
Przeciwdziałanie odporności chwastów 

We współczesnym  rolnictwie w uprawie roślin masowo stosowane są herbicydy. Pozwalają 

one na znaczne ograniczenie nakładów oraz uzyskiwanie coraz wyższych plonów. Problemem 

jest jednak uodpornianie się chwastów na zawarte w herbicydach substancje czynne. 

Populacja chwastów występująca na danym siedlisku jest zazwyczaj zróżnicowana pod 

względem genetycznym. Stosowanie herbicydów, a nie stosowanie innych metod zwalczania 

chwastów, możliwych do zastosowania w ciągu okresu wegetacyjnego, prowadzi do 

niekontrolowanego nagromadzania się roślin chwastów odpornych na działanie konkretnej 

substancji czynnej dzięki selekcji naturalnej lub mutacji wywołanej długotrwałym działaniem 

środka. Intensywność selekcji prowadzącej do nagromadzenia się chwastów odpornych na 

herbicyd w siedlisku nazywa się presją selekcyjną. Uodpornianie się chwastów jest 

poważnym problemem w prowadzeniu produkcji roślinnej. Niezniszczone, odporne chwasty 

są dużą konkurencją dla roślin uprawnych. Przyczyniają się do znacznego spadku plonu oraz 

pogorszenia jego jakości. Ponadto w glebie zostają nowe nasiona, niosące ze sobą geny 

odporności na środki ochrony roślin. W efekcie tego w kolejnych latach produkcyjnych 

problem się pogłębia. Z tego powodu rolnik musi zaprzestać korzystania z dotychczas 

stosowanych herbicydów, a w niektórych przypadkach nawet z całej grupy preparatów i 

stosować inne, zazwyczaj bardziej kosztowne. Niekiedy jedynym sposobem poradzenia sobie 

w takiej sytuacji jest wdrażanie zastępczych, czasochłonnych metod odchwaszczania. 

Prowadzi to do zwiększenia uciążliwości pracy i zmniejszenia opłacalności gospodarowania. 
 

Zjawisko odporności chwastów na herbicydy polega na zdolności do przeżycia i reprodukcji 

niektórych roślin po zastosowaniu środka ochrony w dawce skutecznej dla innych 

przedstawicieli tego samego gatunku. Zjawisko to z każdym rokiem narasta. 

W 2007 roku w Polsce odnotowano 8 takich gatunków, a w 2014 roku było ich już 14. 

Stwierdzono między innymi występowanie  biotypów odpornych w obrębie następujących  

gatunków chwastów: chwastnicy jednostronnej, komosy białej, miotły zbożowej, palusznika 

krwawego, przymiotna kanadyjskiego psianki czarnej, szarłatu szorstkiego, tasznika 

pospolitego i wierzbownicy gruczołowatej.  

Należy również podkreślić, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat nie odkryto żadnego nowego 

mechanizmu działania herbicydów. Wszystkie produkty dostępne w ostatnim okresie 

pochodzą ze znanych grup działania substancji chwastobójczych.  

Istnieją dwa mechanizmy, dzięki którym niektóre osobniki (biotypy) w populacji danego 

gatunku chwastu stają się odporne:  

• zmienione, a przez to nieaktywne miejsce działania, w związku z czym zastosowany 

herbicyd nie może zakłócać istotnych dla życia funkcji biologicznych, a tym samym  

zniszczyć chwastu (odporność „w miejscu działania”); 

• zdolność do bardzo szybkiego rozkładu substancji aktywnej herbicydu do form 

nieaktywnych (odporność „metaboliczna”).  

Wyróżnia się trzy rodzaje odporności: 

• odporność prosta – kiedy chwasty uodparniają się na jedną substancję czynną; 

• odporność mieszana – kiedy chwasty uodporniają się na dwie lub więcej substancji 

czynnych, ale charakteryzujących się tym samym mechanizmem działania; 

• odporność wielokrotna – gdy rośliny nabywają odporność na co najmniej dwie 

substancję czynne, ale mające różne mechanizmy działania. 

