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Słowo wstępne

„Chwastem w ścisłym tego słowa znaczeniu nazwiemy taką tylko roślinę, 
która uprawom naszym przynosi szkodę, niczym niezrównoważoną” - Marian 
Nowiński. 

Chwasty towarzyszą człowiekowi od czasu rozpoczęcia uprawy roli i roślin, 
a ich rozprzestrzenianie się jest wielkim i coraz poważniejszym problemem. 
Są one wszechobecne, zabierają roślinom uprawnym światło, wodę, składniki 
pokarmowe. Różnicują się one florystycznie ze względu na rodzaj gleby. Są 
roślinami niepożądanymi w uprawach polowych, ogrodowych, szklarniowych 
i łąkowych. 

W różnorodności biologicznej, powodują duże straty ekonomiczne i eko-
logiczne, a także stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Mają 
ogromny wpływ na utratę funkcjonalność gruntów rolnych, a tym samym na 
zmniejszenie wydajności plonotwórczej odmian. Chwasty rosną szybciej niż 
rośliny uprawne, pobierając z gleby znaczne ilości składników pokarmowych  
i wody. Przy dużym zachwaszczeniu rośliny uprawne nie mają szansy prawi-
dłowego rozwoju i wydania dorodnego plonu. 

Występowanie chwastów w uprawach rolniczych zależy od czynników  
w agrosystemach np. 

 ● poziomu agrotechniki,
 ● zmianowania,
 ● nawożenia,
 ● normy wysiewu i zagęszczenia roślin w łanie,
 ● konkurencyjności danego gatunku chwastu,
 ● składu gatunkowego zbiorowiska chwastów i ich nasilenia,
 ● zdolności konkurencyjnej rośliny uprawnej,
 ● lokalnych warunków klimatyczno-glebowych.

Wzrastający udział zachwaszczenia to wpływ nieracjonalnego płodozmia-
nu, w którym 75% zasiewów stanowią zboża. Chwasty w łanie roślin upraw-
nych w zależności od reprezentowanego gatunku mają różnoraką szkodliwość. 
Pośredniczą w przenoszeniu chorób i szkodników roślin uprawnych powodu-
jąc dużo większe straty w plonie niż choroby czy szkodniki. Tworzą pomost 
do przetrwania okresu od jesieni do wiosny dla drobnoustrojów chorobotwór-
czych. Przez agresywność chwastów spadkowi ulegają masa i liczba ziaren  
w kłosie oraz liczba kłosów i ich długość w zbożu. Na przykład miotła zbożo-
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wa w ilości >50 szt./m2 zmniejsza masę ziarna w kłosie o 15%, długość kłosa 
o 13%, liczbę kłosów o 12%, liczbę ziaren w kłosie o 11%, natomiast masę 
tysiąca ziaren tylko o 6% (Pamiętnik Puławski - Zeszyt 128). 

Chwasty rozprzestrzeniają się naturalnie lub przy udziale człowieka. 
Grunty rolne są siedliskami podatnymi na wprowadzanie trudnych do zwal-

czania gatunków, które szybko adoptują się i rozprzestrzeniają w sprzyjających 
warunkach agrotechnicznych. Należą do nich rośliny, które w wyniku braku 
potencjalnych wrogów, wypierają z ekosystemów nawet roślinność lokalną. 
Gatunki te wymykają się spod kontroli, rozprzestrzeniają i zadomowiają się, 
szkodząc uprawom i naturalnym siedliskom. W związku z tym zachodzi ko-
nieczność usuwania intruzów przez niszczenie mechaniczne bądź chemiczne. 
Odpowiednio wykonane uprawy mechaniczne przyczyniają się do częściowej 
redukcji zachwaszczenia, ponieważ zmagazynowane w glebie nasiona chwa-
stów kiełkując, będą nadal stanowiły poważne zagrożenie dla roślin upraw-
nych. Brak, zaniechanie czy opóźnienie ochrony w przypadku masowego poja-
wienia się szkodliwego gatunku roślinności, może spowodować znaczną utratę 
plonu zwłaszcza, gdy rośliny są uprawiane w szerokich międzyrzędziach i tym 
samym poniesionych przez rolnika nakładów.

Wpływ temperatury na zachwaszczenie
Ze względu na siedlisko występowania chwasty ogólnie dzielimy na: 

 ● segetalne – występujące na polach, wśród roślin uprawnych, tworzą własne 
zbiorowiska i mogą się przyczynić do obniżenia plonu, 

 ● ruderalne – występujące przy osadach ludzkich, często na siedliskach bo-
gatych w azot, w większości wywodzą się z żyznych lasów łęgowych oraz 
azotolubnych okrajków, tworzą własne zbiorowiska,

 ● łąkowe – niepożądane ze względu na swoją szkodliwość. 

Z punktu widzenia rolnika ważna jest temperatura kiełkowania chwastów, 
aby przewidzieć okres ich wzrostu i czas przystąpienia do ich zwalczania. Po-
nadto rolnik powinien wiedzieć, jakie gatunki chwastów występują i w jakiej 
fazie rozwojowej się one znajdują. Dopiero na tej podstawie może podjąć de-
cyzję o zwalczaniu.
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W zależności od terminu i temperatury kiełkowania, chwasty dzielimy na 
(Lisek 1998):

 ● gatunki rozwijające się przez większą część roku z wyjątkiem mroź-
nych miesięcy zimowych:  wiechlina roczna, jasnota purpurowa i różowa, 
starzec zwyczajny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, fiołek polny;

 ● gatunki kiełkujące od wiosny do jesieni:  przymiotno kanadyjskie, bodzi-
szek drobny, tobołki polne, rzodkiew świrzepa;

 ● gatunki, których siewki pojawiają się przede wszystkim na wiosnę: 
przetaczniki, np. przetacznik perski, mlecz zwyczajny, rdest powojowaty, 
rdest plamisty (także w ciągu lata), rdest ptasi (późna wiosna), sałata kom-
pasowa (rzadko jesienią), wilczomlecz obrotny (sporadycznie do jesieni);

 ● gatunki wybitnie ciepłolubne, których kiełkowanie przypada na późną 
wiosnę lub lato: chwasty prosowate (chwastnica jednostronna, włośnica 
zielona i sina, palusznik krwawy), żółtlica drobnokwiatowa, szarłat szorstki, 
pokrzywa żegawka, psianka czarna, łoboda rozłożysta;

 ● gatunki kiełkujące jesienią lub wiosną:  rumianowate. 

Dlatego wiosną zazwyczaj chwasty pojawiają się na powierzchni pola 
przed wschodami rośliny głównej, a nawet przed jej siewem lub sadzeniem. 

Jesienią zaś można zaobserwować wschody niektórych gatunków (np. rde-
stu ptasiego, tasznika pospolitego, tobołków polnych, gwiazdnicy pospolitej) 
nawet po późno wykonanej orce przedzimowej.

Chwasty wschodzące latem i jesienią, takie jak: gwiazdnica pospolita, fio-
łek polny, jasnota różowa, starzec zwyczajny, wiechlina roczna mogą przezi-
mować. 

Do bardzo odpornych na mróz zaliczane są tobołki polne, rumian polny, 
maruna bezwonna, przytulia czepna, aczkolwiek zdarza się, że niektóre rośli-
ny wymienionych gatunków częściowo wymarzają. Przyjęte jest, że gatunki 
chwastów ciepłolubnych i światłolubnych zachwaszczają rośliny okopowe  
i kukurydzę. Wśród ciepłolubnych chwastów jednoliściennych na uwagę zasłu-
guje: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, włośnica zielona. 

