
Odchwaszczanie zbóż ozimych jesienią 

Wielu rolników pozostawia zabiegi herbicydowe w zbożach ozimych do wykonania dopiero 

wiosną, m.in. w obawie przed wymarznięciem plantacji i poniesieniem zbędnych kosztów 

oraz kłopotami ze stanowiskiem pod rośliny  przesiewane. 

 

Z wielu względów jesienne odchwaszczanie jest zdecydowanie korzystniejsze zarówno dla 

wzrostu roślin, a także przezimowania i ich późniejszego plonowania. Chwasty do rozwoju 

potrzebują takich samych składników co rośliny uprawne: wody, światła i składników 

pokarmowych. Badania wykazały, że pobierają one z gleby znacznie szybciej i więcej 

składników niż rosnące na tym samym polu roślin uprawne. Na  polach zachwaszczonych 

straty składników dostarczanych w postaci nawozów mineralnych i organicznych dochodzą 
do 70%. W stosunku do zbóż chwasty magazynują w części nadziemnej dwukrotnie więcej 

azotu, 2 do 7 razy więcej fosforu, 5 razy więcej potasu i 4 do 10 razy więcej wapnia. Chwasty 

występujące w ilości 100 roślin na 1 m
2
 pobierają w skali jednego hektara 60-140 kg azotu, 

20-30 kg fosforu i 100-140 kg potasu. W porównaniu do zbóż posiadają lepiej rozbudowany 

system korzeniowy, większą siłę ssącą korzeni i szybsze tempo wzrostu. Zimą chwasty 

przeważnie nie wymarzają, a w razie zimowych ociepleń, gdy zboża jeszcze nie rozpoczynają 
wegetacji, chwasty potrafią szybko się rozwijać, jednocześnie pobierając składniki 

pokarmowe. W zbożach ozimych występuje kilkadziesiąt gatunków chwastów. Chwasty 

charakteryzują się dużą plennością (kilka do kilkudziesięciu tysięcy nasion z 1 rośliny) oraz 

dużą zdolnością do kiełkowania po wielu latach spoczynku w glebie (nawet do 40 w 

przypadku komosy czy szarłatu). 

 

Dla roślin uprawnych wyróżnia się okresy tzw. krytyczne, w których chwasty powodują 
największe szkody. W zbożach ozimych przypada najczęściej jesienią i wczesną wiosną, 
później, ze względu na zwarty łan działanie konkurencyjne chwastów jest znacznie mniejsze. 

Dlatego wczesne ich wyeliminowanie stwarza korzystne warunki dla roślin uprawnych. W 

okres spoczynku zimowego wejdą one w lepszej kondycji, dobrze ukorzenione i dokarmione.  

 

Chwasty niezwalczone jesienią konkurują ze zbożami aż do rozpoczęcia wiosennej wegetacji. 

Wiosną często nie można terminowo wykonać zabiegu ze względu na nadmierne 

uwilgotnienie gleby, opady, niską temperaturę czy też duże wahania między dniem i nocą. 
Chwasty mogą być już tak zaawansowane w rozwoju, że trudno je będzie zniszczyć. 
Zmniejszona wrażliwość starszych chwastów na herbicydy bierze się stąd, że wraz z 

rozwojem roślin ulega zmianie grubość i skład chemiczny pokrywającego je wosku, co 

prowadzi do zmniejszonego pobierania herbicydu. Szczególnie wysokie straty w plonie 

wywołują takie gatunki jak: miotła zbożowa, mak polny, przytulia czepna, owies głuchy, 

maruna bezwonna oraz wieloletnie chwasty rozłogowe – perz właściwy i ostrożeń polny.  

 

Stosowane przez wiele lat płodozmiany z dużym udziałem zbóż sprzyjają kompensacji 

gatunków trudnych do zwalczenia z uwagi na podobny do zbóż rytm rozwoju. Wszystkie 

gatunki zbóż ozimych wymagają skutecznej ochrony przed chwastami, ale pszenica  

najbardziej narażona jest na zachwaszczenie ze względu na wolny wzrost początkowy, 

słabsze ulistnienie i rozkrzewienie oraz jęczmień ozimy ze względu na wczesny siew. Wolny 

wzrost pszenżyta i pszenicy sprawia, ze zabiegi w tych uprawach wykonuje się zwykle 

