
CHWASTY W ZBOŻACH JARYCH 
 

 

PSZENICA JARA 
 
Zachwaszczenie łanów pszenicy jarej nie różni się zwykle pod względem florystycznym od zachwaszczenia innych 

zbóż jarych, rosnących na glebach żyźniejszych. Stopień  zachwaszczenia rzadszych łanów pszenicy jarej może być 

bardzo wysoki. 

 

JĘCZMIEŃ JARY 
 

W łanach jęczmienia jarego rośnie ponad sto gatunków chwastów, w tym około 80 gatunków chwastów krótkotrwa-

łych zimujących i jarych oraz ponad 50 gatunków chwastów wieloletnich. 

 

W warstwie dolnej najczęściej występuje: kurzyślad polny (Anagallis arvensis), piaskowiec macierzankowy (Are-

naria serpyllifolia), rdest ptasi (Polygonum aviculare), miejscami rolnica pospolita (Sherardia arvensis), przetacznik 

perski (Veronica persica), przetacznik lśniący (Veronica polita) i inne przetaczniki, a także fiołek polny (Viola arven-

sis). 

 

W warstwie środkowej z chwastów krótkotrwałych dominuje: gorczyca polna (Sinapis arvensis), mak polny (Pa-

paver rhoeas), chaber bławatek (Centaurea cyanus), jasnota różowa (Lamium amplexicaule), rdest powojowaty (Fal-

lopia convolvulus), komosa biała (Chenopodium album), rdest plamisty (Polygonum persicaria), a z chwastów wielo-

letnich: perz właściwy (Elymus repens), szczawik żółty (Oxalis fontana), czyściec błotny (Stachys palustris), miej-

scami podbiał pospolity (Tussilago farfara), powój polny (Convolvulus arvensis), mlecz polny (Sonchus arvensis), 

ostrożeń polny (Cirsium arvense), bylica pospolita (Artemisia vulgaris). 

 

OWIES 
 

W tej uprawie spotyka się ponad 150 gatunków chwastów, w tym ponad 50 gatunków chwastów wieloletnich, a pozo-

stałe to krótkotrwałe jare i zimujące.  

 

W warstwie dolnej dominuje: kurzyślad polny (Anagallis arvensis), niezapominajka polna (Myosotis arvensis), rdest 

ptasi (Polygonum aviculare), przetacznik perski (Veronica persica) i inne przetaczniki, a także gwiazdnica pospolita 

(Stellaria media), a na piaskach czerwiec roczny (Scleranthus annuus). 

 

W warstwie środkowej wśród chwastów krótkotrwałych dominuje: tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), 

gorczyca polna (Sinapis arvensis), chaber bławatek (Centaurea cyanus), komosa biała (Chenopodium album), maruna 

nadmorska bezwonna (Matricaria maritima subsp. inodora), mak polny (Papaver rhoeas) lub piaskowy (Papaver 

argemone), rdest powojowaty (Fallopia convolvulus), włośnica zielona (Setaria viridis), włośnica sina (Setaria glau-

ca), rdest plamisty (Polygonum persicaria), rdest kolankowy (Polygonum lapatifolium subsp. lapatifolium), rdest gru-

czołowaty (Polygonum tomentosum), wyka siewna (Vicia sativa), wyka wąskolistna (Vicia angustifolia), wyka drob-

nokwiatowa (Vicia hirsuta), mlecz kolczasty (Sonchus asper).  

 

Wśród chwastów wieloletnich najczęściej występują: krwawnik pospolity (Achillea millefolium), skrzyp polny 

(Equisetum arvense), rdest ziemnowodny (Polygonum amphibium), czyściec błotny (Stachys palustris), perz właściwy 

(Elymus repens), szczawik żółty (Oxalis fontana), miejscami szczaw kędzierzawy (Rumex crispus), powój polny 

(Convolvulus arvensis) oraz wyrastający ponad łan ostrożeń polny (Cirsium arvense) i mlecz polny (Sonchus arven-

sis).  

 

Na polach piaszczystych masowo występują takie chwasty jak: rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum), 

czerwiec roczny (Scleranthus annuus), sporek polny (Spergula arvensis) i szczaw polny (Rumex acetosella). 

Owies, jęczmień jary i pszenicę jarą może zachwaszczać również owies głuchy (Avena fatua), który dojrzewa 

wcześniej niż zboża i łatwo osypuje się. Ze względu na trujące ziarniaki, niebezpiecznym chwastem w zbożach jarych 

jest również życica roczna (Lolium temulentum).  

 

 

GRYKA 
 
Obfite ulistnienie gryki, zacieniające glebę, a przede wszystkim allelopatia nie sprzyja rozwojowi chwastów. Tylko 

nieliczne z nich mogą utrzymać się pod osłoną liści i kwiatów tej rośliny, np.: skrzyp polny (Equisetum arvense), 



ostrożeń polny (Cirsium arvense), rdest kolankowy (Polygonum lapatifolium subsp. lapatifolium) oraz pojedyncze 

rośliny włośnicy zielonej (Setaria viridis) i włośnicy sinej (Setaria glauca). Dlatego też gryka w płodozmianie ma 

znaczenie rośliny odchwaszczającej. 

 

PROSO 
 

Zachwaszczane jest zwykle przez wszystkie chwasty wschodzące w drugiej połowie wiosny. Wśród nich szczególnie 

licznie występują: włośnica zielona (Setaria viridis) i włośnica sina (Setaria glauca), palusznik krwawy (Digitaria 

sanguinalis), palusznik nitkowaty (Digitaria ischaemum), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) i chwasty 

wieloletnie. W początkowym okresie rozwoju proso jest niezmiernie wrażliwe na zachwaszczenie i plonuje dobrze 

tylko wtedy, gdy zostanie wcześnie odchwaszczone. 

 

Wykaz chwastów z bogatym materiałem zdjęciowym (roślina, siewka, kwiat, nasiono) i opisem dostępny jest w 

publikacji wydanej w 2017 r. przez IUNG-PIB pt. „Chwasty i rośliny ruderalne pól uprawnych”. 
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