
ROLA CHWASTÓW W ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ  
CHORÓB I SZKODNIKÓW ROŚLIN 

 

 

Niemałe znaczenie mają chwasty w rozprzestrzenianiu się wielu groźnych chorób roślin uprawnych i w masowych 

pojawach ich zwierzęcych szkodników. Dla szkodników zwierzęcych chwasty są żywicielami, najczęściej zastępczy-

mi lub okolicznościowymi, czyli bywają przez nie wykorzystywane jako środowisko lęgowe, z którego przenoszą się 

na pokrewne pod względem systematycznym rośliny uprawne. W innym wypadku, gdy szkodnikami są np. pasożytni-

cze grzyby, chwasty są dla nich gospodarzami i pośrednimi żywicielami, a w konsekwencji przyczyniają się do pod-

trzymania oraz rozmnażania różnych groźnych chorób roślinnych.  

 

Chwasty z rodziny traw 
Należy do nich: perz właściwy (Elymus repens). Stanowią środowisko lęgowe pokolenia wiosennego much zbożo-

wych, a szczególnie niezmiarki paskowanej. Pośredniczą równocześnie w rozmnażaniu różnych gatunków rdzy zbo-

żowych, które przenoszą się z nich na zboża za pomocą letnich zarodników (uredospor). 

 
Chwasty z rodziny komosowatych  
Chwaty te dają schronienie szkodnikom buraków (śmietka ćwiklanka, tarczyk mgławy, mszyca burakowa, płaszczy-

niec burakowy). 

 
Chwasty z rodziny krzyżowych 
Chwaty te są żywicielami okolicznościowymi, a często i równorzędnymi z roślinami uprawnymi, takich pasożytów 

jak: błyskotkowate, słodyszek rzepakowiec, gnatarz rzepakowiec, śmietka kapuściana oraz grzyba Plasmodiophora 

brassicae Wor., wywołującego kiłę kapuścianą.  

 

Szczególnie duże znaczenie mają chwasty dla tzw. szkodników dwudomowych, wymagających dla odbycia pełne-

go cyklu rozwojowego dwóch gospodarzy, z których drugim bywa z reguły roślina uprawna, często stanowiskiem 

systematycznym znacznie odległa od odnośnego gatunku chwastu. Należą do nich różne gatunki rdzy, a także mszyce, 

np: krzywoszyj polny (Anchusa arvensis) i farbownik lekarski (Anchusa officinalis) są żywicielami rdzy brunatnej 

żyta, wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias), wilczomlecz lancetowaty (Euphorbia esula) i wilczomlecz obrotny 

(Euphorbia helioscopia) – rdzy grochu, a wilczomlecz sosnka – rdzy lucerny (Uromyces striatus), która poraża koni-

czynę, lucernę i komonicę, a przytulia czepna (Galium aparine) żywi w ciągu lata mszycę wiśniowo-przytuliową (cze-

reśniową). 

 

Bardzo ważną rolę odgrywają chwasty jako nosiciele chorób wirusowych. Szczególnie  szkodliwe  są  pod tym  

względem  chwasty z rodziny psiankowatych, gdyż stanowią jedno z głównych źródeł infekcji wirusowych dla ziem-

niaka. Gatunki te podtrzymują i żywią także stonkę ziemniaczaną. 

W świetle tych tylko przykładowo przytoczonych faktów staje się zrozumiałe olbrzymie znaczenie zwalczania 

chwastów dla kształtowania stosunków zdrowotnych wśród roślin uprawnych. 

 

 

ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ CHWASTÓW 
 

Szkodliwość chwastów w uprawach polnych i ogrodowych ze strony praktycznej jest rolnikom dobrze znana. 