Do jednoliściennych chwastów zimnolubnych zaliczamy wiechlinę rocz-
ną, miotłę zbożową, wyczyńca polnego, owies głuchy, kiełkujące głównie je-
sienią, zimą albo wczesną wiosną. Chwasty jednoliścienne wyrastają z nasion 
zmagazynowanych w wierzchniej warstwie gleby, dlatego bardzo ważna jest 
uprawa mechaniczna (uprawki pożniwne i przedsiewne) celem ograniczenia 
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zachwaszczenia łanu i redukcji nasion w glebie. Aby przekonać się, w jakim 
stopniu ziemia jest zachwaszczona wystarczy wczesną wiosną wziąć garść zie-
mi z pola uprawnego i policzyć nasiona chwastów. Występowanie kilkunastu 
nasion jest wskaźnikiem do wykonania zabiegu odchwaszczającego. Można 
również pobrać z różnych miejsc pola kilkanaście próbek ziemi z warstwy do 
10 cm celem oznaczenia szybkości wykiełkowania nasion. Nasiona znajdujące 
się w wierzchniej warstwie gleby wykiełkują na pewno szybciej niż te, które 
znajdują się poniżej warstwy 10 cm. Rośliny tworzące zwarte łany opanowy-
wane są przez chwasty wymagające mniej ciepła do skiełkowania lub wscho-
dzą wcześniej, przed wschodami rośliny uprawnej. 

Zakres temperatur, w jakich poszczególne gatunki mogą kiełkować  
według Lauer’a (1953)

Na podstawie zależności kiełkowania nasion od temperatury gleby chwasty 
można podzielić na następujące grupy:

 ● o niskiej temperaturze (minimum 2-7°C; optimum 12-13°C; maksimum 20-
25°C): np. dymnica pospolita, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy;

 ● temperatura o wyższym maksimum (30-35°C): mak polny, gorczyca polna, 
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, rdestówka powojowa-
ta, bodziszek drobny, niezapominajka polna, żółtlica drobnokwiatowa;

 ● gatunki o szerokim zakresie temperatur kiełkowania (optimum 13-30°C): 
tasznik pospolity, rzodkiew świrzepa, sporek polny, komosa biała, łoboda 
rozłożysta, bodziszek porozcinany, wilczomlecz ogrodowy, wilczomlecz 
obrotny, przetacznik perski, przetacznik polny, rumian polny, maruna bez-
wonna, wiechlina roczna, miotła zbożowa;

 ● optimum temperatury kiełkowania (25-40°C): np. tobołki polne, czerwiec 
roczny, rdest kolankowy, pokrzywa żegawka, jasnota purpurowa, krwawnik 
pospolity, bylica pospolita, starzec zwyczajny, mlecz kolczasty, włośnica 
zielona;

 ● minimum temperatury kiełkowania wynosi około 20°C: np. pszonak drob-
nokwiatowy, komosa sina, komosa wielonasienna, rdest plamisty, bieluń 
dziędzierzawa, szarota błotna, chwastnica jednostronna, palusznik krwawy;

 ● nasiona wysiewane są razem z nasionami rośliny uprawnej i nie wykazują 
opóźnienia w kiełkowaniu: np. wyka drobnokwiatowa, powój polny.
Proces kiełkowania nasion jest uzależniony nie tylko od temperatury, lecz 

jest wynikiem współdziałania wielu różnych czynników środowiska wpływa-
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jących na wschody chwastów. I tak np. wczesne terminy siewu zbóż ozimych, 
zwłaszcza pszenicy ozimej sprzyjają rozwojowi wschodzących chwastów jed-
noliściennych np. miotły zbożowej.

Najważniejsze cechy wybranych chwastów w rolnictwie. 
Wśród 88 gatunków inwazyjnych 10 to chwasty segetalne występujące na 

polach uprawnych wymienić tu należy: chwastnicę jednostronną (Echinochloa 
crus-galli), owies głuchy (Avena fatua), przetacznika perskiego (Veronica 
persica), szarłata szorstkiego (Amaranthus retroflexus), tomkę ościstą (Antho-
xanthum aristatum), włośnicę zieloną (Setaria viridis) i siną (Setaria pumila), 
wyczyńca polnego (Alopecurus myosuroides), żółtlicę drobnokwiatową (Ga-
linsoga parviflora) i owłosioną (Galinsoga ciliata). 

Gatunki te charakteryzują się szybkim tempem wzrostu, dużą odporno-
ścią i plennością. Rozmnażają się tylko generatywnie, a ich nasiona lub owo-
ce dojrzewają przed zbiorem rośliny uprawnej powiększając tym samym bank 
nasion. Dostające się do gleby nasiona chwastów są źródłem zachwaszczenia 
przez wiele okresów wegetacyjnych, ponieważ niektóre gatunki zachowują  
w glebie zdolność kiełkowania bardzo długo. Stąd niszczenie chwastów zanim 
zakwitną i wytworzą nasiona, aby nie dodawać nowych porcji do banku na-
sion jest niezmiernie ważne w ochronie upraw przed zachwaszczeniem. Oprócz 
banku nasion źródłem zachwaszczenia mogą być sąsiednie pola świadczące  
o pewnych zaniedbaniach agrotechnicznych.

Orientacyjną wartością określającą szkodliwość występowania chwastów 
w uprawach jest „próg ekonomicznej szkodliwości chwastów”. Progi te okre-
ślają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się ekonomicznie opła-
calne, tzn. przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin straty, ja-
kie może on spowodować, przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania.
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Chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) - nazwa potoczna kurze 
proso, japońskie proso, kurza trawa, prosówka, dzikie proso.

Roślina jed-
noroczna, jara 
należąca do klasy 
jednoliściennych 
z rodziny traw. 
Cały swój cykl 
rozwojowy odby-
wa w ciągu jedne-
go okresu wegeta-
cyjnego. 

Morfologia: 
źdźbło o wysoko-
ści od 30 do 100 
cm w dolnych 
węzłach zgięte, 
wyżej wyprostowane, gładkie i nagie. Węzły z kosmykiem włosków, fioleto-
wo nabiegłe. Liście dość szerokie, równowąskie, o brzegach ostro szorstkich. 
Kwiatostanem jest kłos rzekomy z kłoskami ułożonymi wiechowato lub grono-
wo. Owoc to owalny ziarniak o plewkach stalowoszarych, wypukły od strony 
grzbietowej, a od brzusznej prawie płaski. Jedna roślina wytwarza średnio oko-
ło od 400 do 5000 ziarniaków. Kiełkuje przy minimalnej temperaturze 10-15oC 
późną wiosną. W wyniku opóźnienia kiełkowania ginie przed zaowocowaniem, 
po pierwszych silniejszych mrozach jesiennych. 

Siedlisko: zasiedla gleby piaszczysto-gliniaste, żyzne, wilgotne, zasobne  
w azot, jest rośliną ciepłolubną. Jej pierwsze wschody notuje się w III deka-
dzie kwietnia lub na początku maja. Kwitnie od lipca do października. Jest to 
gatunek ekspansywny, bardzo konkurencyjny względem rośliny uprawnej. Za-
liczany jest do inwazyjnych gatunków segetalnych. Chwastnica jednostronna 
jest bardzo okazałą trawą, tworzącą w początkowych fazach rozwojowych sze-
roką rozetę liściową, dlatego szczególnie dogodne warunki do wzrostu posiada  
w uprawach szeroko rzędowych. 

