
CHWASTY W ZBOŻACH OZIMYCH 
 

W zasiewach zbóż ozimych (żyto, pszenica i jęczmień) spotyka się ponad 150 gatunków chwastów pospolitych i 

ponad 100 gatunków chwastów rzadszych lub występujących w mniejszych ilościach. Jednak nie wszystkie rosną w 

każdym łanie zboża ozimego. Występowanie bowiem poszczególnych chwastów zależy nie tylko od rośliny uprawnej, 

ale także od lokalnych warunków siedliskowych, a zwłaszcza glebowych oraz klimatycznych.  

Łany pszenicy ozimej są zwykle silniej opanowane przez niektóre gatunki chwastów niż łany żyta, a stosunkowo 

najmniej chwastów występuje w zasiewach jęczmienia ozimego. Przyczyną tego jest różne tempo wzrostu tych zbóż 

w początkowych okresach rozwoju. Jęczmień ozimy rośnie szybko jesienią i wiosną, co nie sprzyja rozwojowi chwa-

stów. Natomiast pszenica ozima zarówno w jesieni, jak i na wiosnę rośnie powoli, co ułatwia rozwój chwastów nie 

tylko ozimych i zimujących, ale także jarych oraz trwałych. 

Pszenica ozima jest zwykle zanieczyszczona takimi chwastami, jak: gorczyca polna (Sinapis arvensis), rdest ziem-

nowodny (Polygonum amphibium), mlecz polny (Sonchus arvensis), ostrożeń polny (Cirsium arvense), groszek bul-

wiasty (Lathyrus tuberosus), łoczyga pospolita (Lapsana communis).  

Na glebach lżejszych w porze wiosennej bardzo charakterystyczne są takie chwasty, jak: przetacznik bluszczyko-

wy (Veronica hederifolia), przetacznik trójlistkowy (Veronica triphyllos), niezapominajka piaskowa (Myosotis 

micrantha), wiosnówka pospolita (Erophila verna), które spotyka się także w zbożach jarych.  

W  okresie  letnim  zakwitają wyższe chwasty ozime i zimujące, np.: mak polny (Papaver rhoeas), mak piaskowy 

(Papaver argemone), miłek letni (Adonis aestivalis), kąkol polny (Agrostemma githago), chaber bławatek (Centaurea 

cyanus) czy ostróżeczka polna (Consolida regalis). 

 

W skład zbiorowisk chwastów zbóż ozimych wchodzą rośliny następujących grup biologicznych: 
 

Chwasty krótkotrwałe jare, pojawiające się w pierwszej połowie wiosny: Należą do nich: czerwiec roczny (Scle-

ranthus annuus), szarota błotna (Gnaphalium uliginosum), sit dwudzielny (Juncus bufonius), kurzyślad polny (Ana-

gallis arvensis),  rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens), rumianek pospolity (Chamomilla recutita), 

jaskier polny (Ranunculus arvensis), bodziszek drobny (Geranium pusillum), bodziszek porozcinany (Geranium dis-

sectum), dymnica pospolita (Fumaria officinalis), sporek polny (Spergula arvensis), prosienicznik gładki (Hypocho-

eris glabra), poziewnik szorstki (Galeopsis tetrahit), poziewnik dwudzielny (Galeopsis bifida), rdest powojowaty 

(Fallopia convolvulus). Chwasty pozostające w łanach w postaciach karłowatych owocują dopiero na ścierniskach, 

np.: blekot pospolity (Aethusa cynapium), rdest ptasi (Polygonum aviculare), rdest plamisty (Polygonum persicaria), 

lokalnie rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper) i komosa biała (Chenopodium album). Chwasty kiełkujące w dru-

giej połowie wiosny (w łanach i na ścierniskach w postaciach karłowatych, przeważnie na glebach lżejszych), to np.: 

poziewnik polny (Galeopsis ladanum), palusznik nitkowaty (Digitaria ischaemum), palusznik krwawy (Digitaria 

sanguinalis), włośnica sina (Setaria glauca), włośnica zielona (Setaria viridis), chwastnica jednostronna (Echinochloa 

crus-galli). 

 

Chwasty krótkotrwałe zimujące, wchodzące w skład warstwy środkowej: Należą do nich: mietlica zbożowa (Ape-

ra spica-venti), kąkol polny (Agrostemma githago), ostróżeczka polna (Consolida regalis), mak polny (Papaver 

rhoeas), mak piaskowy (Papaver argemone), bniec biały (Melandrium album), bniec dwudzielny (Melandrium nocti-

florum), nawrot polny (Lithospermum arvense), chaber bławatek (Centaurea cyanus), przytulia czepna (Galium apa-

rine).  

 

Chwasty krótkotrwałe zimujące, wchodzące w skład warstwy dolnej i tuż przy ziemi: Należą do nich: tobołki 

polne (Thlaspi arvense), tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), iglica pospolita (Erodium cicutarium), fiołek 

polny (Viola arvensis), fiołek trójbarwny (Viola tricolor), niezapominajka polna (Myosotis arvensis), czyściec roczny 

(Stachys annua), jasnota różowa (Lamium amplexicaule), jasnota purpurowa (Lamium purpureum), rumian polny 

(Anthemis arvensis), przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis), maruna nadmorska bezwonna (Matricaria mariti-

ma subsp. inodora), rolnica pospolita (Sherardia arvensis), starzec zwyczajny (Senecio vulgaris), gwiazdnica pospoli-

ta (Stellaria media), wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia), wilczomlecz drobny (Euphorbia exiqua), wilczo-

mlecz sierpowaty (Euphorbia falcata), pszeniec różowy (Melampyrum arvense), skrytek polny (Aphanes arvensis), 

przetacznik perski (Veronica persica), przetacznik lśniący (Veronica polita), przetacznik rolny (Veronica agrestis), 

przetacznik polny (Veronica arvensis). 