Walka z nimi nie jest łatwa i nie może być dorywcza. Wynika to z natury chwastów, które dzięki wielostronnemu 

przystosowaniu do zmiennych warunków bytowania na polach uprawnych wykazują niezwykłą żywotność, łatwość 

rozmnażania się i rozsiewu oraz szczególną zdolność przetrwania w niekorzystnych warunkach życiowych. Jednak 

celowa i planowa walka z nimi pozwala ograniczyć ich występowanie.  

 

Czystość materiału siewnego 

Jedną z przyczyn odradzania się zbiorowisk chwastów w zasiewach jest rozsiewanie nasion z zachwaszczonym 

materiałem siewnym. Temu można zapobiegać, przede wszystkim przez gruntowne czyszczenie oraz dbanie o 

czystość maszyn i urządzeń do zbioru, siewu, uprawy i przechowywania. 

 

Czystość obornika i kompostów 
Bogatym źródłem dodatkowych zachwaszczeń pól uprawnych jest słabo rozłożony obornik i kompost. W wyniku 

nawożenia organicznego zbiorowiska chwastów w uprawach roślin okopowych mają często swoisty skład gatunkowy. 

Masowo pojawiają się tam takie chwasty jak: komosa wielkolistna, komosa wielonasienna, komosa sina, łoboda 

rozłożysta,  szarłat szorstki, szarłat siny, szarłat zielony, rumianek bezpromieniowy, tasznik pospolity, ślaz zaniedbany 

czy lulek czarny. Rozwój tych chwastów w uprawach roślin okopowych jest bardzo bujny, ponieważ znajdują one w 



glebie dostateczną ilość azotu, dużo światła i odpowiadającą im porę wegetacji. Ich nasiona są odporne na długotrwałe 

leżenie w oborniku lub w gnojówce. Nawet wielomiesięczne przebywanie w tych środowiskach nie pozbawia ich siły 

kiełkowania. Oprócz chwastów ruderalnych z obornikiem wracają na pola uprawne także chwasty polne zebrane z 

plonem roślin uprawnych. Wraz ze ściółką niestrawione przez zwierzęta nasiona przedostają się do gleby.  

 

Walka z chwastami na nieużytkach, polach podmokłych i zakwaszonych 
Ostojami chwastów na polach są różne skrawki gruntów nieuprawnych, jak np. miedze, przydroża, skarpy dróg i 

rowów polnych oraz odłogi. W takich miejscach chwasty polne mają możność swobodnego rozwoju i produkcji 

nasion, które za pośrednictwem wiatru, zwierząt i wody przedostają się na pola uprawne. Zwalczanie ich polega na 

wczesnym wykaszaniu w celu niedopuszczenia do zaowocowania i rozsiania nasion oraz osłabienia systemu 

korzeniowego.  

Ogniskami zachwaszczenia są również pola podmokłe, które nie dają się odchwaścić zwykłymi zabiegami 

agrotechnicznymi. Na nich walka z chwastami może być skuteczna dopiero po uregulowaniu stosunków wodnych w 

glebie. Wynika to ze specyficznych właściwości gleb mokrych i podmokłych, które zwykle nie odpowiadają 

wymogom roślin uprawnych, a sprzyjają rozwojowi licznych chwastów doskonale przystosowanych do warunków 

życia w takim środowisku. Są to rośliny trwałe o głębokich podziemnych systemach kłączy i korzeni, których nie 

można zniszczyć nawet za pomocą głębokiej orki. Chwasty te natomiast łatwo giną po odprowadzeniu wody z 

podglebia. Na glebach takich utrudnione jest także zwalczanie chwastów krótkotrwałych. Gleby mokre zawierają 

większe ilości nasion niż pozostałe. Z braku dostatecznej ilości tlenu w tych glebach nasiona chwastów nie ulegają tak 

łatwo rozkładowi jak w glebach o mniejszej zawartości wody. Dlatego zasiewy są przeważnie bogatsze w chwasty 

zarówno pod względem ilościowym, jak i gatunkowym. Przy tym chwasty korzystają ze słabego rozwoju roślin 

uprawnych. 