Szkodliwość: próg szkodliwości chwastnicy np. w kukurydzy wynosi  
6 roślin/m2. Przy takiej liczebności gatunku spadek plonu kukurydzy kształtuje 
się w granicach 5%. Niewłaściwe odchwaszczanie upraw prowadzi do kom-

źródło: http://wnmu.edu
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pensacji chwastnicy na polu, która wypiera inne chwasty i tworzy zwarty „łan”, 
powodując spadek plonu nawet do 80%. 

Zwalczanie: najskuteczniejszą metodą zwalczania chwastnicy jest stosowanie 
herbicydów do ochrony wielu upraw rolniczych. Przykładem mogą być środki 
ochrony roślin, na które chwastnica jednostronna jest wrażliwa: Agenor 450 
SL (zboża, rzepak oz.), Axial 50 EC (zboża bez owsa), Accent 75 WG, Arigo 
51 WG, Daichi 040 SC (kukurydza), Agil 100 EC, Aria 100 EC (warzywa, 
ziemniak, rzepak oz.), Command 360 CS (fasola, ziemniak, groch, ogórek, rze-
pak), Maestro 70 WG (ziemniak, pomidor), Pantera 040 EC (cebula, marchew, 
groch, rzepak, burak cukr.), Agrosar 360 SL, Dominator HL 480 SL (przed 
zbiorem pszenicy oz, rzepaku oz), Apyros 75 WG (pszenica, pszenżyto oz.).

Ciekawostki: roślina i ziarniaki mogą być użyte, jako bardzo wartościowa pa-
sza dla bydła i drobiu.

Stokłosa żytnia (Bromus secalinus L.), potoczne i regionalne nazwy tego 
gatunku to: kłosówka polna, stokłosa kostrzewa. Należy do grupy chwastów 
segetalnych, jednorocznych ozimych z rodziny traw. 

Morfologia: 
źdźbła są proste 
i nieowłosione. 
Liście są z krót-
kimi języczkami. 
Górna część liści 
i krawędzie są 
słabo owłosione,  
a pochwy liściowe 
są nagie. Kwiaty 
zebrane są w pro-
stą, rozpierzchłą 
wiechę. Wiecha 
dość często jest 
jednostronna, a po przekwitnięciu zwisająca. Ma wydłużone, szorstkie gałązki 
z 3-5 kłoskami. Kłoski są zielone, obłe, nagie, lancetowate, zawierające 5-15 
kwiatków. Owoc to dość gruby, ciemnobrunatny, z podwiniętymi brzegami  
i z rowkami na stronie grzbietowej – ziarniak. Stokłosa żytnia jest samopylna; 

 
 
źródło:http://www.agropataki.ro
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kwitnie od czerwca do lipca. Osiąga wysokość od 30 do 90 cm Jedna roślina 
może wytworzyć do 2 tys. oplewionych ziarniaków. 

Siedlisko: zachwaszcza przede wszystkim zboża ozime; pszenicę, pszenżyto, 
jęczmień, a przede wszystkim żyto. W nich występuje najliczniej i odznacza się 
bardzo dużą plennością. Preferuje gleby wilgotne, żyzne, próchniczne, glinia-
ste, zasobne w składniki pokarmowe i wapń. 

Szkodliwość: chwast ten ze względu na coraz liczniejsze występowanie  
w zbożach, powoduje straty w plonach sięgające nawet do 30% przy obsadzie 
24 szt./m2. 

Zwalczanie: dostępność na rynku środków chemicznych, na które wrażliwa 
jest stokłosa żytnia jest bardzo ograniczona. Gatunek ten zwalczany może być 
przez takie substancje jak np.: Atlantis 12 OD (pszenica oz., pszenżyto oz., 
żyto), Pantera 040EC, Grapan Extra 40 EC (burak cukrowy, rzepak, cebula, 
marchew, groch), 

Nawłoć późna (Solidago gigantea) inne nazwy: polska mimoza, złota dziewi-
ca, złota rózga, złotnik, włoć, prosia nawłoć, głowienki czerwone, urasz.

Morfologia:
roślina trwała,  
o wysokości od 
50-250 cm. Ło-
dyga jest wznie-
siona, sztywna, 
pojedyncza, naga, 
często czerwo-
no nabiegła, we-
wnątrz pusta, cała 
ulistniona. Liście 
dolne odziomko-
we są eliptyczne. 
Liście na środku 
łodygi są lanceto-
wate, zwężające się przy łodydze, w krótki ogonek. Wszystkie liście są z rzad-
ka owłosione, zmniejszające się ku wierzchołkowi łodygi. Pod koniec lata na 
szczytach pędów zawiązuje się wiele koszyczków żółtych kwiatów. Kwiaty są 

źródło: http://s12.flog.pl/media/foto/9172947
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drobne, żółte, zebrane w koszyczki od 5 do 14 kwiatków w jednym koszycz-
ku, a te w wiechowate grona na szczycie łodygi. Listki okrywy kwiatostanu 
są szeroko obrzeżone i niejednakowe. Kwiaty brzeżne są niby języczkowate, 
słupkowe, znacznie dłuższe od listków okrywy koszyczka. Kwiaty środkowe 
są rurkowe. Okrywa koszyczka jest dachówkowata. Owoc to słabo żebrowana, 
walcowata, omszona niełupka z puchem kielichowym. Nasiona rozsiewane są 
przez wiatr. Korzenie to walcowate kłącza. Z rozgałęzionego kłącza wyrasta 
w pierwszym roku wegetacji tylko różyczka liści. Nawłoć jest zapylana przez 
pszczoły, trzmiele i motyle; kwitnie od sierpnia do września.

Siedlisko: rośnie na polanach uprawnych, w zaroślach i widnych lasach, na 
miedzach, suchych łąkach i wrzosowiskach, nieużytkach. Zasiedla stanowiska 
jasne i słoneczne. Preferuje gleby luźne, wapienne. 

Zwalczanie: mechaniczne, ręczne lub przez stosowanie środków ochrony ro-
ślin np. Agrosar 360 SL, Glifoherb 360 SL (przed zbiorem pszenicy oz., rzepak 
oz.,sady), zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin Państwowy Instytut 
Badawczy.

Ciekawostki: w medycynie ludowej ma zastosowanie jako środek moczopęd-
ny, ściągający, przeciwzapalny. Zawiera: garbniki, kwasy organiczne, saponi-
ny, śluzy, żywice, olejki eteryczne oraz flawonoidy (najważniejsze to rutyna  
i kwercetyna), jest rośliną miododajną.

Wewnętrznie jest stosowana przy stanach zapalnych dróg moczowych, ka-
micy nerkowej, skazie moczanowej, pomocniczo w chorobach reumatycznych, 
nadciśnieniu. Zewnętrznie przy trudno gojących się ranach i owrzodzeniach 
skóry, stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Roślina trująca - szkodliwa dla bydła domowego - może powodować za-
trucia, objawiające się gorączką, obrzękami i nadmiernym wydalaniem moczu.

Owies głuchy (Avena fatua ) o potocznych nazwach: owsik, owies chodzący. 
W uprawach to uciążliwy roczny chwast jary. Gatunek rośliny należący do ro-
dziny wiechlinowatych. Trawa jednoroczna, jara. 