Z wymienionych, najbardziej odporne na mróz są: ostróżeczka polna (Consolida regalis), chaber bławatek (Cen-

taurea cyanus), kąkol polny (Agrostemma githago), przytulia czepna (Galium aparine), tobołki polne (Thlaspi arven-

se), rolnica pospolita (Sherardia arvensis), maruna nadmorska bezwonna (Matricaria maritima subsp. inodora), ru-

mian polny (Anthemis arvensis) oraz przetaczniki (Veronica sp.).  

Masowo wschodzące w jesieni maki i gorczyca zwykle giną w czasie zimy. Z innych gatunków w jesieni wscho-

dzą tylko nieliczne rośliny, a masowe wschody pojawiają się dopiero na wiosnę. Należy zaznaczyć, że usytuowanie 

poszczególnych gatunków w określonej warstwie nie zawsze jest stałe, np. przymiotno kanadyjskie w pszenicy ozimej 



lub w przerzedzonym przez mróz życie dosięga prawie kłosów tych zbóż, natomiast w gęstym łanie żyta ledwie odra-

sta od ziemi. Poza tym, w tym samym łanie mogą być rośliny wysokie i bardzo niskie (zależy to od terminu wschodu).  

 
Chwasty krótkotrwałe ozime rozwijające się w warstwie środkowej: Należą do nich: stokłosa żytnia (Bromus 

secalinus), stokłosa polna (Bromus arvensis), lnicznik siewny (Camelina sativa), lnicznik drobnoowocowy (Camelina 

microcarpa), wyka kosmata (Vicia villosa), miłek letni (Adonis aestivalis). 

W warstwie dolnej występuje: przetacznik bluszczykowy (Veronica hederifolia), przetacznik trójlistkowy (Veronica 

triphyllos). 

 
Chwasty dwuletnie w zbożach ozimych są dość rzadkie: Rosną w łanach zwykle blisko miedz, dróg polnych i na 

odłogach. Do częściej spotykanych należy: marchew zwyczajna (Daucus carota), nostrzyk biały (Melilotus alba), 

nostrzyk żółty (Melilotus officinalis), ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare). 

 
Chwasty wieloletnie o rozłogach nadziemnych: Występują w miejscach niżej położonych i wilgotnych, np. jaskier 

rozłogowy (Ranunculus repens) i pięciornik gęsi (Potentilla anserina).  

 

Chwasty kłączowe z silnie rozwiniętym korzeniem palowym: szczaw kędzierzawy (Rumex crispus), szczaw tępo-

listny (Rumex obtusifolius), mniszek pospolity (Taraxacum officinale, a w stanowiskach wilgotnych: żywokost le-

karski (Symphytum officinale) i babka lancetowata (Plantago lanceolata). 

 

Chwasty wieloletnie z kłączem pionowym uciętym: Należą do nich: babka zwyczajna (Plantago major), prosie-

nicznik szorstki (Hypochoeris radicata) lub z kłączem skośnym, np. jaskier ostry (Ranunculus acer). 

 

Chwasty kłączowo-rozłogowe: Należą do nich: krwawnik pospolity (Achillea millefolium), perz właściwy (Elymus 

repens), kłosówka miękka (Holcus mollis), mietlica olbrzymia (Agrostis gigantea), wiechlina łąkowa (Poa pratensis), 

rdest ziemnowodny (Polygonum amphibium), podbiał pospolity (Tussilago farfara), skrzyp polny (Equisetum arven-

se), skrzyp leśny (Equisetum silvaticum), czyściec błotny (Stachys palustris), mięta polna (Mentha arvensis), szczawik 

żółty (Oxalis fontana), dzwonek jednostronny (Campanula rapunculoides), groszek bulwiasty (Lathyrus tuberosus). 

 

Chwasty korzeniowo-rozłogowe (korzeniowo-odroślowe): Należą do nich: szczaw polny (Rumex acetosella), 

powój polny (Convolvulus arvensis), mlecz polny (Sonchus arvensis), ostrożeń polny (Cirsium arvense), wilczomlecz 

sosnka (Euphorbia cyparissias), wilczomlecz lancetowaty (Euphorbia esula) oraz rzepicha leśna (Rorippa silvestris). 

Zarówno chwasty kłączowo-rozłogowe, jak też chwasty korzeniowo-rozłogowe w jęczmieniu ozimym i życie są 

zwykle bardziej zagłuszone i mniej widoczne, natomiast w pszenicy bardziej bujne. 

 

Chwasty cebulkowe: Na glebach piaszczystych występuje czosnek winnicowy (Allium vineale), na glebach cięższych 

czosnek zielonawy (Allium oleraceum) oraz złoć polna (Gagea arvensis). 

 

Chwasty pasożytnicze: Są to chwasty takie jak: szelężnik włochaty (Rhinanthus alectorolophus), szelężnik większy 

(Rhinanthus serotinus) oraz pszeniec różowy (Melampyrum arvense) bytują na glebach niezbyt suchych i zasobnych 

w wapno. Szelężniki rozsiewają się z ziarnem zbóż ozimych, od którego trudno je oddzielić, gdyż mają nasiona cięż-

kie i nieoskrzydlone. 

 

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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