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WIOSNA NA POLACH. Ochrona zbóż ozimych przed chwastami

Miotła wczesną wiosną

Z �oku na rok rośnie zachwasz-

czenie pól uprawnych. Przyczyn 

takie go stanu rzeczy jest wiele. 

Przede wszystkim należy zwrócić 

uwagę na duży procentowy udział 

zbóż w strukturze zasiewów oraz 

uproszcze nia w uprawie roli. 

W wielu przypadkach problem 

nasila się przez nieprawidłowy 

dobór herbicydów. 

Zróżnicowany skład gatunkowy 
chwastów występujących w  zbożach 
ozimych wymaga dobrego rozeznania 
i określenia gatunków do minujących 
w  taki sposób, aby można było pra-
widłowo dobrać preparat zwalczają-
cy. Herbicydy mogą być stosowa ne 
w różnych terminach. Jesienią, przed 
lub po wschodach zbóż albo z chwilą 
ruszenia wiosennej wegetacji. 
Przy sprzyjających warun kach pogo-
dowych, możemy zabiegi ochroniar-
skie wykonać w  okresie spo czynku 
zimowego, na przedwiośniu. 

Chwasty w fazie
Ustalając optymalny termin stosowa-
nia herbicydu, uwzględniamy rodzaj 
uprawianego zboża, termin siewu to, 
jakie chwasty występują na  danym 
polu i  ich fazę rozwojo wą. Podsta-
wą dobrego efektu chwa stobójczego, 
poza technicznie dobrze wykonanym 
zabiegiem, jest odpo wiedni dobór 
herbicydów oraz ich zasto sowanie 
w optymalnym terminie. Dobór her-
bicydów musi obejmować te prepa-
raty lub mieszaniny, które wykazują 

wysoką skuteczność w  zwalczaniu 
dużej liczby chwastów. 

Koszty ochrony planta cji są wysokie, 
dlatego należy rozważnie dobierać 
herbicydy, aby zwalczały jak najwięk-
sze spektrum chwastów występują-

cych na polu. W okresie wiosennego 
zwalczania chwastów uwagę należy 
zwrócić na  herbicydy z  gru py fe-
noksykwasów. Należą do  nich środ-
ki, których sub stancje biologicznie 
czynne są po chodnymi kwasu octo-
wego ‒ MCPA i 2,4-D lub pochod-

Tabela 1. Wrażliwość wybranych gatunków chwastów licznie występujących  

w zbożach na niektóre pochodne fenoksykwasów i dikambę

G��	
�� MCPA 2,4-D MCPP 2,4-DP Dikamba

Chaber bławatek SW SW SW SW W

Fiolek polny O O SW SW SW

Gorczyca polna W W W W W

Gwiazdnica polna O O W W W

Jasnoty W W W W SW

Komosa biała W W W W W

Mak polny W SW W SW W

Maruna bezwonna O O SW W W

Ostrożeń polny SW SW SW SW W

Przetaczniki O SW W W SW

Przytulia czepna O O W W W

Rdesty O SW SW SW W

Rumian polny O O SW W W

Rumianek pospolity O O SW W W

Rzodkiew świrzepa W W W W W

Samosiewy rzepaku W SW W W W

Tasznik pospolity W W W W W

Tobołki polne W W W W W

O – odporne, SW – średnio wrażliwe, W – wrażliwe
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T����� �� ������� ����� �!� "�#�#�� #$�� !$ zwalczania mio tły zbożowej i chwastów dwuliścien nych

H��bicydy
Jęczmień  
ozimy

Pszenica  
ozima

Pszenżyto  
ozime

Żyto

Isoguard 500 SC – 2-2,5 l/ha – –

Izoherb 500 SC
–

2-2,5 l/ha 2-2,5 l/ha
–

Protugan 500 SC 3 l/ha 3 l/ha 2,5 l/ha 2,5 l/ha

Atlantis 12 OD
–

0,45-1,2 l/ha 0,45-1,2 l/ha 0,45 l/ha

Chisel 51,6 WG – 90 g/ha 90 g/ha 90 g/ha

Apyros 75 WG – 13,3-26,5 g/ha +adiuwant 13,3-26,5 g/ha +adiuwant –

Attribut 70 SG – 60 g 60 g –

Huzar 05 WG – 150-200 g/ha 150-200 g/ha 150-200 g/ha

Puma Uniwersal 069 EW
–

1-1,2 l/ha
– –

nymi kwasu masło wego ‒ mecoprop 
(MCPP) i  dichlorprop (2,4-DP) 
oraz dikamba, które służą do  zwal-
czania chwastów dwu liściennych. 
Wrażliwość chwastów na  poszcze-
gólne substan cje biologicznie czynne 
przedstawia tabela 1.

Nie na �ołki
Z dwuliściennych gatunków, w zbo-
żach ozimych najczęściej możemy 
spotkać komosę bia łą, gwiazdnicę 
pospolitą, przytulię czepną, ostrożeń 
polny, 3ołek polny, rumian polny, ru-
mianek, marun bezwonn, mak polny, 
tasznik pospolity, rdesty i inne. 

Herbicydy, które mają w składzie sub-
stancję bio logicznie czynną MCPA 
lub 2,4-D, nie zwalczają chwa stów, 
takich jak 3ołek polny, gwiazd nica 
pospolita, maruna bezwonna, prze-
taczniki, przytulia czepna, rumianek 
pospolity i rumian polny. 

Skuteczny we wczesnych fazach
Natomiast herbicydy, które w  swo-
im składzie zawierają mecoprop 
i  dichlorprop wykazują lepsze dzia-
łanie w  stosun ku do  wymienionych 
chwastów, niszcząc je w  stopniu 
wystarczającym lub średnim. Naj-
skuteczniejsze działanie w  stosunku 
do  chwastów dwuliściennych, poza 
nie licznymi wyjątkami, wykazuje 
dikamba. Środek ten zdecydowanie 
niszczy chwasty, ale w  stosunkowo 
mło dych fazach rozwojowych.

Wczesną wiosną
Do najbardziej uciążliwych, maso-
wo występujących i  przynoszą cych 
najwyższe straty chwastów jednoli-
ściennych, należy miotła zbożowa. 
Obecnie chwast ten występuje już 
na wszystkich ty pach gleb, w różnym 
natęże niu. Gatunek ten jest odporny 
na zim no a wegetacja może rozpocząć 
się nawet przy temperaturze 0 °C, gdy 

r%&'( ny zbożowe są jeszcze w  stanie 
spoczynku. Często już wczesną wiosną 
miotła zbożowa osią ga fazę 3-4 liści 
(początek krzewie nia), przez co jest 
słabo niszczona przez zdecydowaną 
więk szość herbicydów. Aby zabieg 
ochroniarski był skuteczny, należy go 
wykonać, kiedy średnia temperatura 
w ciągu doby wynosi powyżej 10 oC, 
ponieważ herbicydy najlepiej działają 
w prze dziale 10-20 °C.

Znajdujące się obecnie na rynku pol-
skim herbicydy, w przewa żającej czę-
ści zwalczają jednocze śnie chwasty 
jednoliścienne (szcze gólnie miotłę 
zbożową) i chwasty dwuliścienne.
Podstawą wykonywania zabiegu 
jest etykieta – instrukcja stosowania 
środka ochrony roślin. Zapoznajmy 
się z jej treścią.
Małgorzata Stempniak 
DODR we Wrocławiu
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