
Ograniczenie zachwaszczenia na plantacji gryki jest jednym z ważniejszych zabiegów pielęgnacyj-
nych. Gryka pomimo dosyć szybkiego zacieniania powierzchni gleby przez rozwijające się rośliny oraz 
inhibicyjne oddziaływanie allelopatyczne, na duże zachwaszczenie reaguje spadkiem plonu nasion 
nawet do 50%.

Do najgroźniejszych gatunków chwastów dwuliściennych w uprawie gryki należy komosa biała.  
W początkowym okresie rozwoju gryki, wschodzące pojedyncze rośliny tego gatunku, gdy nie zostaną 
zwalczone, mogą utrudnić zbiór poprzez zatykanie sit kombajnów oraz istotnie zwiększać wilgotność 
zebranych nasion. 

Późniejszy termin siewu, w II dekadzie maja, zwiększa ryzyko zachwaszczenia roślinami o wyż-
szych wymaganiach termicznych. 

Takie gatunki chwastów częściej występują w warunkach opóźnionych lub przerzedzonych zasie-
wów. W związku z dużą produkcją nasion, ich szkodliwość wynika z szybkiego wzrostu liczebności 
tych gatunków w płodozmianach opartych na dużej ilości upraw wysiewanych wiosną (jarych).

Spośród jednoliściennych gatunków chwastów najgroźniejsze są: chwastnica jednostronna, rza-
dziej: włośnica zielona, włośnica sina, a z gatunków dwuliściennych: poziewnik szorstki, szarłat 
szorstki, żółtlica drobnokwiatowa. 

Szkodliwość niektórych gatunków chwastów, tj.: rzodkiew świrzepa, rdestówka powojowata, 
szczaw tępolistny, tatarka, wynika z faktu, że ich nasiona są bardzo trudne do usunięcia z zebranych 
nasion (orzeszków) gryki. 

Zanieczyszczenie zbiorów gryki takimi gatunkami chwastów jak: rdest kolankowy i plamisty, 
szczaw polny i zwyczajny, przytula czepna oraz koszyczkami kwiatostanów chabra bławatka jest 
również bardzo trudne do wyeliminowania. 

Takie gatunki chwastów jak.: przytulia czepna, rdestówka powojowata i rdest ptasi utrudniają 
zbiór kombajnowy, wydłużają czas pracy oraz przyczyniają się do osypywania orzeszków podczas 
zbioru. 

Szkodliwość innych gatunków chwastów jest równie duża, gdy występują w większej liczebności, 
m.in.: bodziszków, fiołków, gwiazdnicy pospolitej, maruny bezwonnej, przetaczników, rumianu 
polnego, tasznika pospolitego, tobołków polnych. 
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REGULACJA ZACHWASZCZENIA W UPRAWIE GRYKI 



Chwastnica jednostronna 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 

Pospolity roczny chwast jary dorastający od 30 do  
100 cm. Kwitnie od lipca do października. Wschodzi póź-
no – od maja do października. 

Chwast ten preferuje gleby próchniczne w miarę wil-
gotne, żyźniejsze. 

Zwalczanie polega na: dbaniu o czystość pola, wykony-
waniu podorywek i mechanicznym niszczeniu wschodów 
oraz pieleniu międzyrzędzi. 

Perz właściwy 
Elymus repens (L.) Gould 

Pospolity, uciążliwy, wieloletni chwast rozłogowy pól 
uprawnych dorastający do 150 cm. Jest bardzo wytrzyma-
ły na niesprzyjające warunki środowiska i doskonale radzi 
sobie w konkurencji z innymi roślinami o wodę i światło. 
Kwitnie od czerwca do września. 

Rośnie na wszystkich rodzajach gleb. 

Zwalczanie polega na: głębokim przyorywaniu rozłogów, 
przestrzeganiu czystości siewu i nawożenia. 

Fiołek polny 
Viola arvensis Murray 

Uciążliwy, jednoroczny chwast ozimy lub jary wyra-
stający na wysokość od 3 do 30 cm. Wschody pojawiają 
się przez cały okres wegetacji, po każdym zruszeniu gleby. 
Nie jest rośliną wymagającą i rośnie praktycznie wszędzie. 
Kwitnie od kwietnia do listopada. 

Rośnie na wszystkich rodzajach gleb. 

Zwalczanie polega na: dbaniu o czystość pola, wykonywa-
niu wczesnych podorywek, bronowaniu. 
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Gwiazdnica pospolita 
Stellaria media (L.) Vill. 

Jednoroczny chwast jary lub ozimy wyrastający na wyso-
kość do 40 cm. Kwitnie i owocuje przez cały rok, nie wyłą-
czając pory zimowej. 