Morfologia: osiąga wysokość od 60 do 120 cm. Źdźbło jest wzniesione i sztywne. 
Liście są skręcone w lewo, równowąskie, szerokie, pochwy dolnych liści owło-
sione, języczek liściowy długi i błoniasty. Kwiatostan to wiecha rozpierzchła  
z licznymi gałązkami, które w okresie późniejszym zwisają. Kłoski są długie na 
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2-3 cm, dwu- lub 
trzykwiatowe. Oś 
kłoska na dole po-
kryta jest brunat-
nymi włoskami. 
Owoc to ciemno-
brunatne, szczeci-
niasto owłosione  
i zrośnięte z plew-
kami ziarniaki. 
Owies głuchy jest 
wiatropylny, kwit-
nie od czerwca 
do końca sierpnia. 
Dojrzewa wcześniej od zbóż, a nasiona mogą leżeć w glebie wiele lat nie tracąc 
zdolności kiełkowania. Korzenie są żółtobrunatne, wiązkowe. Pierwszy liść 
jest długi i wąski, o pionowym pokroju; jego liście skręcają się przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara (przeciwnie jak u pszenicy i jęczmienia). 

Siedlisko: preferuje gleby lekkie i ciężkie, gliniaste, wapienne, podmokłe,  
o wyższym pH oraz rędziny.

Szkodliwość: 5 roślin/m2.

Zwalczanie: stosowanie odpowiedniego płodozmianu, mającego na celu od-
chwaszczanie gleby, czyszczenie materiału siewnego to podstawa do zahamo-
wania rozwoju patogena. 

W miarę potrzeby należy użyć środki ochrony roślin zalecane przez IOR 
np. Aria 100 EC (ziemniak, burak, warzywa), Arigo 51 WG (kukurydza), Axial 
100 EC (pszenica, jęczmień), Agrosad 360 SL (przed zbiorem pszenicy oz., 
rzepaku oz.), Szogun 10 EC, Targa 10 EC (buraki, ziemniak, rzepak oz., cebula, 
marchew, truskawki).

źródło: https://backwaterbotanics.files.wordpress.com
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Przetacznik perski (Veronica persica Poir.), roślina jednoroczna, jara lub 
ozima. 

Morfologia: 
siewki pojawiają 
się najczęściej na 
wiosnę, ale także 
na początku lata 
i w jesieni. Prze-
tacznik posiada 
palowy, wrze-
cionowaty, słaby 
system korzenio-
wy. Łodygi osią-
gające od 10 do 
40 cm długości, 
rozesłane lub wznoszące się, pokryte odstającymi, kędzierzawymi włoska-
mi, mogą ukorzeniać się w odcinkach leżących na ziemi. Liście są szeroko 
jajowate, karbowano piłkowane, krótkoogonkowe, o zaokrąglonych nasa-
dach, mniej lub bardziej owłosione. Kwiaty wyrastają pojedynczo w kątach 
liści, na szypułkach bardzo długich i owłosionych. Korona kwiatu błękit-
na, z łatką dolną białawą. Działki kielicha są ostro zakończone, podłużnie 
lancetowate i unerwione. Owoc ma postać owłosionej, szerokiej torebki  
o rozchylonych klapach. Nasiona są muszlowate, silnie pomarszczone,  
z wywiniętymi brzegami. Każda z roślin wytwarza ok. 50-100 nasion, które 
w glebie zachowują zdolność kiełkowania do 50 lat. Przetacznik kwitnie od 
marca do października, zapylany jest przez muchówki. 

Siedlisko: występuje na glebach gliniastych lub próchniczych odznaczających 
się odczynem słabo kwaśnym, obojętnym lub słabo alkaicznym. Gleby zasobne 
w azot to najlepsze podłoże do jego rozwoju. Rośnie głównie w zbożach, oko-
powych sprzyjające warunki ma w uprawach szeroko rzędowych. 

Szkodliwość: próg szkodliwości przetacznika to 10-15 roślin na 1 m2. 

Zwalczanie: dbałość o czystość materiału siewnego. Profilaktycznie bronowa-
nie zasiewów, a jeśli to zawiedzie, możemy użyć herbicydów zalecanych przez 
IOR np. Accent 75 WG (kukurydza), Aminopielik Standard 600 SC (zboża), 
Betanal Maxxpro 209 OD (buraki), Bizon (zboża ozime), Butisan Star 416 SC 
(rzepak, kapusta), Boxer 800 EC (zboża ozime, warzywa, rośl. str.), Chisel 

źródło: https://plantis.info
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Nowy 5,6 WG, Chwastox Trio 540 SL (zboża), Elumis 105 OD (kukurydza), 
Siłacz 75 WG (zboża, kukurydza).

Szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus) roślina jednoroczna z rodziny szar-
łatowate. 

Morfologia: 
łodyga wypro-
stowana, gruba, 
zielona lub czer-
wono nabiegła, po-
jedyncza lub roz-
gałęziona, krótko 
owłosiona z liśćmi 
z wyraźnym uner-
wieniem z czer-
wonym odcieniem 
spodniej strony 
blaszki liściowej. 
Rośnie do wysoko-
ści ok. 10-90 cm, 
ale w sprzyjających warunkach może osiągać wysokość nawet powyżej 1 m. 
Szarłat szorstki kwitnie od lipca do października. W tym czasie na szczycie ło-
dygi oraz w kątach liści tworzy zwarte, gęste, zbite, kłosowe kwiatostany, zło-
żone z licznych, drobnych, zielonkawobiałych kwiatów okrytych kanciastymi 
łuskami. Po przekwitnieniu kwiaty przekształcają się w małe torebki nasienne, 
z których wysypują się niewielkie, czarne, gładkie i błyszczące nasiona, okryte 
twardą łupiną. Rozsiewają się na ogół za pomocą wiatru. Roślina może ich wy-
tworzyć ok. 1000-5000, a ich żywotność sięga 40 lat. Roślina posiada mocny, 
prosty korzeń palowy ułatwiający okresowe przetrwanie suszy. 

Środowisko: występuje na stanowiskach ruderalnych, nieużytkach, przydro-
żach, łąkach i polanach. Zasiedla stanowiska dobrze oświetlone oraz gleby do-
statecznie wilgotne, próchnicze, żyzne, ciepłe, bogate w azot. Występując na 
stanowiskach naturalnych nie stanowi dla innych roślin większego zagrożenia, 
ale jeśli pojawi się w uprawach, staje się bardzo groźnym chwastem segetal-
nym, chwastem mającym zbliżony cykl życiowy do rośliny uprawnej. Zaczyna 
kiełkować koniec wiosny początek lata.

źródło: http://www.malag.aes.oregonstate.edu
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Szkodliwość: obecność 2 roślin na 1m2. może doprowadzić do spadku plo-
nu o 5%. Dodatkowym zagrożeniem dla roślin uprawnych, wynikającym  
z obecności szarłatu szorstkiego jest fakt, iż roślina jest żywicielem lub gospo-
darzem kilku rodzajów patogenów, odpowiadających za bardzo groźne choro-
by roślin uprawnych (min.: grzyba Aphanomyces cochlioides - wywołującego 
zgorzel siewek buraka oraz grzyba Cercospora beticola - odpowiedzialnego za 
chwościk buraka). 

