
Mechaniczne niszczenie chwastów 
 

Chwastami określamy rośliny, których obecność na polu wśród roślin uprawnych jest 
niepożądana. Mogą to być gatunki uprawne np. chrzan czy ziemniak na polu z cebula czy tez 
żyto w uprawie selera. Jednak największe zagrożenie dla warzyw stanowią chwasty właściwe, 
czyli rośliny dzikie. 

Umożliwienie wzrostu roślin w środowisku wolnym od chwastów jest jednym 
z podstawowych warunków uzyskania dobrych i wysokiej jakości plonów roślin uprawnych. 
Obecność chwastów na plantacji może powodować m.in. opóźnienie terminu dojrzewania, 
pogorszenie jakości i wartości biologicznej plonów, utrudnienie zbiorów czy też obniżenie 
wielkości plonów co sprawia, że pola wymagają skutecznych metod ochrony 
przed chwastami. 

Chwasty stanowią konkurencje dla roślin uprawnych w walce o wodę, pokarm 
i światło, co prowadzi do pogorszenia warunków wegetacji. Chwasty, zwłaszcza wieloletnie, 
ukorzeniają się bardzo głęboko (np. mlecz polny do 50cm, powój polny i skrzyp polny – 
do ponad 100cm.). Silny i głęboko sięgający system korzeniowy powoduje lepsze 
wykorzystanie wody – pobierana przez chwasty ilość składników pokarmowych przewyższa 
niejednokrotnie tą zbieraną z przeciętnie osiąganym plonem. Szybko wyrastające ponad łan 
chwasty zabierają rośliną światło. Wiele chorób i szkodników przenosi się na rośliny 
uprawne. Chwasty dodatkowo utrudniają przeprowadzenie na polu zabiegów ochrony roślin 
przed chorobami i szkodnikami oraz przeprowadzenie zbioru niektórych roślin.  

Zachwaszczenie, zależnie od gatunku i odmiany, długości okresu wegetacji, systemu 
uprawy, terminu siewu lub sadzenia, a także od przebiegu warunków klimatycznych. Suma 
strat spowodowanych zachwaszczeniem na ogół przewyższa straty spowodowane 
przez szkodniki. Dlatego czasami przy niewielkim nasileniu chorób czy szkodników można 
zrezygnować z ich zwalczania. W przypadku chwastów taka sytuacja zdarza się niezmiernie 
rzadko. Straty w plonach na skutek zachwaszczenia mogą wynosić od kilku nawet do 100%.  

Każde zaniedbanie w odchwaszczaniu pól może wpłynąć na znaczące powiększenie 
glebowego banku nasion chwastów. Skład gatunkowy chwastów zależy przede wszystkim od 
rodzaju gleby, jej jakości i płodozmianu. Konkurencyjność chwastów w stosunku do roślin 
uprawnych wynika przede wszystkim z tego, że są o wiele bardziej plenne. Jedna roślina 
może wytworzyć tysiące nasion, które długo zachowują siłę kiełkowania. Rośliny chwastów 
środowiskowych. Nasiona chwastów zwykle posiadają możliwość wschodu podczas całego 
okresu wegetacyjnego, co dodatkowo utrudnia walkę z zachwaszczeniem. W ostatnich latach 
wycofano szereg substancji czynnych herbicydów, co także utrudnia skuteczną pielęgnację 
pól.  

Wraz z  pojawieniem się herbicydów metody mechaniczne przestały być powszechnie 
stosowane. Jednak część rolników, przede wszystkim tych, którzy zajmują się produkcją 
żywności ekologicznej, świadomie i  dobrowolnie zrezygnowała z  używania herbicydów na 
swoich polach i  eliminuje chwasty w uprawach w sposób mechaniczny. Także rolnicy 
konwencjonalni coraz częściej są zainteresowani mechanicznym odchwaszczaniem swoich 
upraw. 
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Najlepszym okresem na mechaniczną walkę z chwastami jest okres pożniwny. Należy 
wykonać 2 do 3 zabiegów co kilkanaście dni, na głębokość około 6cm. Szybkość wschodów 
nasion chwastów zależy od wilgotności gleby. Po opadach deszczu wschodzą zwykle już po 5 
do 6 dniach. Staranna uprawa pożniwna powoduje około 50% zmniejszenie glebowego banku 
nasion chwastów.  

Orka przedsiewna powoduje eliminację istniejącego banku nasion o kolejne 30% 
(czyli 15% w stosunku do początkowej ilości nasion). Jeśli uprawiamy rośliny jare to jesienne 
wyrównanie pola i wiosenna uprawa przedsiewna eliminują dodatkowo po 30% nasion z 
istniejącego w danym momencie banku nasion.  

Oprócz uniwersalnych narzędzi i maszyn uprawowych, które używane są do 
niszczenia chwastów, istnieją także urządzenia specjalistyczne, przeznaczone wyłącznie do 
tego celu. Są to chwastowniki i pielniki.  