Chwast ten świadczy o żyzności gleby, a przede wszyst-
kim dużej zawartości azotu. 

Zwalczanie polega na: wykonywaniu wczesnym podory-
wek i bronowaniu, pielęgnacji międzyrzędzi.

Komosa biała 
Chenopodium album L. 

Roczny chwast jary wyrastający na wysokość do 100 cm. 
Wytwarza odporne i żywotne nasiona w ogromnej ilości. 
Wschody pojawiają się przez cały okres wegetacji i nie są 
wrażliwe na mróz. Kwitnie od lipca do listopada. 

Preferuje gleby żyzne i wilgotne. 

Zwalczanie polega na: dbaniu o czystość materiału siew-
nego, stosowaniu dobrze rozłożonego obornika, wcze-
snych podorywkach, bronowaniu. 

Maruna bezwonna nadmorska 
Matricaria maritima L. subsp. inodora (L.) Dostál 

Chwast jednoroczny, dwuletni lub wieloletni, uciążli-
wy i odporny. Masowo kwitnie i owocuje na ścierniskach. 
Kwitnie od czerwca do października. Masowo występuje  
w latach wilgotnych oraz w obniżeniach pól.  

Preferuje wilgotne gleby gliniaste bogate w azot. Znosi 
zakwaszenie i wyższy poziom wody gruntowej. 

Zwalczanie polega na: dbaniu o czystość materiału siew-
nego, wczesnych podorywkach ściernisk, bronowaniu za-
siewów. 
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Przytulia czepna 
Galium aparine L. 

Jednoroczny chwast jary lub ozimy, oplatający rośliny. 
Wschodzi na wiosnę i jesienią. Powoduje wyleganie łanu i 
utrudnia zbiór. Kwitnie od maja do października. Rośliny 
wyrastają na wysokość od 30 do 150 cm. 

Preferuje gleby żyzne, wilgotne, niezakwaszone, bogate 
w azot. 

Zwalczanie polega na: dbaniu o czystość materiału siew-
nego, bronowaniu zasiewów i podorywaniu ściernisk.

Ostrożeń polny 
Cirsium arvense (L.) Scop. 

Wieloletni chwast dorastający do 150 cm. Kwitnie od 
lipca do października. Masowe pojawienie się go dowodzi 
o gliniastej warstwie gleby, zasobnej w węglan wapnia. 

Zwalczanie polega na: usuwaniu kwitnących roślin, stoso-
waniu płodozmianu (koniczyna lub lucerna) i podorywek 
połączonych z częstym bronowaniem, głębokiej orki. 

Rdestówka powojowata 
Fallopia convolvulus (L.) 

Jednoroczny chwast jary, wijący się do 100 cm długo-
ści. Kwitnie od lipca do września. Lubi miejsca słoneczne  
z żyzną glebą. Dokuczliwy, szybko rosnący i głęboko zako-
rzeniający się. Potrafi wykiełkować nawet z głębokości ok. 
12 cm. Dobrze znosi suszę. 

Preferuje gleby: piaszczyste, gleby lekkie i średnie. 

Zwalczanie polega na: pieleniu. 
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Rdest ptasi 
Polygonum aviculare L. 

Masowo występujący na ścierniskach, roczny chwast 
jary, płożący się. Nasiona zachowują zdolność kiełkowania 
przez kilka lat. Kwitnie od czerwca do października. Ro-
śliny wyrastają na wysokość od 15 do 60 cm. Występuje 
zarówno na glebach lekkich, jak i ciężkich. 

Zwalczanie polega na: dbaniu o czystość materiału siew-
nego, wczesnych podorywkach ściernisk i bronowaniu, 
starannej uprawie. 

Rumian polny 
Anthemis arvensis L. 

Pospolity, roczny chwast jary lub ozimy. Wschodzi  
i kwitnie od czerwca do października. Owocuje na ścier-
nisku do późnej jesieni. Zachowuje zdolność kiełkowania 
przez wiele lat. Rośliny wyrastają na wysokość od 5 do  
50 cm. 

Preferuje gleby lekkie, kwaśne, bogate w azot, ubogie 
w wapń. 

Zwalczanie polega na: dbaniu o czystość materiału siew-
nego, wczesnych podorywkach ściernisk, starannej upra-
wie, poprawianiu właściwości fizycznych gleby poprzez 
nawożenie obornikiem.

Rzodkiew świrzepa 
Raphanus raphanistrum L. 

Jednoroczny chwast jary dorastający na wysokość do 60 
cm. Nasiona są odporne na czynniki aktywne gleby i obor-
nika. Kwitnie od maja do późnej jesieni. 

