
                                                            

Możliwości ograniczenia dawki herbicydów 

W ostatnich latach nastąpiła zmiana poglądów dotyczących ochrony upraw przed 

chwastami. Pojęcie walki z chwastami zostało zastąpione koncepcją regulacji 

zachwaszczenia. Nowe podejście do problemu eliminacji zagrożenia ze strony chwastów 

polega na takim sposobie stosowania herbicydów, aby osłabić kondycję chwastów, zaburzyć 

ich kwitnienie i owocowanie oraz ograniczyć liczebność gatunków szkodliwych do poziomu 

nie zagrażającego stabilnemu plonowaniu rośliny uprawnej. Jednym ze skutków regulacji 

zachwaszczenia jest zmniejszenie dawek herbicydów podczas zabiegów ochrony. Niesie to za 

sobą obniżenie kosztów zabiegów, powoduje mniejsze negatywne oddziaływanie na 

środowisko oraz obniża zawartość pozostałości środków ochrony roślin w plonie i w glebie. 

Takie postępowanie jest zgodne z zasadami integrowanej ochrony roślin, której 

stosowanie od 1 stycznia 2014r. obowiązuje wszystkich profesjonalnych użytkowników 

środków ochrony roślin. 

Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin są następujące: 

1) nad chemiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych przedkładać należy metody 

biologiczne, fizyczne i inne metody niechemiczne, jeżeli zapewniają one ochronę przed 

organizmami szkodliwymi; 

2) zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych powinno być osiągane m.in. przez: 

a) stosowanie płodozmianu, 

b) stosowanie właściwej agrotechniki, 

c) stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych oraz materiału siewnego i 

nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie, 

d) stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania i melioracji, 

e) stosowanie środków zapobiegających introdukcji organizmów szkodliwych, 

f) ochronę i stwarzanie warunków sprzyjających występowaniu organizmów pożytecznych, 

g) stosowanie środków higieny fitosanitarnej (takich jak regularne czyszczenie maszyn i 

sprzętu wykorzystywanego w uprawie roślin), aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 

organizmów szkodliwych, 

h) stosowanie środków ochrony roślin w sposób ograniczający ryzyko powstania odporności 

u organizmów szkodliwych. 

Integrowane zwalczanie chwastów sprowadza się do regulacji zachwaszczenia, 

sterowania ilością chwastów i ograniczania ich liczebności poniżej progów ekonomicznej 

szkodliwości. Zabieg herbicydowy należy traktować jako uzupełnienie innych metod redukcji 



zachwaszczenia. O konieczności jego wykonania powinno decydować nasilenie chwastów 

występujących w łanie i ich szkodliwość. Zabieg chemiczny jest celowy tylko wtedy, gdy 

poziom zachwaszczenia będzie na tyle wysoki, że wartość utraconego plonu przewyższy 

koszty wykonania zabiegu odchwaszczania. 

Jednym ze sposobów ograniczenia dawki herbicydów jest stosowanie adiuwantów. 

Adiuwant to substancja, która wykazuje zdolność polepszenia biologicznej aktywności 

środków ochrony roślin. Same adiuwanty nie wykazują bezpośredniego oddziaływania na 

chwasty.  

Ich działanie polega na: 

• obniżeniu napięcia powierzchniowego cieczy roboczej, co powoduje równomierne 

pokrycie opryskiwanej rośliny, powodując wnikanie substancji czynnej z większej 

powierzchni liści, 

• ograniczeniu zmywania preparatu w przypadku ewentualnego deszczu lub wystąpienia 

mgły bądź rosy, 

• zwiększeniu skuteczności w stosunku do chwastów, które przekroczyły wrażliwą fazę 

wzrostu lub które są średnio wrażliwe na stosowaną substancję czynną, 

• w warunkach niesprzyjających, np. podczas suszy, zachowują skuteczność stosowania 

herbicydu. 

Ponadto adiuwanty zmieniają właściwości fizyko-chemiczne cieczy roboczej: 

• ograniczają występowanie piany, 

• usuwają twardość wody, 

• stabilizują odczyn (pH) cieczy, 

• umożliwiają mieszanie różnych agrochemikaliów, 

• zapobiegają zamarzaniu. 

Badania przeprowadzone w IUNG wykazały, że stosowanie obniżonej dawki herbicydu z 

adiuwantem jest tak samo skuteczne jak stosowanie pełnej dawki herbicydu. 

Ilość chwastów na danym polu można ograniczyć, stosując metody agrotechniczne: 

• poprawny płodozmian, 

• dobór odmian i gęstości siewu – gęsty siew i odmiany o bujnym wzroście powodują 

silną konkurencję dla chwastów i ograniczają ich ilość, 

• zabiegi mechaniczne – bronowanie broną lekką lub chwastownikiem, pielenie 

międzyrzędzi w przypadku dużej rozstawy rzędów (ziemniaki, buraki, kukurydza),  

• stosowanie mulczowania, 

• zrównoważone nawożenie – rośliny uprawne nie powinny być nawożone bezpośrednio 

przed i bezpośrednio po zabiegach zwalczania chwastów, chwasty zabierają składniki 

pokarmowe roślinie uprawnej, ponadto wzmocnienie ich kondycji może spowodować 

wzrost odporności. 



