stonek (růžice) dosáhl 20 %
konečné délky (průměru)
33 stonek (růžice) dosáhl 30 %
konečné délky (průměru)
34 stonek (růžice) dosáhl 40 %
konečné délky (průměru)
35 stonek (růžice) dosáhl 50 %
konečné délky (průměru)
36 stonek (růžice) dosáhl 60 %
konečné délky (průměru)
37 stonek (růžice) dosáhl 70 %
konečné délky (průměru)
38 stonek (růžice) dosáhl 80 %
konečné délky (průměru)
39 stonek dosáhl konečné délky nebo růžice konečného průměru
40 skliditelné vegetativní části
rostliny se začínají vyvíjet
43 skliditelné vegetativní části
rostliny dosáhly 30 % konečné
velikosti
45 skliditelné vegetativní části
rostliny dosáhly 50 % konečné
velikosti
47 skliditelné vegetativní části
rostliny dosáhly 70 % konečné
velikosti
49 skliditelné vegetativní části rostliny dosáhly konečné velikosti
51 viditelné květenství nebo
květní poupata
55 první jednotlivé květy jsou
viditelné (ještě zavřené)
59 první korunní plátky jsou viditelné
60 první jednotlivé květy jsou
otevřené
61 počátek kvetení (10 % otevřených květů nebo kvetoucích
rostlin)
62 20 % otevřených květů nebo
kvetoucích rostlin
63 30 % otevřených květů nebo
kvetoucích rostlin
64 40 % otevřených květů nebo
kvetoucích rostlin
65 50 % otevřených květů nebo
kvetoucích rostlin = plný květ;
první korunní plátky opadávají nebo zasychají
67 dokvétání; většina květních
plátků je opadlých nebo zaschlých
69 konec kvetení, viditelná násada plodů
71 10 % plodů dosáhlo konečné
velikosti nebo plod dosáhl
10 % konečné velikosti
72 20 % plodů dosáhlo konečné
velikosti nebo plod dosáhl
20 % konečné velikosti

73 30 % plodů dosáhlo konečné
velikosti nebo plod dosáhl
30 % konečné velikosti
74 40 % plodů dosáhlo konečné
velikosti nebo plod dosáhl
40 % konečné velikosti
75 50 % plodů dosáhlo konečné
velikosti nebo plod dosáhl
50 % konečné velikosti
76 60 % plodů dosáhlo konečné
velikosti nebo plod dosáhl
60 % konečné velikosti
77 70 % plodů dosáhlo konečné
velikosti nebo plod dosáhl
70 % konečné velikosti
78 80 % plodů dosáhlo konečné
velikosti nebo plod dosáhl
80 % konečné velikosti
79 téměř všechny plody dosáhly
konečné velikosti typické pro
druh nebo odrůdu
81 počátek zrání nebo vybarvování plodů
85 pokročilé zrání nebo typické
vybarvování plodů pro druh
nebo odrůdu
87 plody začínají měknout (u
druhů s dužnatými plody)
89 plná zralost, plody jsou
typicky vybarvené pro druh
nebo odrůdu, počátek opadávání plodů
93 listy začínají měnit barvu nebo
opadávat
95 50 % listů změnilo barvu nebo
opadalo
97 konec opadávání listů, rostliny
odumřely nebo jsou v dormanci
99 produkty jsou sklizeny
Fenologické fáze BBCH –
stupnice luskovin – např. hrách
0. Klíčení
00 suché semeno
01 počátek bobtnání
03 konec bobtnání
05 kořínek vystoupil ze semene /
prorazil slupku semene
07 klíček protrhl slupku semene /
klíček s dělož. lístky prorazil
slupku semene
08 klíček prorůstá k povrchu půdy /
hypokotyl pod povrchem půdy
09 vzcházení: klíček proniká nad
povrch půdy / hypokotyl
s dělož. lístky prorazil půdu
Pozn.: Text před lomítkem – hypogeické
vzcházení (hrách, hrachor, vikve ad.)
text za lomítkem – epigeické vzcházení
(fazol, sója, lupina).