Zwalczanie: przed zakwitnięciem systematyczne i bezwzględne usuwanie 
chwastu z upraw ręcznie lub mechanicznie. W ramach działań profilaktycznych 
należy usuwać patogena z terenów bezpośrednio przylegających do upraw. Na-
leży starannie przygotować stanowisko pod uprawę głównej rośliny, wysie-
wać dobrej jakości materiał siewny, bez zanieczyszczeń nasionami chwastów.  
W wielkoobszarowych uprawach wymagane jest zastosowanie środków che-
micznych. Preparaty należy wybierać z aktualnego rejestru MRiRW i dosto-
sować je do rodzaju uprawy oraz fazy rozwoju rośliny użytkowej między in-
nymi: Sencor Liquid 600 SC (ziemniaki, soja, szparagi, pomidory, marchew), 
Belvedere Forte 400 SE, Jetix 700 SC, Wizard 180 EC (burak cukrowy), Arigo 
51 WG, Adengo 315 SC, Colombus 51 WG, Elumis 105 OD, Hector Max 66,5 
WG (kukurydza), Chwastox Turbo 340 SL, Dragon 450 WG (zboża), Titus 25 
WG (kukurydza, ziemniak, pomidor),Siłacz 75WG (zboża, kukurydza). 

Ciekawostki: szarłat szorstki w uprawach roślin rolniczych jest uciążliwym 
chwastem, ale poza polami uprawnymi może być też rośliną pożyteczną. Na-
siona szarłatu zawierają w swoim składzie szereg wartościowych substancji 
odżywczych takich jak skrobia i tłuszcze (nasiona mogą stanowić znakomity 
pokarm dla ptaków). Także ziele rośliny jest źródłem wielu cennych substancji 
w tym soli mineralnych, garbników, białek i witaminy C, dzięki czemu stanowi 
wartościowy składnik paszy dla zwierząt hodowlanych. Ziele bywa też zbie-
rane i wykorzystywane w celach leczniczych, gdyż zawarte w nim substancje 
mają między innymi działanie antybakteryjne.
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Komosa biała (Chenopodium album L.) inna nazwa: lebioda. Roślina jedno-
roczna, jara z rodziny komosowatych. 

Morfologia: 
roślina osiąga wy-
sokość od 5 cm 
do prawie 100 
cm, zwykle roz-
gałęziona, wraz  
z liśćmi mączysto 
owłosiona. Liście 
są trójkątne, rom-
bowate lub lance-
towate, ogonko-
we, szarozielone, 
skrętoległe, brze-
giem łagodnie 
ząbkowane; górne są lancetowate i całobrzegie. Długość liścia 2-4 razy więk-
sza od szerokości. Kwiaty są drobne, zielonawe i wyrastają w kłębikach, które 
z kolei tworzą skupioną wiechę lub piramidalny kłos. Owoc to drobne, kuliste, 
szaroczarne, soczewkowato spłaszczone, okrągławe, otoczone zmięśniałym 
okwiatem, orzeszki. Nasiona są czarne i błyszczące. Korzenie są silne, wrze-
cionowate i palowe. Komosa biała jest wiatropylna; 

Siedlisko: rośnie na przydrożach, śmietniskach, rowach, polach. Preferu-
je gleby żyzne, pulchne, próchnicze, nawożone obornikiem, bogate w azot  
i potas. Łatwo kumuluje azotany. Chwast ruderalny kiełkujący przez cały okres 
wegetacji, jednak na mróz nie jest odporna. W zbożach ozimych z siewek wio-
sennych komosy białej wyrastają tylko karłowe, nie rozgałęzione rośliny, które 
owocują na ścierniskach. Kwitnie od lipca do listopada. 

Szkodliwość: wystąpienie 3-4 roślin/m2 powoduje obniżenie plonowania.

Zwalczanie: przez dbanie o czystość materiału siewnego, stosowanie rozłożo-
nego obornika, wczesne podorywki ściernisk ograniczymy jej występowanie. 
Gdy zaistnieje potrzeba użyjemy środka chemicznego polecanego przez IOR 
np. Linurex 500 SC (kukurydza, ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, groch 
jadalny), Legato Plus 600 SC, Huzar Activ 387 OD (zboża ozime), Maczeta 
OD 125, Mustang Forte 195 SE, Secator 125 OD (zboża), Maister 310 WG, 
Arigo 51 WG (kukurydza).

źródło: http://flowers.la.coocan
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Ciekawostki: ma właściwości lecznicze – w medycynie ludowej wewnętrznie 
pomagała przy kaszlu i przewlekłym zapaleniu oskrzeli, zewnętrznie stosowa-
na była na rany. Zawiera; saponiny, alkaloidy (beta cyna, beta ksantyna), beta-
iny, kwas oleanolowy, witaminę (A, C).

Roślina trująca - u ludzi, którzy spożyli komosę i przebywali na słońcu 
pojawiało się uczulenie słoneczne, objawiające się obrzękiem skóry i zmianą 
jej barwy, biegunką i silnym podnieceniem. U koni następowały drgawki, nie-
możność przełykania, zaburzenia koordynacji ruchów, spadek ciśnienia krwi 
i zapaść. U bydła i owiec zatrucie objawiało się brakiem koordynacji ruchów, 
krwawieniem z pyska, nozdrzy i odbytu.

Pyłki komosy u osób uczulonych powodują alergię, w uprawach buraków 
może być rośliną pułapkową dla mszyc, które bardzo chętnie składają na niej 
jajka.

Gorczyca polna (Sinapis arvensis L.) - rodzina krzyżowe. Zwana powszech-
nie: ognicha, modrych. Chwast segetalny, jary, jednoroczny, wymarzający pod-
czas zimy. Siewki gorczycy łatwo można wyciągnąć z gleby i zniszczyć przez 
uprawki mecha-
niczne. 

Morfologia: 
osiąga wysokość 
od 30 do 60 cm. 
Łodyga jest ciem-
nozielona, wznie-
siona, rozgałęzio-
na u większych 
okazów, szorstko 
owłosiona w dol-
nej części. Liście 
dolne są lirowa-
te, na ogonkach,  
a górne podługo-
wate, brzegiem zatokowo ząbkowane. Kwiaty złocistożółte, kielich z odgię-
tymi działkami, zebrane w szczytowe grono. Owoc to czterokanciasta, wielo-
nasienna (8-13 nasion) łuszczyna z ostrym dzióbkiem. Nasiona są okrągławe, 
gładkie, brunatno-czerwone, ciemnobrunatne albo czarne lekko połyskujące, 

źródło: http://trikalacity.gr
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z widocznym, małym znaczkiem. Korzenie są krótkie, palowe, żółtawobiałe  
i rozgałęzione. Siewki gorczycy polnej pojawiają się w różnych porach roku,  
a najliczniej występują na wiosnę. Kwitnie od maja do późnej jesieni. 

Siedlisko: Preferuje gleby żyzne, gliniaste, czarnoziemy, zasobne w wapń  
i azot. Pobiera bardzo dużo wody i składników pokarmowych z gleby. Roz-
mnaża się z nasion, które zarówno w glebie, jak i w oborniku długo zachowują 
żywotność.

Szkodliwość: 2 szt./m2, a dla buraka cukrowego 5 roślin na 30 m rzędu.