Skuteczność zabiegów chwastobójczych zależy od jakości użytej wody. Woda może być 

zanieczyszczona fizycznie lub chemicznie. Zanieczyszczenia fizyczne to glony, pyłki 

zarodniki grzybów, cząsteczki rozkładających się roślin, a także drobiny ziemi, piasek. Woda 

z widocznymi zanieczyszczeniami fizycznymi nie powinna być używana do 

przygotowywania cieczy roboczej. 

Zanieczyszczenia chemiczne wody są zwykle niewidoczne. W wodzie najczęściej występują 

związki wapnia, magnezu, sodu, żelaza, potasu manganu, baru i strontu. Znaczna liczba 

herbicydów posiada substancje czynne w postaci soli lub słabych kwasów, wchodzących w 

reakcje z zanieczyszczeniami chemicznymi. Do reakcji dochodzi w pojemniku opryskiwacza 

lub w kropli cieczy roboczej na powierzchni liścia. W ten sposób część substancji czynnej 

zostaje unieruchomiona (nieaktywna). Badania wody wykonują stacje chemiczno-rolnicze lub 

stacje sanitarno-epidemiologiczne. Użyta do sporządzenia cieczy roboczej woda nie może 

zawierać więcej niż 100 mg/l węglanu wapnia. Do uzdatniania wody do oprysków służą 

środki zwane kondycjonerami, które neutralizują jony wapnia i magnezu oraz stabilizują 

odczyn wody do pH 5 – 6. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie wody opadowej 

(deszczówki). Jeżeli w gospodarstwie istnieje możliwość to należy ją zbierać i 

wykorzystywać do sporządzania cieczy roboczej. 

Kolejnym sposobem zmniejszenia ilości użytej w danej uprawie substancji czynnej 

jest stosowanie dawek dzielonych herbicydów. Ochrona taka  polega na wykonaniu dwóch 

lub trzech zabiegów chwastobójczych zmniejszoną dawką herbicydów, przy czym ilość 

użytych w sumie w tych zabiegach środków ochrony roślin jest mniejsza niż w pojedynczym 

zabiegu pełną zalecaną dawką. Młode chwasty są bardzo wrażliwe na stosowanie herbicydów. 

Opryskiwanie takich chwastów nawet małą dawką herbicydu powoduje zamieranie roślin. 

Efekt chwastobójczy jest jednak nietrwały, ponieważ po nim następuje nowa fala wschodów. 

Należy wykonać kolejny zabieg. Sposób ten stosowany jest powszechnie w uprawie buraka 

cukrowego, gdzie stosuje się trzy zabiegi w krótkich odstępach czasu. 

W przypadku gdy zalecenia stosowania herbicydu dopuszczają zabiegi w pewnych 

zakresach „od-do”, stosować dawki najniższe. Zabiegi należy wykonać w optymalnych 

fazach wrażliwości chwastów (w fazie 2 – 4 liści), a także w warunkach optymalnej 

temperatury. Jeżeli zalecenia przewidują pewien przedział temperatury, trzeba pamiętać, że 

minimalna wartość oznacza możliwość zastosowania herbicydu i uzyskania skuteczności, pod 

warunkiem użycia najwyższej z zalecanych dawek. Aby uzyskać najlepszą skuteczność 

najlepiej wykonać zabieg w temperaturze zbliżonej do maksymalnej. Opryskiwanie w 

temperaturze wyższej niż maksymalna stwarza zagrożenie uszkodzenia rośliny uprawnej. 

Temperatura powinna być mierzona w miejscu wykonywania zabiegu. 

Często występującym zjawiskiem jest brak skuteczności stosowania herbicydów.  

Spowodowane jest to kompensacją lub uodparnianiem się chwastów.  

Kompensacja chwastów spowodowana jest zwykle stosowaniem na danym polu takiej samej 

substancji czynnej przez kilka lat. Do takiej sytuacji dochodzi bardzo często w uprawach 

monokulturowych. Na skutek niszczenia przez dany preparat chwastów wrażliwych, chwasty 

mniej wrażliwe, mając mniejszą konkurencję, rozprzestrzeniają się w sposób masowy. 



Masowe występowanie jednego gatunku jest bardziej konkurencyjne, niż taka sama liczba 

chwastów różnych gatunków. 

Uodparnianie się chwastów polega na tym, że na polu, mimo stosowania herbicydu, gatunek 

masowo występujący, nie wykazuje wrażliwości na substancje czynne, w wyniku których do 

tej pory ginął. W obrębie danego gatunku chwastów mogą znajdować się osobniki 

zróżnicowane genetycznie, odporne na działanie tej substancji czynnej. Dochodzi do selekcji 

chwastów w obrębie gatunku. Na polu pozostają osobniki odporne na dany herbicyd, które w 

następnych latach rozmnażając się, występują masowo. 

Aby zapobiegać powyższym zjawiskom należy stosować herbicydy (substancje czynne) 

przemiennie lub jako mieszaniny zabiegowe. Ważne jest aby substancje czynne herbicydów 

stosowanych kolejno na danym polu posiadały odmienny mechanizm działania na chwasty. 

  