Preferuje gleby: piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gli-
niaste, zakwaszone. 

Zwalczanie polega na: stosowaniu dobrze rozłożonego 
obornika, wczesnych podorywkach i bronowanie, wpro-
wadzanie do płodozmianu zbóż ozimych. 
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Szczaw polny 
Rumex acetosella L. 

Pospolity, wieloletni chwast. Wschody pojawiają się na 
wiosnę i w lecie. Kwitnie od maja do jesieni. Roślina wyra-
sta na wysokość od 10 do 50 cm. 

Preferuje gleby wilgotne i zakwaszone gleby piaszczyste 
i gliniaste, znosi skrajne zakwaszenie. 

Zwalczanie polega na: dbaniu o czystość materiału siew-
nego, starannej uprawie roli z wczesnym podorywaniem 
ściernisk, wapnowaniu gleby, wprowadzaniu do płodo-
zmianu roślin okopowych. 

Szczaw tępolistny 
Rumex obtusifolius L. 

Wieloletni chwast kłączowy. Kwitnie od czerwca do 
sierpnia. Roślina wyrasta na wysokość od 60 do 120 cm. 

Preferuje gleby gliniaste, zasobne w azot, wilgotne do 
podmokłych, próchniczne. 

Zwalczanie polega na: dbaniu o czystość materiału 
siewnego, usuwaniu podciętych w czasie orki korzeni  
i kłączy, starannej pielęgnacji mechanicznej. 

Tasznik pospolity 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik 

Uciążliwy, roczny lub dwuletni chwast jary lub ozimy. 
Wschodzi przez cały okres wegetacji. Kwitnie od wiosny 
do zimy. Zimuje w postaci różyczek liściowych. Roślina 
wyrasta na wysokość od 3 do 60 cm. 

Rośnie na wszystkich glebach. 

Zwalczanie polega na: dbaniu o czystość materiału siew-
nego, stosowaniu dobrze rozłożonego obornika, niszcze-
niu mechanicznym wschodów.
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Tatarka 
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 

Roślina jednoroczna. Kwitnie od lipca do sierpnia. Jest 
mniej plenna, lecz bardziej odporna od gryki na nieko-
rzystne warunki siedliskowe. Roślina wyrasta na wysokość 
od 30 do 80, a nawet 100 cm. 

Preferuje gleby: średnie i słabsze, niezbyt suche i pod-
mokłe oraz zbyt żyzne. 

Zwalczanie polega na: dbaniu o czystość materiału siew-
nego, podorywkach ściernisk, bronowaniu. 

Tobołki polne 
Thlaspi arvense L. 

Pospolity, jednoroczny chwast ozimy lub jary. W ciągu 
lata wydaje kilka pokoleń. Siewki roślin pojawiają się po 
każdym zruszeniu gleby. Kwitnie od czerwca do jesieni. 
Nasiona, leżąc kilka lat w glebie, nie tracą zdolności kieł-
kowania. Roślina wyrasta na wysokość od 5 do 45 cm. 

Preferuje gleby średnie i ciężkie, zasobne w wapń  
i próchnicę. 

Zwalczanie polega na: dbaniu o czystość materiału siew-
nego, podorywkach ściernisk, bronowaniu. 

KIEDY PODJĄĆ DECYZJĘ O REGULACJI ZACHWASZCZENIA

Zadaniem plantatora będzie określenie progów szkodliwości chwastów występujących na plan-
tacji. Będzie to stanowiło niewielkie ułatwienie w podjęciu decyzji o konieczności ich zwalczania.  
W odniesieniu do chwastów ma on charakter szacunkowy, ponieważ możliwość stosowania herbicy-
dów w uprawie gryki jest ograniczona. 

Plantator, podejmując decyzję dotyczącą wyboru metody regulowania zachwaszczenia i zastosowa-
nia odpowiedniego herbicydu, musi określić okres krytycznej konkurencji chwastów, kiedy z ekono-
micznego punktu widzenia chwasty będą powodowały największe straty w plonach. Okres ten zależy 
od warunków siedliska i stopnia ryzyka zachwaszczenia oraz samej rośliny. 

Mimo, że grykę charakteryzuje wysoki potencjał konkurencyjności wobec chwastów, to w począt-
kowym okresie jej rozwoju plantacja musi być utrzymana w stanie wolnym od chwastów. Szkodliwość 
chwastów w uprawie gryki jest zależna od warunków siedliskowych, temperatury, wilgotności, biolo-
gii i rytmu rozwoju chwastów oraz kondycji samej rośliny uprawnej. 
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Krytyczny okres konkurencji chwastów występuje w początkowym okresie wzrostu gryki, 
czyli od siewu do czasu zakrycia międzyrzędzi przez grykę. W zależności od sposobu siewu 
i warunków klimatyczno-siedliskowych jest to okres od siewu (BBCH 00) do przełomu fazy 
pąkowania (BBCH 50) i kwitnienia (BBCH 60) (rys. 1.). 