Zwalczanie: dbanie o czystość materiału siewnego, wykonywanie podorywek, 
bronowania, wprowadzenie płodozmianu oraz w miarę potrzeby ochrona che-
miczna, do której używamy środków dopuszczonych do obrotu i stosowania 
zezwoleniem MRiRW. Z palety substancji chemicznych możemy między inny-
mi wybrać: Linurex 500 SC (pietruszka, seler, groch jadalny, kukurydza, ziem-
niak, marchew), Arigo 51 WG (kukurydza), Arena 70 WG, Granstar SX 50 SG, 
Maczeta OD 125, Sekator 125 OD, Starane 250 EC (zboża), Huzar Actv 387 
OD (zboża ozime), Master 50 WG (jęczmień jary), Avatar 293 ZC (ziemniak).

Ciekawostki: jest żywicielem chorób i szkodników atakujących rośliny  
z rodziny kapustnych. Roślina miododajna, nasiona zawierają glikozyd synal-
binę, który pod wpływem wody wytwarza olejek gorczyczny (domieszka w pa-
szy dla koni i bydła nadaje nieprzyjemny smak mięsu i produktom mlecznym, 
a nawet powoduje zatrucie zwierząt).

Tasznik pospolity (Capsella bursa- pastoris (L.) Medik.). Rodzina krzyżo-
we - inne nazwy: bydelnik, 
kaszka, kaletka pasterska, 
sumki pastusza torebka, 
taszta, zozulnik, pasterska 
torba. Chwast segetalny, 
jednoroczny występujący  
w formie jarej i ozimej, w 
zależności od warunków kli-
matycznych. Jeśli wschodzi 
jesienią, tworzy rozetę liści 
przy ziemi, jeżeli wiosną - 
strzela natychmiast w pęd 
kwiatowy. źródło: http://www.zielnik-karpacki.pl



19

Morfologia: charakteryzuje się dużą zmiennością budowy, w zależności od 
warunków środowiska. Osiąga wysokość od 30 do 60 cm. Łodyga wznie-
siona, pojedyncza lub rozgałęziająca się, pokryta gwiazdkowatymi wło-
skami lub rzadziej naga. Liście przy ziemi są eliptyczne, zebrane w rozetę, 
najczęściej podługowate, pierzastodzielne lub ząbkowane, całobrzegie, na 
krótkich ogonkach. Liście górne są siedzące, przeważnie ząbkowane, rza-
dziej całobrzegie, wcinane z ząbkami, gwiazdkowato owłosione i obejmują 
łodygę. Kwiaty są białe, rzadko różowe, odwrotnie jajowate, drobne, niepo-
zorne i tworzą grono na górnej, nieulistnionej części łodygi. Kwitnie od maja 
do października. Owoc to trójkątna łuszczyna z sercowatym wycięciem na 
wierzchołku. Zawiera zwykle 10-20 czerwonożółtych lub żółtobrunatnych, 
owalnych, spłaszczonych, wydłużonych nasion. Roślina wydaje kilka tysię-
cy nasion, które kiełkują na głębokości 2-4 cm. Dojrzewanie nasion trwa bar-
dzo szybko, w ciągu roku roślina wydaje kilka pokoleń. Owoce mają zdol-
ność zimowania w ziemi, nie tracąc możliwości kiełkowania przez około  
5 lat. Korzenie są białawe, wrzecionowate i rozgałęzione. 

Siedlisko: preferuje miejsca nawożone mineralnie i obornikiem, pulchne  
i przewiewne, gleby żyzne, próchnicze o niskiej zawartości wapnia. Rośnie 
przy drogach, na torach kolejowych, podwórzach, wysypiskach śmieci, ugo-
rach, polach, w ogrodach, na stanowiskach ruderalnych. Posiada zdolność 
szybkiego przystosowania się do warunków zarówno w czasie obfitych opa-
dów, jak i suszy.

Szkodliwość: przy 1 roślinie/m2 spadek plonu o 0,03%.

Zwalczanie: pojedyncze wschody z powodzeniem możemy usunąć w czasie 
mechanicznego odchwaszczania. Jeżeli jednak zagęszczenie chwastu jest duże 
lub wschody pojawiają się nagminnie i bardzo szybko, należy zastanowić się 
nad ochroną chemiczną. Wybór środków ochrony roślin powinien być podyk-
towany zalecaną dawką, porą wykonywania oprysku, oraz rodzajem uprawy. 
Z katalogu środków chemicznych możemy wybrać np. Huzar Activ 387OD 
(zboża ozime), Linurex 500SC (kukurydza, ziemniaki, marchew, pietruszka, 
seler, groch jadalny), Granstar SX 50 SG, Arena 70 WG (zboża), Arigo 51 WG, 
Adengo 315 SC (kukurydza).

Ciekawostki: jest żywicielem pośrednim pasożytniczych grzybów  
i szkodników roślin z rodziny kapustowatych. Zawiera: biogenne aminy 
(acetylocholina, cholina, histamina, tyramina), alkaloid bursynę, sole mi-
neralne (głównie potasu), flawonoidy, garbniki, witaminę C i K, kwasy or-
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ganiczne, olejki eteryczne, żywice. Nasiona zawierają około 30% tłuszczu. 
Posiada ostry i gorzki smak, ma właściwości lecznicze moczopędne, przeciw-
krwotoczne. Ekstrakty zachowują przeciwkrwotoczne właściwości tylko przez  
3 miesiące. W niektórych krajach używany był do sporządzania sałatek oraz 
jako dodatek do zup.

Miotła zbożowa (Apera spica-venti) z rodziny trawy; nazwy potoczne: mie-
tła, mietlica rolowa, miętlica. Chwast segetalny jednoroczny, jary lub ozimy 
(dobrze zimujący). 

Morfologia: 
źdźbło gładkie 
bez rozgałęzień, 
wznoszące się  
w 1 lub 2 kolan-
ku. Liście równo-
wąskie, płaskie, 
szorstkie o szero-
kości do 2-5 mm, 
lekko skręcone, 
bez ostróg. Kwia-
ty zebrane w wie-
chowaty silnie rozgałęziający się kwiatostan. Jednokwiatowe kłoski są zielone 
lub czerwono nabiegłe. Owoc to ziarniak oplewiony, z ością szorstką. Ziarniaki 
miotły zbożowej kiełkują na powierzchni gleby lub na nieznacznej głębokości 
pod powierzchnią, do kiełkowania wymaga światła. 

Okres kiełkowania od jesieni do wiosny, od września do lutego. Średnia licz-
ba pędów na roślinę 10-12 u kiełkujących jesienią, 3-5 u kiełkujących wiosną. 
Kwitnie od czerwca do sierpnia. System korzeniowy wiązkowy, gęsty, płytki. 

Siedlisko: zasiedla gleby lekkie, lekko wilgotne, piaszczyste, piaszczysto-gli-
niaste, ubogie w wapń, lekko kwaśne. Spotykamy ją wszędzie na łąkach, po-
lach uprawnych. Masowo występuje w latach wilgotnych oraz na obniżeniu 
pól. Osiągając wysokość od 30 do 100 cm. 

Szkodliwość: próg szkodliwości 10 - 20 szt./m2 (25-40 wiech).

Zwalczanie: dbając o czystość materiału siewnego, stosowanie dobrze roz-
łożonego obornika i płodozmianu ograniczymy jej występowanie. Aby sku-

źródło: http://www.cruydthoeck.nl
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tecznie zatrzymać występowanie miotły należy podjąć walkę z tym gatun-
kiem już jesienią, stosując substancje czynne z różnych grup chemicznych 
np. Fusilade Forte 150EC (buraki, ziemniak, łubin, groch, rzepak, warzywa), 
Huzar Activ 387 OD (żyto, pszenżyto oz., pszenica oz.), Puma Universal 069 
EW (pszenica, jęczmień jary), Legato Plus 600 (zboża ozime), Aria 100 EC 
(rośliny rolnicze, warzywnicze, sadownicze), Command Top 375 SC (rze-
pak), Herbaflex 585 SC (jesień w pszenicy ozimej), Zeus 208 WG (wiosna  
w pszenicy ozimej).