BBCH STUPNICE LUSKOVIN

Hrách

Fazol

Soja

Pérovky k ilustraci jsou převzaty z publikace Growth stages of mono-and dicotyledonous plants (2001) dostupné na adrese
www.bba.de/veroeff/bbch/bbcheng.pdf.

1. Růst listů
10 viditelné dva šupinaté listy
11 1. pravý list s vyvinutým palistem nebo 1. úponkem
12 2. list s přílístkem a úponkem
13 3. list s přílístky, úponek plně
vyvinutý
19 6 až 9 a více listů vyvinuto
3. Prodlužování stonku
30 počátek prodlužovacího růstu
31 viditelné 1. internodium
32 viditelné 2. internodium
33 viditelné 3. internodium
34 viditelné 4. internodium
39 viditelných 9 a více internodií
5. Tvorba poupat
51 první květní pupeny jsou
viditelné
55 prvé, ještě zavřené, viditelné
jednotlivé květy
59 četné, ještě zavřené květy, viditelné prvé korunní plátky
6. Kvetení
61 počátek květu: asi 10 % květů
je otevřeno
63 asi 30 % květů kvete
65 plný květ: asi 50 % květů je
otevřených
67 dokvétání
69 konec květu
7. Vývoj plodů
71 asi 10 % lusků dosáhlo druhově nebo odrůdově specifické
velikosti
73 asi 30 % lusků dosáhlo druhově nebo odrůdově specifické

velikosti
75 asi 50 % lusků dosáhlo druhově nebo odrůdově specifické
velikosti
77 asi 70 % lusků dosáhlo druhově nebo odrůdově specifické
velikosti
79 zelená zralost: téměř všechny
lusky dosáhly specifické velikosti, semena jsou plně vyvinutá
8. Zrání plodů či semen
81 asi 10 % semen je specificky
vybarveno, jsou suchá a tvrdá
83 asi 30 % semen je specificky
vybarveno, jsou suchá a tvrdá
85 asi 50 % semen je specificky
vybarveno, jsou suchá a tvrdá
87 asi 70 % semen je specificky
vybarveno, jsou suchá a tvrdá
89 plná zralost: lusky na celé
rostlině jsou suché a hnědé,
semena tvrdá a suchá
9. Stárnutí, odumírání rostliny
97 rostlina odumřela
99 sklizňová zralost
Fenologické fáze BBCH –
stupnice pro sóju
00 suché semeno
01 semena bobtnají
02 objevení se kořínku
03 objevení se vlášení na kořínku
04 objevení se postranních kořínků
06 objevení se hypokotylu
08 růst hypokotylu k povrchu půdy
11 objevení se děložních listů nad

povrchem půdy
12 narovnání děložních listů,
viditelný první list
21 první listy na prvním kolénku
31 trojčetný list na 2. kolénku
32 trojčetný list na 3. kolénku
33 trojčetný list na 4. kolénku
49 trojčetný list na 9. kolénku
51 viditelný první květní pupen
59 květní pupeny na každém nodu
61 jeden rozkvetlý květ na 2.–6.
nodu
62 jeden rozkvetlý květ na 7.–11.
nodu
63 jeden rozkvetlý květ na
12.–16. nodu
64 jeden rozkvetlý květ na 17.
a dalších nodech
65 většina květů je rozkvetlých
73 lusky asi 6 – 13 mm dlouhé
75 lusky asi 13 – 19 mm dlouhé
81 semena asi 3 mm velká
83 zelená semena vyplňují lusky
89 jeden žlutý nebo hnědý lusk
kdekoliv na rostlině
92 90 – 95 % lusků je hnědých,
semena jsou tvrdá

Lupina – klíčení

S praktickým využitím zkratky BBCH
(také DC) se setkáváme v různých
metodikách ochrany rostlin, v pokynech k užití hnojiv, vedení pokusů apod.
Obecné a povinné použití však
předepsáno není a často je uváděn
jen slovní popis stadia (např. počátek vzcházení, začátek kvetení, plná
zralost apod.).
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