 



Następujące przejawy świadczą o obecności na polu chwastów odpornych:  

•    na polu znajdują się niezniszczone pojedyncze osobniki lub skupiska chwastów 

(najczęściej tego samego gatunku), mimo zastosowania zabiegu odchwaszczającego; 

•    miejscem występowania skupisk chwastów nie są obrzeża pól ani uwrocia, lecz różne 

miejsca na plantacji; 

•    pozostałe gatunki chwastów wrażliwych na dany herbicyd zostały zwalczone; 

•    z lat poprzednich wynika, że stopniowo pogarszała się efektywność stosowanego 

herbicydu w stosunku do jednego lub kilku gatunków; 

•    na polu stosowano przez wiele lat te same herbicydy (z tej samej grupy chemicznej) lub 

herbicydy o tym samym mechanizmie działania; 

•    na sąsiednich polach stwierdzono występowanie chwastów odpornych na ten herbicyd lub 

tę samą grupę chemiczną. 

 

Działania w znacznym stopniu ograniczające presję selekcyjną, czyli minimalizują rozwój i 

rozprzestrzenianie odporności chwastów to: 

• stosowanie wszelkich możliwych metod odchwaszczania, również niechemicznych, a 

zwłaszcza agrotechnicznych, 

• używanie do odchwaszczania większej liczby różnorodnych herbicydów o odmiennych 

mechanizmach działania, 

• stosowanie herbicydów na chwasty w czasie ich największej wrażliwości, np. w fazie 

siewek bądź liścieni, 

• stosowanie herbicydów gwarantujących całkowite zniszczenie chwastów. 

Zmniejszenie dawki herbicydu w stosunku do zalecanej stwarza ryzyko 

niecałkowitego zniszczenia chwastów. Niezwalczone osobniki, nawet nieliczne w 

obrębie określonego gatunku, mogą bowiem wykazywać odporność typu 

metabolicznego i pozostawione na polu mogą zapoczątkować rozwój populacji 

odpornej. 

• zmianowanie roślin, zmuszające do zróżnicowania zabiegów agrotechnicznych w 

kolejnych latach. 

• stosowanie naprzemiennie herbicydów zawierających substancje czynne o różnych 

mechanizmach działania w kolejnych latach, 

• usuwanie chwastów, które nie zostały zniszczone podczas głównego programu zwalczania. 

 

Organizacja międzynarodowa HRAC (Herbicide Resistance Action Committee), zajmująca 

się problemem odporności chwastów na herbicydy opracowała klasyfikację herbicydów w 

oparciu o ich mechanizm działania. W klasyfikacji tej herbicydy wykazujące odmienny 

mechanizm działania są oznaczone różnymi literami alfabetu. Ten prosty sposób informacji 

jest uznanym na całym świecie źródłem pomocy dla rolników na etapie doboru herbicydów. 

Mechanizm działania zarejestrowanych obecnie w Polsce substancji aktywnych herbicydów 

wraz z ich oznaczeniem literowym podano w tabeli 1. W niektórych krajach (Australia, Stany 

Zjednoczone, Kanada) symbole informujące o mechanizmie działania herbicydu znajdują się 

na jego opakowaniu. W tabeli 2. Przedstawiono ryzyko wystąpienia odporności chwastów 

przy stosowaniu określonych substancji czynnych herbicydów. Poniższe tabele mogą być 

przydatne podczas doboru herbicydów do zwalczania chwastów na plantacjach roślin 

uprawnych. 

 



Tabela 1. Klasyfikacja herbicydów według mechanizmów działania 

Mechanizmy działania 

Symbol 

literowy 

wg 
HRAC 

Substancje aktywne herbicydów 

zarejestrowane w Polsce 

wg stanu z 1 grudnia 2011 r. 

Inhibitory enzymu ACCazy (graminicydy – 

uniemożliwiają wytwarzanie niezbędnych 

kwasów tłuszczowych w chwastach z rodziny 

traw) 

A 

chizalofop-P, cykloksydym, fenoksaprop-P, 

fluazyfop-P, kletodym, pinoksaden, propachizafop, 

tepraloksydym, tralkoksydym 

Inhibitory enzymu ALS (uniemożliwiają 

wytwarzanie niektórych aminokwasów 

niezbędnych do syntezy białek) 

B 

amidosulfuron, chlorosulfuron, flazasulfuron, 

florasulam, foramsulfuron, jodosulfuron, 

metosulam, mezosulfuron, nikosulfuron, 

piroksysulam, propoksykarbazon, rimsulfuron, 

sulfosulfuron, tienkarbazon, tifensulfuron, 

triasulfuron, tribenuron, triflursulfuron, 

tritosulfuron 

   

C1 
desmedifam, fenmedifam, lenacyl, metamitron, 

metrybuzyna, terbutyloazyna 

C2 linuron, chlorotoluron, izoproturon 

Inhibitory fotosystemu II (uniemożliwiają 

produkcję cukru i energii na drodze fotosyntezy) 