Gleby kwaśne, a do nich należą także podmokłe, należy odpowiednio zwapnować. Zabieg ten ma na celu 

neutralizację kwasów glebowych i zmianę własności fizycznych gleby. Takie zmiany w środowisku glebowym nie 

odpowiadają rozwojowi chwastów kwasolubnych, które po zwapnowaniu pola przerzedzają się lub całkowicie giną.  

 

Płodozmian w walce z chwastami 
W zwalczaniu chwastów na polach uprawnych istotne znaczenie ma płodozmian. Polega ono na regulacji stosunku 

między poszczególnymi zasiewami i zbiorowiskami chwastów na tych samych glebach. Jedne zasiewy zagłuszają 

zbiorowiska chwastów silniej, a inne słabiej. Zmieniając następstwo zasiewów na polu możemy w znacznym stopniu 

ograniczyć jego zachwaszczenie. Jak wiadomo, np. gorczyca polna jest chwastem zbóż jarych, natomiast w oziminach 

nie rozwija się, a jeśli pojawia się to w postaciach bardzo drobnych, karłowatych okazów. Chcąc więc zwalczać 

zachwaszczenie pola gorczycą, wystarczy przez kilka kolejnych lat nie wysiewać zbóż jarych, aby znacznie 

ograniczyć występowanie tego gatunku na danym polu. W podobny sposób można zwalczać życicę lnową, kanianki, 

mietlicę zbożową, stokłosę oraz całe grupy biologiczne chwastów związane z poszczególnymi zasiewami. 

Na ogół rozwojowi chwastów polnych w większej mierze sprzyjają zasiewy zbóż niż innych roślin uprawnych. W 

zbożach ozimych (żyto, pszenica) oprócz chwastów trwałych rosną zwykle setki gatunków chwastów krótkotrwałych, 

ozimych, zimujących i jarych. W nich, często masowo, występują: stokłosa żytnia, mietlica zbożowa, chaber 

bławatek, niezapominajki, maki, wyki, czerwiec roczny, sit dwudzielny i wiele innych. Natomiast w zbożach jarych 

obok chwastów trwałych bujnie rozwijają się także takie gatunki jak: owies głuchy, gorczyca polna, rzodkiew 

świrzepa, włośnice, paluszniki, mlecze, rdesty i bodziszki oraz dziesiątki gatunków innych chwastów. Na polach 

obsiewanych rokrocznie zbożami jarymi i ozimymi zachwaszczenie gleb utrwala się i z roku na rok powiększa. Przy 

nieprzerwanym następstwie po sobie zasiewów zbożowych zwalczanie chwastów staje się trudniejsze i nie daje 

pożądanych rezultatów. Natomiast o wiele łatwiejsza jest walka z chwastami, gdy do płodozmianu wprowadza się 

zasiewy roślin niesprzyjających rozwojowi chwastów zbożowych. Rozwojowi ich nie sprzyja uprawa roślin 

szerokolistnych, rosnących szybko i bujnie. Do nich  zalicza się grykę, konopie, groch, wyki, rzepak, koniczyny, 

gorczycę białą, lucernę oraz mieszanki roślin motylkowych i traw. Uniemożliwiają one wegetację chwastom, głównie 

przez zacienienie gleby, odbieranie wody i miejsca. Skuteczność zaś ujemnego oddziaływania roślin szerokolistnych 

na rozwój chwastów zależy od zwartości ich łanów. Luźne łany tych roślin nie mogą spełnić tego zadania i często są 

przyczyną powiększenia się zachwaszczenia pola. 