wiosną. Jednak najlepsze efekty daje odchwaszczanie dwuetapowe. Jesienią powinno się 
zwalczać głównie miotłę i części chwastów dwuliściennych, a wiosną wykonać zabieg 

korekcyjny tańszym środkiem na resztę chwastów dwuliściennych. Mimo potrzeby 

dwukrotnego zabiegu, metoda ta jest stosunkowo tania i pozwala na wyeliminowanie 



najgroźniejszej miotły zbożowej już jesienią. Poza tym przytulia czepna i chaber bławatek w 

sprzyjających latach wschodzą wiosną. Wtedy konieczny jest zabieg wiosenny.  

Żyto i jęczmień powinny być także odchwaszczanie jesienią. Wiosną zboża te rozwijają się 
bardzo szybko, co ogranicza czas optymalnego zabiegu i niekiedy zmusza do wyboru 

herbicydu zalecanego w późniejszej fazie rozwojowej, który jest najczęściej znacznie 

droższy. 
Jesienne zwalczanie chwastów wykonuje się przed wschodami lub po wschodach zbóż. 
Skuteczność zabiegu zależy od prawidłowego doboru preparatu. W przypadku zabiegu 

wykonywanego przed wschodami niezbędna jest wilgotna gleba, dobrze uprawione 

stanowisko, nasiona umieszczone na jednakowej głębokości. Zabieg powinien być wykonany 

nie później niż 2–3 dni po siewie. Dobór preparatu należy dokonać, opierając się na 

znajomości występującego zwykle na danym polu składu botanicznego chwastów. 

Wybierając konkretny preparat należy także uwzględnić temperaturę, przy jakiej będzie 

przeprowadzany zabieg (tabela 1), gdyż jest ona najważniejszym czynnikiem decydującym o 

skuteczności. Kolejnym parametrem decydującym o skuteczności zabiegu jest wilgotność 
gleby. Jeżeli jest niska (poniżej 60%), wówczas roślina chroniąc się przed stresem wodnym, 

zwija blaszki liściowe i tworzy grubszą kutikulę. Zjawisko to prowadzi do zmniejszenia 

powierzchni absorpcyjnej roślin, a przez to mniejszej skuteczności zabiegu.  
Jesienne zabiegi herbicydowe można przeprowadzać do końca wegetacji jesiennej. Jednak 

mając na uwadze ewentualny stres herbicydowy rośliny uprawnej oraz czas potrzebny na 

działanie herbicydu w roślinach chwastów, dobrze jest aby zabiegi przeprowadzane był 

najpóźniej 2 do 3 tygodni przed wejściem roślin w okres spoczynku zimowego. 

Chwasty w zbożach powinno się zwalczać jesienią ponieważ: 

• zwalcza się chwasty będące okresie największej wrażliwości na substancje aktywne 

herbicydów (wschodzące lub znajdujące się w początkowych stadiach rozwojowych),  

• wyeliminowana zostaje wcześni, konkurencja chwastów dla rośliny uprawnej, co jest tym 

ważniejsze, że zwykle przed zasiewem stosuje się nawożenie przedsiewne, z którego w 

przypadku braku zwalczania, chwasty mogłyby do woli korzystać aż do wiosny; 

• zbyt duża ilość niezwalczonych chwastów, w efekcie konkurencji (o składniki pokarmowe, 

wodę i światło) może pogarszać zimotrwałość zbóż; 
• wiosenny termin zwalczania chwastów w zbożach powinno się traktować tylko wyłącznie 

jako konieczność, w takich przypadkach jak:  

o niesprzyjające warunki pogodowe dla przeprowadzenia zabiegu zwalczania chwastów 

jesienią, długotrwałe opady utrudniające wyjazd maszyn na pole wczesne jesienne 

przymrozki; 

o długotrwała susza opóźniająca wschody i zmniejszająca skuteczność herbicydów 

doglebowych;  

o spóźniony termin siewu, przez co nie ma gwarancji na uzyskanie odpowiednio 

długiego okresu po zastosowaniu herbicydu, do pierwszych mrozów. 

