
Desykacja zbóż 

Zwykle w warunkach klimatycznych Polski dojrzewanie zbóż na danym polu przebiega 

równomiernie i nie jest wymagane przyspieszanie ani wyrównywanie tego procesu. Zbiór 

ziarna następuje przy jego wilgotności 14 – 16%. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach  zabieg 

desykacji jest konieczny.  

Wyjątek taki stanowią między innymi uprawy mieszanek zbożowych z udziałem roślin 

motylkowatych na ziarno.  

Inne sytuacje to bardzo zagęszczony siew zbóż, który ze względu na obfitą masę nie 

całkowicie suchej słomy utrudnia zbiór.  

Nierównomierne dojrzewanie zboża w łanie to kolejny powód konieczności zastosowania 

desykacji. Może ono być  spowodowane nierównomiernym nawożeniem, zróżnicowaniem 

gleb na polu, występującymi zastoiskami wodnymi lub uszkodzeniami roślin przez mróz i 

związane z tym wyrastanie nowych pędów, a także odmładzaniem się roślin po okresie 

długotrwałej suszy. 

Desykacja w zbożach jest też zalecany w przypadku silnego zachwaszczenia, zwłaszcza z 

udziałem chwastów wieloletnich – głównie perzu właściwego. Na plantacjach 

przerzedzonych przez mróz, mimo stosowania herbicydów, często pojawia się 

zachwaszczenie wtórne. W takim przypadku chwasty w momencie zbioru są jeszcze zielone, 

co utrudnia pracę kombajnu i może prowadzić do wzrostu wilgotności ziarna (zawilgocenie 

wtórne). 

Należy także przeprowadzić desykację w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków 

pogodowych w okresie żniw i gdy zaistnieje ryzyko, że zboże zacznie nam nadmiernie 

porastać. Dotyczy to głównie żyta i pszenżyta, które zwykle bardziej są podatne na 

porastanie. 

Do desykacji zbóż stosuje się preparaty zawierające glifosat. Dosuszanie glifosatem w 

zbożach stosuje się w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi około 

20-30 proc. Zazwyczaj wartość taką zboża osiągają na 10-14 dni przed przewidywanymi 

żniwami. 

Glifosad powoduje bardzo szybkie i nienaturalne wysuszanie kiełków. Dlatego nie jest on 

zalecany na plantacjach w uprawie jęczmienia browarnego oraz w przypadku, gdy ziarno 

chcemy wykorzystać jako materiał siewny. Słoma pozyskana z plantacji, na której wykonano 

zabieg dosuszania glifosatem, nie powinna być wykorzystywana jako podłoże czy też jako 

ściółka ogrodnicza. Można jej używać jako paszy lub ściółki dla zwierząt. 

Dodatkową korzyścią stosowania glifosatu oprócz ułatwienia zbioru i równoczesnego 

pozbycia się chwastów, jest jego ujemne działanie na dalszy prawidłowy rozwój nasion 

chwastów. Powoduje on zakłócenie rozwoju kiełków nasion chwastów, dzięki temu ilość 

nasion stanowiących potencjalne zagrożenie w roślinach następczych jest zdecydowanie 

mniejsza.  



Obecnie w roślinach rolniczych zarejestrowanych jest kilkadziesiąt produktów zawierających 

glifosat. Wybierając preparat należy zwrócić uwagę na instrukcję stosowania poszczególnych 

środków. Część z nich jest zarejestrowana do desykacji wszystkich zbóż, część można 

stosować tylko w niektórych gatunkach, a inne w ogóle nie są zalecane w zbożach. W naszym 

kraju najbardziej rozpowszechnioną formą glifosatu jest formulacja 360SL. Posiada ona 

koncentrację 360 g glifosatu w jednym litrze środka. Najbardziej znanym przedstawicielem 

jest Roundup 360 SL. Preparaty o takiej formulacji stosujemy w dawkach 3,0-4,0 l/ ha, w 

zależności od ilości zastosowanej wody podczas oprysku. 

Dawkę niższą można stosować, gdy do zabiegu zużywa się 100- 150 l wody na hektar, a 

wyższą dawkę (4,0 l/ha) przy wydatkowaniu cieczy roboczej 200-300 l/ha.  

Innym wariantem stosowania glifosatu są łączne zabiegi z udziałem adiuwantów. One 

również pozwalają na obniżenie dawki do 3,0 l/ha preparatów o formulacji 360 SL.  

Jednym z częściej polecanych wspomagaczy jest siarczan amonu. Jego dodatek wynosi 5,0 

kg/ha. W przypadku masowego występowania perzu właściwego lepiej jest stosować 

adiuwanty  olejowe - AS 500 SL, w ilości 1,0-2,0 l/ ha lub Efektan 650 SL, w ilości 1,0 l/ha. 

Zabieg wykonujemy przy większej wilgotności powietrza, najlepiej rano lub wieczorem. 

Jednak rośliny podczas oprysku nie powinny być pokryte rosą, bowiem może to obniżyć 

działanie preparatu. W warunkach pogody upalnej najmniejsze z opryskujących kropel mogą 

nie dotrzeć do roślin, gdyż wcześniej wyparują. Ze względu na znoszenie, prędkość wiatru 

podczas oprysku nie może przekraczać 3 m/s. Nie powinno się wykonywać zabiegu przed 

spodziewanym deszczem. 

 

 

 

 