Znanym od dawna narzędziem do mechanicznego zwalczania chwastów jest brona 
chwastownik. Składa się ona z połączonych  ramą segmentów roboczych, na których 
zamocowane są sprężyste zęby. Podczas pracy wyrywają one siewki chwastów oraz kruszą 
skorupę na powierzchni gleby. Podział narzędzia na segmenty umożliwia indywidualne 
dopasowanie się do nierówności pola. Podziałka elementów roboczych w tych bronach 
wynosi ok. 3cm. Można także zmieniać kąt natarcia zębów i jednostkową siłę nacisku na 
podłoże, co wpływa na intensywność pracy. Chwastowniki wytwarzane są różnych 
szerokościach  roboczych (nawet do 24m), co umożliwia dobór wielkości narzędzia do 
wielkości gospodarstwa, wielkości pojedynczego pola oraz posiadanego do współpracy 
ciągnika. Przy doborze chwastownika istnieje zasada, że im cięższa gleba tym większy ciężar 
jednostkowy urządzenia. Użyta we właściwy sposób i przy optymalnej wilgotności gleby 
brona, kruszy skorupę oraz niszczy chwasty. W zbożach, poza pielęgnacją, dodatkowo 
pobudza rośliny do krzewienia generatywnego. Zadowalający efekt pracy uzyskuje się po 2-3 
przejazdach w różnych kierunkach. Praca chwastownikiem powinna odbywać się na skos lub 
w poprzek rzędów. Wtedy, bowiem zęby robocze eliminują te chwasty, które znajdują się 
pomiędzy roślinami w rzędzie.  

Zboża można bronować przy pomocy chwastownika od fazy 3-4 liści do końca fazy 
krzewienia. W innych uprawach, można jej używać, gdy rośliny uprawne mają wysokość 7-
12cm. Prędkość robocza chwastownika to 4-6km/h. Podczas pracy należy obserwować efekty 
pielęgnacji i korygować jej ustawienia jeśli zajdzie potrzeba. Planując użycie chwastownika, 
należy pamiętać aby wysiewać nasiona zbóż o1cm głębiej niż normalnie. Zbyt płytko zasiane 
rośliny mogą zostać wyrwane.  

Pielnik międzyrzędowy to następne narzędzie powszechnie stosowane do 
mechanicznego niszczenia chwastów. Przeznaczony jest do pracy w międzyrzędziach roślin 
uprawnych sianych w szerokich rzędach (np. buraków cukrowych, kukurydzy, warzyw). 
Urządzenie zbudowane jest z ramy, do której zamocowane są poszczególne sekcje robocze 
pracujące w międzyrzędziach. Rozstawu sekcji zależy od szerokości międzyrzędzi 
pielęgnowanej rośliny, zaś jego wielkość można zmieniać przesuwając poszczególne sekcje 
na ramie. Elementy robocze pielników to najczęściej sprężyste zęby zakończone gęsiostópką 
lub redliczką oraz noże podcinające.  Dodatkowo narzędzie można wyposażyć w obrotowe 
gwiazdy spulchniające, talerze lub osłony. Istnieją pielniki z nabudowanym siewnikiem 
nawozów stałych lub aplikatorem nawozów płynnych. Istnieje zasada, że liczba sekcji 
pielnika powinna być równa liczbie sekcji siewnika wysiewającego roślinę uprawną lub 



stanowić jej podwielokrotność. W szczególności pielniki są bardzo skuteczne w usuwaniu 
burakochwastów rosnących w międzyrzędziach, bowiem nie działają na nie herbicydy 
stosowane w burakach. Pielniki mogą być wyposażone w optyczny system prowadzenia w 
rzędach.  Ułatwia to pracę i umożliwia stosowanie wyższych prędkości roboczych, jednak 
taki pielnik  może pracować tylko jeśli jest wystarczająco widno. Pielnik można używać na 
uwrociach aby spulchnić i napowietrzyć glebę oraz wszędzie tam, gdzie trzeba zwalczyć 
chwasty znajdujące się w zaawansowanej fazie rozwojowej. Dodatkowo  elementy robocze 
pielnika pracujące tuż przy rzędzie rośliny uprawnej, obsypują ją delikatnie glebą, powodując 
niszczenie młodych siewek chwastów. Ponadto narzędzie może niszczyć także ewentualne 
zaskorupienie gleby występujące po zlewnych deszczach. Maszyna pracuje z prędkością 6-
8km/h. Najlepiej jeśli zabiegi jest wykonywane są tuż przed zwarciem międzyrzędzi rośliny 
uprawnej, gdyż zapobiega to wtórnemu zachwaszczeniu.  

Skuteczność mechanicznego odchwaszczania zależy od przebiegu pogody. Pielęgnację 
chwastownikiem należy wykonywać wtedy, gdy spodziewamy się silnego słońca i ciepłej 
pogody.  Siewka chwastu wyciągnięta przez ząb chwastownika, aby powtórnie nie zaczęła 
rosnąć, musi zostać wysuszona przez wysoką temperaturę powietrza, słońce i wiatr. Opady 
deszczu po zabiegu spowodują ponowne ukorzenienie się części siewek i zabieg należy 
powtórzyć. Jednocześnie odchwaszczane rośliny uprawne nie mogą mieć zbyt wysokiego 
turgoru, gdyż wtedy łatwo ulegają uszkodzeniom. 

Przy używaniu pielnika należy postępować podobnie. Poza tym nie powinno się go 
używać przed deszczem. Intensywny deszcz może spowodować erozję wodną gleby lub 
spowodować zaskorupienie gleby, co spowoduje konieczność powtórnego wykonania 
zabiegu.  
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