• w okresie wczesnowiosennym mogą wystąpić niekorzystne czynniki pogodowe, opóźniające 

lub utrudniające zabiegi odchwaszczające, takie jak: długo utrzymujące się niskie 

temperatury, długotrwałe opady, cykliczne poranne przymrozki; 

• większość herbicydów zalecanych do odchwaszczania zbóż w okresie wiosennym, staje się 
mniej skuteczna wraz ze wzrostem faz rozwojowych chwastów. Aby w pełni zwalczyć 
chwasty, konieczne jest stosowanie najwyższych zalecanych dawek, lub mieszaniny kilku 

herbicydów, co podnosi koszty oraz może wpływać na rośliny uprawne i środowisko; 

• herbicydy jesienne mają lepsze mechanizmy działania niż wiosenne działają doglebowo i 

nalistnie, zaś  herbicydy zwalczające chwasty wiosną w większości działają tylko nalistnie. 

Pozwala to na większą elastyczność w doborze terminu jesiennej aplikacji herbicydów. 



• herbicydy wiosenne dla osiągnięcia pełnej skuteczności chwastobójczej wymagają wyższych 

temperatur w okresie aplikacji i po aplikacji (zwykle powyżej 10
0
C) oraz działają wolniej (3-4 

tyg.). 

Skuteczność preparatów zwalczających chwasty zależy od temperatury aplikacji (tabela 1.). 

Tabele 2 i 3 przedstawiają wybrane herbicydy jednoskładnikowe i wieloskładnikowe, 

przeznaczone do stosowania w zbożach jesienią. 

Tabela 1. Temperatura wybranych substancji czynnych herbicydów stosowanych do  

                jesiennego odchwaszczania zbóż 

Substancja czynna Temperatura 

minimalna [
o
C] 

Temperatura 

optymalna [
o
C] 

Chlorotoluron 0 0-15 

Fluorochloridon 0 >0 

Izoproturon+pendimentalina 0 5-15 

Pendimentalina 0 5-15 

Flupyrsulfuron metylowy >0  

Izoproturon >0 6-8 

Prosulfokarb >0  

Pinoksaden 1 4-20 

Chlorotoluron+diflufenikan+pendimentalina 4 10-15 

Beflubutamid+izoproturon 5 8-10 

Diflufenikan+chlorotoluron 5 10-20 

Diflufenikan+florasulam+penoksulam 5  

Diflufenikan+izoproturon 6 15-20 

Jodosulfuron 6-10 11-15 

Chlorosulfuron 8 10 

Diflufenikan 8 10-20 

Diflufenikan+flufenacet 8  

Diflufenikan+jodosulfuron+mezosulfuron 8 10-15 

Metrybuzyna+flufenacet 8  

2,4-D 8-12 15-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Herbicydy zalecane do jesiennego odchwaszczania zbóż ozimych  

Herbicyd Substancja 

czynna 

Dawka [l, 

kg/ha] 

Gatunek zboża Zwalczane 

chwasty 

Opryskiwać bezpośrednio po siewie 

Glean 75 WG chlorosulfuron 0,02-0,025 Pszenica pszenżyto, 

żyto 

j+d 

Racer 250 C Fluorochloridon 1,0-2,0 Pszenica  

Sharpen 330 EC pendimetalina 3,0-5,0 Jęczmień, pszenica  

Opryskiwać przed wschodami zbóż 
Pencot 330 EC pendimetalina 3,0-5,0 Pszenica, jęczmień  

Opryskiwać bezpośrednio po siewie do fazy trzech liści 

Boxer 800 EC prosulfokarb 3,0 Jęczmień, pszenica, 

żyto 

 

Opryskiwać od fazy szpilkowania do końca krzewienia 

Delfin 500 SC diflufenikan 0,375 Jęczmień, żyto, 

pszenica 

 

Opryskiwać od fazy szpilkowania do fazy trzech liści 

Tajpan 800 EC prosulfokarb 3,0 pszenica  

Opryskiwać od fazy dwóch liści do końca wegetacji jesiennej 

Tolurex 500 SC chlorotoluron 1,5-2,0 Jęczmień, pszenica  

Opryskiwać od fazy dwóch liści do trzech liści 

Diflanil 500 SC diflufenikan 0,3 pszenica  

Legato 500 SC diflufenikan 0,2-0,3 Pszenica  

Opryskiwać od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia 

Opal 500 SC chlorotoluron 2,0 Pszenica  

Opryskiwać od fazy trzech liści do końca jesiennej wegetacji 

Axial 50 EC pinoksaden 0,6-0,9 Jęczmień, żyto, 

pszenżyto, pszenica 

 