Tobołki polne (Thlaspi arvense L.) – o regionalnych nazwach: kaletki, szele-
stucha. Gatunek rośliny należący do rodziny krzyżowych. Jest chwastem sege-
talnym, jednorocznym, jarym lub ozimym.

Morfologia: łodyga jest wznie-
siona, naga, w górze rozgałęzio-
na, nieco kanciasta bruzdkowa-
na. Osiąga wysokość od 10 do 
50 cm. 

Liście dolne są odwrot-
nie jajowate, wyrastające na 
ogonkach, a górne są zatoko-
wo ząbkowane, sercowate lub 
strzałkowate, bezogonkowe, 
zaostrzone, na szczycie tępe. 
Wszystkie liście są jasnozielo-
ne po roztarciu pachną czosn-
kiem. Kwiaty są drobne, białe, 
z żółtymi pylnikami, zebrane w 
grona. Owoc to płaska, prawie 
okrągła, z wąskim wcięciem na 
szczycie, szeroko oskrzydlona 
łuszczyna. Nasiona są owalne 
lub jajowate, spłaszczone, ciemnobrunatne, matowe, regularnie żeberkowa-
ne. Mogą leżeć kilka lat w ziemi nie tracąc zdolności kiełkowania. Korzenie 
są palowe i brunatno-białe. Tobołki polne kwitną od kwietnia do jesieni, 
niektóre okazy z kwiatami zimują. Jedna roślina daje ok. 1000 nasion, które 
mają zapach czosnku. 

źródło: https://upload.wikimedia.org
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Siedlisko: zasiedla gleby gliniaste, ciężkie i średnie, próchnicze, zasobne 
w składniki pokarmowe i wapń. Nasiona tobołka polnego mogą zachować  
w glebie żywotność do 9 lat.
Zwalczanie: po uprzednim rozpoznaniu chwastu, możemy przystąpić do 
zwalczania wybierając środki ochrony roślin z palety zalecanej przez IOR  
i MRiRW w oparciu o etykiety umieszczone przy każdym środku ochrony ro-
ślin. Z katalogu możemy wybrać np. Arena 70 WG, Granstar SX 50 SG (zbo-
ża), Arigo 51 WG (kukurydza), Huzar Activ 387 OD (zboża ozime).

Ciekawostki: nadaje się do sporządzania suchych bukietów, zawiera glikozyd 
siarko cyjanowy. Nieprzyjemny zapach czosnku jest przenoszony do mleka  
i masła. Gdy stwierdzimy powtarzające się występowanie tobołka polnego 
na określonej działce rolnej, wówczas nie należy uprawiać na niej roślin ka-
pustnych, rzepaku, ponieważ przyczyniają się do pojawienia kiły kapuścianej, 
śmietki kapusty, mszycy kapusty.

Młode rośliny są spożywane w postaci sałatki, nasiona zawierają ok. 35% 
tłuszczu; w Niemczech są dodawane do wędlin. Roślina jest trująca dla bydła.

Rzodkiew świrzepa (łopucha) (Raphanus raphanistrum L.) z rodziny krzy-
żowe – o nazwie regionalnej: łopucha. Chwast segetalny, jary, pojawiający się 
w uprawach od wczesnej 
wiosny do jesieni. 

Morfologia: łodyga jest 
okrągława, wzniesio-
na, rozgałęziona, dołem 
szorstko owłosiona, górą 
naga. Osiąga wysokość od 
10 do 60 cm. 

Dolne liście są skręto-
ległe, lirowate, pierzasto-
dzielne, a górne lanceto-
wate. Wszystkie liście są 
zielone, nierówno ząbko-
wane i okryte włoskami. 
Kwiaty jasnożółte cztero-
płatkowe, zebrane w grono źródło: http://commondatastorage.googleapis.com
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na szczytach pędów. Owoc to podłużnie żeberkowana, brunatno lub zielono-
szara, przewężona łuszczyna zakończona małym dzióbkiem. Po dojrzeniu roz-
łamuje się na kilka zdrewniałych członów. Nasiona są podłużne, jajowato kuli-
ste, czerwonawo brunatne, siatkowato dołkowane. Korzenie są palowe, mocne, 
cienkie, krótkie, wyprostowane, z licznymi korzeniami bocznymi. Rzodkiew 
świrzepa kwitnie od maja do lipca, a w roślinach okopowych do późnej jesieni. 
Jest żywicielem chorób i szkodników występujących na uprawach roślin kapu-
stowatych. Na niej często żerują gąsienice bielinka kapustnika. 

Siedlisko: roślina preferuje gleby piaszczyste, lekkie, gliniaste, lekko kwa-
śne (kwiaty żółte), suche, ubogie w wapń (kwiaty białe). Kiełkuje z warstwy 
wierzchniej gleby ok. 3 cm. 

Zwalczanie: polega na dbałości o materiał siewny, zachowanie technologii 
uprawy gleby i płodozmianu. W razie konieczności zastosowanie ochrony che-
micznej używając np. Expert 600 SC, Komandos 560 SC (zboża ozime), Arena 
70 WG, Triadik 70 WG (zboża).

Ciekawostki: roślina miododajna, a zarazem trująca, nasiona mają 50% 
tłuszczu i są bardzo niebezpieczne dla bydła, owiec i koni powodująca stany 
zapalne układu pokarmowego.

Zwalczanie chwastów jest nieodzowne w produkcji roślinnej. Przed pod-
jęciem decyzji dotyczącej zastosowania sposobu ograniczającego występo-
wanie chwastów, konieczne jest dokładne rozważenie korzyści i zagrożeń 
wynikających z danego sposobu ochrony upraw przed zachwaszczeniem. 
W zwalczaniu chwastów rozróżnia się dwie koncepcje progów zagrożenia. 
Próg zagrożenia przy gęstym wystąpieniu określa się w procentach pokrycia 
gleby lub liczbą chwastów na 1m2. Nadaje się dla roślin o dużej zdolności 
konkurencyjnej. Próg zagrożenia przy okresowym wystąpieniu chwastów 
dotyczy krytycznego okresu, gdy wymagany jest brak chwastów.