Szczególnie dobrymi elementami odchwaszczającymi w płodozmianie są prawidłowo rozwinięte uprawy roślin 

pastewnych, zwłaszcza trwałych. Ich częste koszenie przyczynia się nie tylko do zwalczenia chwastów 

krótkotrwałych, ale także do wyniszczania gatunków trwałych. Giną nawet tak uporczywe chwasty jak: ostrożeń 

polny, skrzyp polny czy powój polny ponieważ nie mogą znieść zbyt częstego ścinania pędów nadziemnych. Podobną 

rolę w zwalczaniu chwastów spełniają również mieszanki pastewne roślin krótkotrwałych, o ile są koszone przed 

zaowocowaniem chwastów. Należy je siać możliwie wcześnie na wiosnę i przyorywać bezpośrednio po sprzęcie. W 

takich warunkach ulegają wyniszczeniu chwasty krótkotrwałe, a także silnie osłabiają się organy podziemne 

chwastów kłączowych. 

Zatem przy układaniu płodozmianu należy mieć na uwadze właściwości odchwaszczające poszczególnych 

zasiewów i dbać o to, aby uprawy zachwaszczające były przedzielane przez odchwaszczające. Przy tym nie można 



zapominać o roślinach początkowo wolno rosnących (proso, len, burak cukrowy), pod uprawę których przeznacza się 

możliwie najmniej zachwaszczone pola. 

 

Wykorzystanie zjawiska allelopatii w zwalczaniu zachwaszczenia 

W ostatnich kilkunastu latach badania nad allelopatią coraz częściej koncentrują się wokół możliwości praktyczne-

go wykorzystania wzajemnych oddziaływań roślin, między innymi do ograniczania zachwaszczenia. Większość zi-

dentyfikowanych dotychczas związków allelochemicznych pochodzących z roślin wyższych należy do metabolitów 

wtórnych. Są to między innymi flawonoidy, terpeny, laktony, chinony, puryny, alkaloidy, glikozydy, kwasy hydrok-

samowe, kumaryny i kwasy fenolowe. 

Związki te występują we wszystkich organach roślin, a w najszerszym spektrum jakościowym w liściach. Zawar-

tość allelozwiązków zależy od wieku roślin. W większych ilościach uwalniają się one z roślin młodych. Może ono 

odbywać się na drodze ulatniania, ługowania z części nadziemnych podczas opadów atmosferycznych, eksudacji z 

systemu korzeniowego oraz podczas rozkładu obumarłych tkanek roślinnych. Na podstawie dotychczasowych badań 

ten ostatni sposób przedostawania się allelozwiązków do środowiska odgrywa w ekosystemach rolniczych największą 

rolę. Allelozwiązki ulegają w środowisku różnym przemianom. Może to być stała lub okresowa adsorpcja przez kolo-

idy glebowe, inaktywacja przez drobnoustroje lub też rozkład przyczyniający się do uwalniania produktów toksycz-

nych dla roślin. Podczas pobrania tych związków przez rośliny może nastąpić u nich zablokowanie transportu wody i 

substancji odżywczych, detoksykacja lub naruszenie przemian metabolicznych, a przede wszystkim procesów fizjolo-

gicznych, które odbijają się na wzroście i rozwoju roślin. Ponieważ allelozwiązki należą do rożnych klas chemicznych 

oddziaływają na szereg różnych procesów fizjologicznych. Wiele z nich wpływa dezintegrująco na strukturę i funk-

cjonowanie błon cytoplazmatycznych, niektóre hamują podziały komórkowe i elongację komórek, a inne blokują ak-

tywność enzymów oraz wywierają ujemny wpływ na pobieranie wody oraz jonów fosforu, potasu i azotu przez korze-

nie. Niektóre z nich powodują zakłócenia w procesie fotosyntezy i oddychania roślin. 

Allelopatia może być zarówno ujemna (mak polny i komosa biała na ziemniaka, gorczyca na buraka, jaskrowate na 

kukurydzę, krwawnik na trawy, lulek czarny na koniczynę, mak polny i ostrożeń na pszenicę, mak polny na jęczmień i 

żyto), jak i dodatnia (fiołek polny lub wyka na żyto, czy kąkol i chaber bławatek na pszenicę).  
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