Jeśli gryka wysiana zostanie w wąskich międzyrzędziach, okres ten będzie krótszy niż w zasie-
wach w szerokich międzyrzędziach pielonych mechanicznie, ponieważ zakrycie międzyrzędzi nastąpi  
w późniejszym terminie. 

AGROTECHNICZNE METODY REGULACJI ZACHWASZCZENIA

Do niechemicznych metod ochrony przed zachwaszczeniem będzie należało stosowanie zabiegów 
zarówno profilaktycznych, jak i ograniczających. Odchwaszczanie gryki powinno polegać na zmniej-
szeniu ilości nasion, kłączy chwastów przez przeprowadzenie zabiegów mechanicznych we wszystkich 
możliwych fazach rozwojowych chwastów, tak aby doprowadzić do zmniejszenia ich liczebności na 
plantacji. 

W stosowaniu ochrony mechanicznej plantator powinie kierować się wiedzą o stanie pola po rośli-
nie przedplonowej. W uprawie gryki do przedplonów zmniejszających ryzyko zachwaszczenia należą 
uprawy ozime, które w mniejszym stopniu są zachwaszczane są przez chwasty jednoroczne, np. komo-
są białą, chwastnicą jednostronną, włośnicą zieloną i siną. 

Ważna jest także technika i parametry siewu gryki, ponieważ równomierne wschody może za-
pewnić jedynie zastosowanie materiału siewnego dobrej jakości i wysianego na optymalną głębokość. 
Ważne jest również, aby siew gryki był przeprowadzony w zalecanych ilościach i terminach dla da-
nego regionu, a także ustalenie optymalnej ilości wysiewu, która musi być dostosowana do wymagań 
odmiany, techniki siewu oraz stanowiska. Prawidłowe zagęszczenie łanu gryki zmniejsza ryzyko za-
chwaszczenia wtórnego. Ważne jest także aby materiał siewny był wolny od nasion chwastów. 

Jeśli na polu przeznaczonym pod uprawę gryki plantator nie wysiewał poplonu, wówczas zwalcza-
nie chwastów należy uwzględnić przed siewem gryki, w zespole pożniwnych zabiegów uprawowych 
wykonanych po zbiorze rośliny przedplonowej. Takie działanie wpłynie na stymulację kiełkowania 
żywotnych nasion chwastów, a tym samym na skuteczniejsze zwalczenie ich siewek. 

Wysianie gryki w II-III dekadzie maja umożliwi wiosenne, mechaniczne zwalczanie siewek chwa-
stów poprzez 2-3 krotne bronowanie w warunkach uprawy płużnej lub dzięki płytkiej uprawie po-
wierzchniowej w systemach uproszczonych. 

Przed siewem gryki należy koniecznie zwalczać chwasty wieloletnie rozmnażające się przez pod-
ziemne rozłogi lub kłącza, np.: mlecze, ostrożeń polny, powój polny, szczaw polny, ponieważ zwalcza-
nie ich po wyrośnięciu jest niemożliwe lub bardzo ograniczone. 

Mechaniczne odchwaszczanie plantacji za pomocą opielacza wymaga siewu gryki w szerszej roz-
stawie rzędów, umożliwiającej pracę zespołów roboczych opielaczy oraz zmniejszonej normy wysiewu 
nasion do 50-60 kg/ha. Zabieg pielenia międzyrzędzi należy wykonać w pełni wschodów, gdy rośliny 
wytworzą 2-3 liście (BBCH 12-13) do początkowej fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 55) samym opie-
laczem lub opielaczem wyposażonym w obsypnik. 
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Mimo że uprawa gryki w szerokich międzyrzędziach wymaga od plantatora większej precyzji sie-
wu i zwalczania chwastów, to jednak uzyskane plony, dzięki korzystniejszej strukturze łanu i większej 
odporności na wyleganie, mogą być znacznie wyższe. 

Przstępując do ochrony gryki przed zachwaszczeniem należy pamiętać, że ma ona epigeiczny typ 
kiełkowania czyli liścienie wznoszone są nad powierzchnię gleby. 

W początkowym okresie rozwoju, w fazie siewki, rośliny gryki są delikatne i wykazują dużą wrażli-
wość na mechaniczne uszkodzenia, dlatego po wschodach gryki możliwe jest odchwaszczanie mecha-
niczne za pomocą opielaczy tylko w międzyrzędziach. 