Zwiększenie udziału zbóż w strukturze zasiewów powoduje wzrost 
zachwaszczenia szczególnie, gdy mamy do czynienia z uprawami roślin 
w monokulturze. Działania rolników powinny być ukierunkowane na 
ograniczenie masowego występowania chwastów w roślinach uprawnych 
przez czynności profilaktyczne oraz bezpośrednie zwalczanie mechanicz-
ne i/lub chemiczne. Podczas zbioru, przechowywania i transportu należy 
ograniczyć wszelkie wymykanie się zarodników, nasion niepożądanych. 
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Maszyny i urządzenia muszą być wyczyszczone po użyciu. Prowadzenie 
systematycznych lustracji polowych nad przebiegiem wzrostu chwastów  
w uprawach rolniczych jest podstawą do podejmowania decyzji o potrze-
bie wykonywania zabiegów ochroniarskich, zarówno chemicznych jak i nie 
chemicznych. Dzięki wysokiej skuteczności herbicydów ograniczona jest 
konkurencyjność oddziaływania chwastów na rośliny uprawne. Zaburzenia 
w kwitnieniu, a w następstwie i w owocowaniu chwastów przez zastoso-
wanie środków ochrony roślin, znajduje odzwierciedlenie nie tylko w ilo-
ści zbieranego plonu, w jego jakości oraz łatwiejszemu przeprowadzeniu 
zbioru uprawianych roślin. Integrowana ochrona roślin nie eliminuje możli-
wości stosowania chemicznych środków do zwalczania agrofagów. Jednak 
trzeba mieć na uwadze to, że ochrona musi być stosowana w sposób odpo-
wiedzialny, uwzględniający prawidłowy dobór i zrównoważone stosowanie 
środków ochrony roślin w celu ograniczenia do minimum ewentualnych 
skutków ubocznych i ich wpływu na środowisko. Zaleca się ograniczenie 
liczby zabiegów chemicznych przy jednoczesnym zachowaniu ich maksy-
malnej skuteczności. We współczesnej polowej produkcji roślinnej głęboka 
uprawa wąskiego pasa roli, w którym wysiewane są nasiona rośliny upraw-
nej oraz brak jakiejkolwiek uprawy w międzyrzędziach ogranicza wscho-
dy chwastów - technologia strip - till łącząca elementy głębokiej uprawy 
spulchniającej i uprawy zerowej z siewem bezpośrednim. Jednak każda in-
nowacyjność w produkcji rolnej posiada zalety i wady. 

Odporność chwastów
Do szybszego procesu wyodrębniania się chwastów odpornych do-

chodzi wówczas, gdy rolnik w swoim gospodarstwie stosuje najczęściej 
uproszczoną uprawę roli i brak zmianowania (monokultury, uprawy wielo-
letnie), a zabiegi wykonuje herbicydami z tej samej grupy chemicznej (ten 
sam mechanizm działania).

Błędy popełniane podczas wykonywania zabiegów ochroniarskich 
sprzyjają powstaniu odporności, kompensacji wśród patogenów. Obserwuje 
się uodparnianie chwastów na działanie substancji czynnej glifosatu. Glifo-
sat jest powszechnie używany do walki z chwastami, z którymi żaden inny 
herbicyd nie może sobie poradzić. Na świecie rozpoznano 31 gatunków 
chwastów odpornych na tą substancję. Zjawisku kompensacji chwastów na-
leży przeciwdziałać przez wprowadzenie przemienności herbicydów, czyli 
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unikać wielokrotnego stosowania tych samych substancji aktywnych na jed-
nym polu, kierować się nie nazwą handlową środka, lecz składem. Dobrym 
rozwiązaniem jest stosowanie zarejestrowanych mieszanin herbicydowych, 
a dodanie adiuwantu polepsza jakość pokrycia opryskiwanej powierzchni 
liści substancją aktywną. Z zaleceń agrotechnicznych konieczne jest ustale-
nie prawidłowego płodozmianu oraz stosowanie alternatywnych rozwiązań 
w postaci mechanicznej walki z chwastami. Mimo że tradycyjne techno-
logie uprawy, na których zachowuje się pełną agrotechnikę i płodozmian, 
zdecydowanie najlepiej wypadają pod względem wpływu na ograniczenie 
zachwaszczenia pól, to rachunek ekonomiczny zmuszają wielu plantato-
rów do wyboru innych tańszych i bardziej opłacalnych systemów produkcji 
(uproszczona uprawa, rośliny rolnicze w monokulturze). Takie działanie 
może w niedalekim czasie prowadzić do wzrostu ryzyka uodporniania się 
chwastów na herbicydy. Rolnicy opierający produkcję roślinną na domina-
cji zbóż ozimych w płodozmianie i intensywnej ochronie chemicznej muszą 
się liczyć z ryzykiem pojawienia się odporności chwastów na herbicydy 
(z grupy graminicydów). Duży wpływ na powstawanie odporności mają 
właściwości biologiczne poszczególnych gatunków chwastów. Gatunki  
o dużym współczynniku rozmnażania (duża liczba nasion z jednej rośliny) 
dające kilka pokoleń w ciągu roku, o nasionach łatwo rozprzestrzeniających 
się na duże odległości i obcopylne wykazują dużą zmienność genetyczną, 
dzięki czemu w populacji występuje wiele biotypów. U tych gatunków od-
porność na herbicydy pojawia się znacznie szybciej w porównaniu z gatun-
kami o mniejszym zróżnicowaniu biologicznym i genetyczny.

Przeciwdziałanie odporności chwastów
Ważnym i efektywnym działaniem w walce z groźnymi i silnie rozprze-

strzeniającymi się gatunkami chwastów jednoliściennych są integrowane 
systemy ochrony z uwzględnieniem właściwej agrotechniki, płodozmianu 
i ochrony niechemicznej (zabiegi mechaniczne), w których liczba zabie-
gów herbicydowych jest zredukowana do uzasadnionego ekonomicznie mi-
nimum. Pola, na których nie stosuje się prawidłowego płodozmianu lub 
znacznie go ogranicza na rzecz np. dużego udziału zbóż ozimych lub wpro-
wadza się uproszczenia zabiegowe (np. brak orki głębokiej), są szczególnie 
narażone na wyselekcjonowanie osobników odpornych na herbicydy. Czyn-
nikami ograniczającymi nasilenie chwastów jest także opóźnienie terminu 
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siewu, optymalizacja gęstości wysiewu czy wybór odpowiednich odmian 
(dobrze krzewiących się i konkurencyjnych).

W chemicznej strategii odchwaszczania zbóż należy stosować her-
bicydy z różnych grup chemicznych i o różnym mechanizmie działania. 
Skutecznym działaniem ograniczającym występowanie odpornych chwa-
stów może być stosowanie zbiornikowych mieszanin herbicydów mających  
w swym składzie środki o różnym mechanizmie działania. W przypadku 
wystąpienia na traktowanym polu chwastów uodpornionych na pojedynczy 
środek efekt chwastobójczy może być nadal bardzo wysoki, gdyż chwasty 
wystawione są na działanie niekiedy kilku różnych substancji czynnych. 
Aby ograniczyć ryzyko rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy 
w systemie zwalczania chwastów uwzględnić stosowanie herbicydów nie-
selektywnych przed wschodami rośliny uprawnej (np. glifosat).

Ważnym elementem strategii walki z chwastami w zbożach ozimych 
jest jesienne wykonywanie zabiegów. Zabiegi chemiczne należy wyko-
nywać w optymalnym terminie, dostosowanym do warunków glebowych  
i klimatycznych, tak aby wykorzystać chwastobójcze działanie herbicydów 
w sposób optymalny. Uciążliwe gatunki najlepiej zwalczać w zabiegach do-
glebowych i wczesno-nalistnych (w fazie 2-3 liści), ponieważ, późniejsza 
aplikacja w fazie rozkrzewiania się może być mało skuteczna. Opóźniające 
się lub nierównomierne wschody chwastów w sezonie wymagają niekiedy 
dwóch oddzielnych zabiegów chwastobójczych.

Jeśli ryzyko uodporniania się chwastów jest duże, to konieczne będzie 
wykonanie uzupełniającego zabiegu wiosennego, ale już środkiem o innym 
mechanizmie działania. Na stanowiskach potencjalnie zagrożonych odpor-
nością prostą lub krzyżową efekt zmiany grupy środków chwastobójczych 
powinien dać pozytywne rezultaty.
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