Dicurex Flo 

500SC 

chlorotoluron 2,0 Jęczmień, żyto, 

pszenżyto, pszenica 

 

Opryskiwać od fazy czterech liści do fazy trzech rozkrzewień 
Adiunkt 500 SC diflufenikan 0,24-0,3 Pszenżyto, pszenica  

Opryskiwać od początku fazy krzewienia do końca fazy krzewienia 

Tolurex 500 SC chlorotoluron 1,5-2,0 żyto  

Esteron 600 EC 2,4-D 0,8-1,0 Jęczmień  

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3. Mieszaniny herbicydów zalecane do jesiennego odchwaszczania zbóż ozimych 

Herbicyd Substancja 

czynna 

Dawka [l, 

kg/ha] 

Gatunek zboża Zwalczane 

chwasty 

Opryskiwać bezpośrednio po siewie 

Du Pont Glean 

Strong 54 WG 

Chlorosulfuron+ 

diflufenikan 

0,12 Żyto, pszenżyto, 

pszenica 

 

Maraton 375 SC Pendimetalina+ 

izoproturon 

4,0 Żyto, pszenżyto, 

pszenica 

 

Opryskiwać bezpośrednio po siewie do końca wegetacji jesiennej 

Herold 600 SC Diflufenikan+ 

flufenacet 

0,25-0,35 Jęczmień, żyto, 

pszenżyto, pszenica 

 

Opryskiwać bezpośrednio po siewie do fazy trzech liści 

Demeter Diflufenikan+ 

pendimetalina 

2,5 Jęczmień, żyto, 

pszenżyto, pszenica 

 

Opryskiwać od fazy szpilkowania do fazy trzech liści 

Expert Met 56 

WG 

Metrybuzyna+ 

flufenacet 

0,35 Jęczmień, żyto, 

pszenżyto, pszenica 

 

Opryskiwać od fazy szpilkowania do fazy pełni krzewienia 

Expert 600 SC Diflufenikan+ 

flufenacet 

0,25-0,35 Jęczmień, żyto, 

pszenżyto, pszenica 

 

Picona Pendimetalina+ 

pikolinafen 

2,0-3,0 Żyto, pszenżyto, 

pszenica 

 

Opryskiwać od fazy szpilkowania do końca fazy krzewienia 

Dyplomata 600 

SC 

Diflufenikan+ 

chlorotoluron 

1,25-1,5 pszenica  

Opryskiwać od fazy jednego liścia do fazy czterech liści 

Bizon Diflufenikan+ 

florasulam+ 

penoksulam 

1,0 żyto  

Opryskiwać od fazy jednego liścia do fazy trzech rozkrzewień 
Bizon Diflufenikan+ 

florasulam+ 

penoksulam 

1,0 Jęczmień, pszenżyto, 

pszenica 

 

Opryskiwać od fazy jednego liścia do końca fazy krzewienia 

Du Pont Glean 

Strong 54 WG 

Chlorosulfuron+ 

diflufenikan 

0,12 Jęczmień, żyto, 

pszenżyto, pszenica 

 

Opryskiwać od fazy dwóch liści do końca jesiennej wegetacji 

Axial Komplet Florasulam+ 

pinoksaden 

0,75-1,0 Jęczmień, żyto, 

pszenżyto, pszenica 

 

Opryskiwać od fazy trzech liści do fazy pełni krzewienia 

Alister 162 OD Diflufenikan+ 

mezosulfuron+ 

jodosulfuron 

0,85-1,0 Żyto, pszenżyto, 

pszenica 

 

Opryskiwać od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia 

Dyplomata 600 

SC 

Diflufenikan+ 

chlorotoluron 

1,25-1,5 Jęczmień, pszenżyto  

Opryskiwać od fazy trzech liści do końca jesiennej wegetacji 

Legato Pro 425 

SC 

Diflufenikan+ 

chlorotoluron 

2,0-2,5 Żyto, pszenżyto, 

pszenica 

 

Opryskiwać od początku fazy krzewienia do końca fazy krzewienia 

Aminopielik 

Super 464 SL 

2,4-D+dikamba 1,0 Jęczmień, żyto, 

pszenżyto, pszenica 
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