CHEMICZNE ZWALCZANIA CHWASTÓW

Ponieważ rośliny gryki są wrażliwe na herbicydy (brak w Zaleceniach ochrony roślin IOR-PIB), 
to regulacja zachwaszczenia polega przede wszystkim na stosowaniu zabiegów agrotechnicznych. Na 
prawidłowo prowadzonej plantacji rośliny gryki, tworząc zwarty łan, silnie konkurują z chwastami. 
Natomiast jeśli chwasty znajdują się w bardziej zaawansowanych fazach rozwojowych lub występują  
w dużym nasileniu, mogą oddziaływać negatywnie na wzrost i rozwój gryki. 

W przypadku, gdy istnieje duże ryzyko zachwaszczenia, wówczas chemiczne zwalczanie chwastów 
staje się konieczne. W IOR-PIB prowadzone są badania ukierunkowane na ocenę przydatności wybra-
nych substancji aktywnych do odchwaszczania tego gatunku. Stosowanie selektywnych herbicydów 
ma większe zastosowanie przy zwalczaniu chwastów jednoliściennych. Natomiast badania przeprowa-
dzone w IOR-PIB nad szerszą możliwością zastosowania herbicydów do zwalczania chwastów dwuli-
ściennych wskazują na dużą zmienność reakcji gryki na stosowane środki chwastobójcze. 

Zwalczanie chwastów dwuliściennych herbicydami w gryce jest trudne, gdyż większość środków 
wykazuje niezadowalającą selektywność względem tej uprawy, a tolerancja na ich stosowanie w dużym 
stopniu zależna jest od czynników meteorologicznych w okresie po ich zastosowaniu. Ponadto, gryka 
wykazuje mniejszą selektywność na herbicydy zastosowane powschodowo na chwasty dwuliścienne.

W badaniach prowadzonych w tym zakresie, po zastosowaniu herbicydów przedwschodowo do 
zwalczania chwastów dwuliściennych, mimo dobrej skuteczności chwastobójczej nie uzyskiwano po-
zytywnego wpływu na plon nasion. Wynikało to częściowo z niezadowalającej tolerancji roślin gryki 
na stosowane herbicydy, ale przede wszystkim z dużej konkurencyjności gryki względem chwastów. 
Natomiast badania prowadzone w ochronie gryki przed chwastami poprzez zastosowanie obniżonych 
dawek herbicydów, pomimo niższej skuteczności chwastobójczej, wykazały wzrost plonu nasion. 

Do odchwaszczania gryki rekomendowane przez IOR-PIB są herbicydy zawierające takie substan-
cje czynne, jak prosulfokarb oraz fluazyfop-P-butylu. 

Według IOR-PIB herbicydy zawierające substancję czynną prosulfokarb (Boxer 800 EC) są prze-
znaczone do zwalczania niektórych rocznych chwastów jednoliściennych (miotła zbożowa, wiechlina 
roczna) oraz dwuliściennych (dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpu-
rowa, komosa biała, mak polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rde-
stówka powojowata, rumianek pospolity). 

Odchwaszczanie w gryce może być wykonane po siewie do fazy 3 liści (BBCH 00-13). Należy pa-
miętać, że przy stosowaniu preparatów w zabiegach do powschodowego niszczenia chwastów może 
powodować przemijające symptomy fitotoksycznego działania na liściach gryki. 
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Rys. 1. Fazy rozwojowe gryki na podstawie skali BBCH

Herbicydy zawierające substancję czynną fluazyfop-P-butylowy (Fusilade Forte 150 EC, Trivko) 
przeznaczone są do selektywnego zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych oraz perzu wła-
ściwego w zabiegach nalistnych. Instytut Ochrony Roślin zaleca stosowanie tych środków w uprawie 
gryki od fazy 2-4 liści gryki (BBCH 12–14), ale nie później niż do ukazania się pąków kwiatów (BBCH 
50). 

Chwasty roczne można skutecznie zwalczać od fazy 2 liści do początku krzewienia, a chwasty wie-
loletnie w fazie 4-10 liści. Dawkę herbicydu należy dostosować do występującego zachwaszczenia  
i fazy rozwojowej chwastów. Niższe dawki stosuje się we wcześniejszych fazach rozwojowych chwa-
stów. Do zwalczania takich chwastów jak: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, 
włośnica zielona, wyczyniec polny, życica oraz samosiewy zbóż IOR-PIB zaleca dawki niższe.

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
(zdjęcia własność autorki)
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