C3 bentazon, bromoksynil 

Inhibitory fotosystemu I (uniemożliwiają 

produkcję cukru i energii na drodze fotosyntezy; 

niszczą błony komórkowe) 

D dikwat 

Inhibitory enzymu PPO (uniemożliwiają 

wytwarzanie chlorofilu; rozkładają błony 

komórkowe) 

E bifenoks, karfentrazon, oksyfluorofen 

F1 diflufenikan, flurochloridon 

F2 izoksaflutol, mezotrion, sulkotrion, tembotrion Inhibitory syntezy barwników (uniemożliwiają 

wytwarzanie karotenu i innych niezbędnych 

barwników) F4 

acetochlor, dimetachlor, dimetachlor, 

dimetenamid-P, flufenacet, metazachlor, 

metolachlor-S, napropamid,petoksamid 

Inhibitory enzymu syntazy EPSP (uniemożliwiają 

biosyntezę niektórych aminokwasów) 
G glifosat 

Inhibitory enzymu syntetazy glutaminowej 

(niszczą komórki w wyniku wzrostu stężenia 

amoniaku) 

H glufosynat amonowy 

Inhibitory enzymu DHP (zakłócają podziały 

komórkowe w czasie kiełkowania i początkowego 

wzrostu chwastów) 

I asulam 

K1 pendimetalina, propyzamid Inhibitory tworzenia i funkcjonowania 

mikrotubuli (zakłócają podziały 

komórkowe w czasie kiełkowania i początkowego 

wzrostu chwastów) 

Inhibitory biosyntezy kwasów 

tłuszczowych odługich łańcuchach (VLCFA) 

(zakłócają podziały komórkowe w czasie 

kiełkowania i początkowego wzrostu chwastów) 

K2 

K3 

chloroprofam 

acetochlor, dimetachlor, dimetenamid-P, 

flufenacet, metazachlor, metolachlor-S, 

napropamid 

Inhibitory syntezy lipidów (zakłócają 

wytwarzanie niezbędnych kwasów 

tłuszczowych w inny sposób niż grupa A) 

N etofumesat, prosulfokarb 

Syntetyczne auksyny – regulatory wzrostu  

(zaburzają wzrost i funkcjonowanie komórek) 
O 

2,4-D, aminopyralid, chinomerak, chlopyralid, 

dichloroprop-P, dikamba, fluroksypyr, MCPA, 



MCPB, mekoprop, pikloram, trichlopyr 

Nieznany mechanizm działania Z siarczan żelaza, chinochlamina 

 

Tabela 2. Ryzyko wystąpienia odporności dla poszczególnych substancji czynnych  

                herbicydów 

Roślina 

uprawna 

Ryzyko wystąpienia odporności średnie 

i duże 

Niewielkie ryzyko 

wystąpienia odporności 

Zboża izoproturon, jodosulfuron, mezosulfuron, 

propoksykarbazon, pinoksaden, 

metsulfuron, amidosulfuron, 

flupyrsulfuron, sulfosulfuron, tribenuron, 

florasulam, fenoksaprop-P 

flufenacet, flurtamon, 

diflufenikan, prosulfokarb, 

pendimetalina, fluroksypyr, 

2,4-D,MCPA 

Burak cukrowy propakwizafop, triflusulfuron, 

cykloksydym, fluazifop-P, metamitron, 

kwizalofop-P 

fenmedifam, 

etofumesat,desmedifam, 

lenacyl, chloridazon 

Rzepak propakwizafop, tepraloksydym, fluazifop-

P, haloksyfop-P, kwizalofop-P 

chlomazon, dimetachlor, 

metazachlor, napropamid, 

propyzamid 

Kukurydza rimsulfuron, terbutylazyna, cycloksydym, 

S-metolachlor, bromoksynil, tifensulfuron, 

nikosulfuron, foramsulfuron, jodosulfuron 

izoksaflutol, flufenacet, 

mezotrion, topramezon, 

tembotrion, chlopyralid, 

dimetenamid-P, floroksypyr, 

pendimetalina, metosulam 

Ziemniaki propakwizafob, tepraloksydym, 

rimsulfuron, cycloksydym, fluazifop-P, 

haloksyfop-P, kwizalofop-P, metrybuzyna 

aklonifen, prosulfocarb, 

chlomazon, flurochloridon 
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