
Uciążliwe chwasty wieloletnie i ich zwalczanie 
 

Na polach uprawnych, obok gatunków jednorocznych, występują często wieloletnie 

chwastów. Dotyczy to zwykle pól zaniedbanych, o słabej kulturze rolnej. Do najczęściej 

występujących należą: perz właściwy, ostrożeń polny i skrzyp polny. Stanowią one dużą 

konkurencję dla roślin uprawnych, gdyż znacząco konkurują z nimi o składniki pokarmowe, 

wodę oraz światło słoneczne. Są roślinami uciążliwym i bardzo trudnymi do zwalczania. 

Dodatkową uciążliwość sprawia fakt, że rozmnażają się generatywnie i wegetatywnie. Próg 

szkodliwości dla ostrzenia polnego na metr kwadratowy wynosi 3szt./m2, zaś dla miotły 

zbożowej10-20szt./m2. 

Perz właściwy (Agropyron repens) jest wieloletnią trawą rozłogową, dorastającą do 

wysokości 30-150cm. Występuje we wszystkich uprawach polowych, w sadach i ogrodach. 

Ponadto jest także chwastem ruderalnym, zasiedlającym ugory i tereny nie użytkowane 

rolniczo. Gatunek ten występuje na różnych typach gleb, za wyjątkiem gleb piaszczystych i 

skrajnie suchych. Najlepiej rozwija się na glebach żyznych, o uregulowanych stosunkach 

wodno-powietrznych. Perz rozpoczyna wegetację już w połowie marca, a kwitnienie 

przypada na okres czerwca do września. Rozmnaża się głównie poprzez rozłogi podziemne 

oraz nasiona. Jedna roślina potrafi wytworzyć 100-500 sztuk nasion, które zachowują siłę 

kiełkowania nawet do 10 lat. Jest to roślina bardzo ekspansywna oraz wysoce konkurencyjna 

dla wszystkich roślin uprawnych. Jedna roślina wydająca pęd może opanować w ciągu sezonu 

wegetacyjnego 15-20m2 powierzchni pola niezależnie od możliwości rozsiewania za pomocą 

nasion. Perz ma duże wymagania w stosunku do zawartości powietrza w glebie, 

dlatego główna masa rozłogów na glebach uprawnych występuje na głębokości 10 - 15 cm.  

Chwast ten pobiera znaczne ilości substancji pokarmowych, jest głównie azotu i potasu. 

Podczas sezonu wegetacyjnego pobiera z pola do 120kg azotu, 30kg fosforu i 70kg potasu. 

Niekiedy rozłogi perzu potrafią w sposób mechaniczny uszkodzić bulwy ziemniaka 

przerastając je, co może doprowadzić do porażenia bulw przez patogeny. Perz jest porażany 

przez te same choroby (mączniaki, rdze) i szkodniki (mszyce, skrzypionki) co zboża , może 

być  wektorem tych patogenów na polu. Ponadto jest to gatunek, który istotnie utrudnia 

uprawę gleby oraz zbiór rośliny uprawnej. Zaniechanie zwalczania perzu może w ciągu kilku 

lat doprowadzić do całkowitego opanowania powierzchni pola.  

Występowaniu perzu sprzyja kombajnowy zbiór zbóż, późny zbiór słomy oraz coraz 

rzadziej wykonywane lub mocno opóźnione uprawki pożniwne. 

Niszczenie perzu może być wykonane metodą mechaniczną, mechaniczno-chemiczną 

i chemiczną. 

Pierwszym zabiegiem podczas mechanicznego zwalczania perzu jest podorywka, 

wykonana na głębokość około 10cm. W tej warstwie zalega główna masa rozłogów tego 

chwastu. Podorywka powoduje ich wyrzucenie do wierzchniej warstwy. Po przeschnięciu roli 

należy wyciągnąć perz kultywatorem sprężynowym.  Broną średnią wytrzepuje się rozłogi z 

pozostałości ziemi, następnie zgrabia się i wywozi z pola. Sposób ten jest najbardziej 

skuteczny przy suchej pogodzie. Na glebach ciężkich perz można zwalczać przez głębokie 

przyoranie odbijających, pociętych poprzednio rozłogów. W tym celu po zbiorze przedplonu 

należy wykonać podorywkę. Następnie pole talerzuje się na krzyż, celu pocięcia rozłogów na 

możliwie najkrótsze kawałki. Po zazielenieniu się perzu na polu należy przeorać je pługiem z 

przedpłużkiem na głębokość 25-30cm. Podczas orki przedpłużek powinien zdejmować 

warstwę gleby z rozłogami i wrzucać ją na dno bruzdy. Na płytkich i lżejszych glebach 

sposób ten daje niezadowalające wyniki. Mechaniczną walkę z perzem najlepiej prowadzić 

latem, po zbiorach zbóż, kiedy zawartość substancji pokarmowych w rozłogach jest niewielka 

i z pociętych rozłogów nie mogą na ogół wyrastać nowe rośliny. Wiosną i jesienią rozłogi 

perzu zawierają dużo związków pokarmowych. Każdy ich fragment może wytwarzać nowe 



pędy i pocięcie rozłogów w tych okresach przyczynia się tylko do rozmnożenia chwastu.  

Dobrze jest połączyć mechaniczne zabiegi zmierzające do zniszczenia tego chwastu z uprawą 

mieszanek roślin strączkowych, tworzących gęsty łan. Wiosną, przed siewem mieszanki, 

należy poprzez uprawę talerzówką, pobudzić je do wytworzenia pędów. Po zbiorze lub 

przyoraniu mieszanki perz jest bardzo osłabiony i można go niszczyć opisanymi wyżej 

sposobami. 

Metoda mechaniczno-chemiczna polega na wykonaniu po zbiorze przedplonu 

podorywki, zabronowaniu jej i pozostawieniu do czasu zazielenienia się pola. Gdy perz 

osiągnie wysokość 15-20cm (4-6 liści), należy wykonać opryskiwanie jednym ze środków 

ochrony roślin opisanych w metodzie chemicznej. Metoda ta jest najbardziej skuteczną 

metodą zwalczania perzu. Zapewnia ponad 90% zniszczenia perzu. 

Zwalczanie perzu metodą chemiczną najlepiej jest wykonać od połowy sierpnia do 

późnej jesieni. Perz powinien mieć wysokość 10-25cm i wytworzyć co najmniej trzy liście. 

Po zbiorze zbóż pole należy zostawić bez podorywki i poczekać, aż perz osiągnie pożądaną 

wysokość. Można również wykonać głębszą podorywkę, zabronować podorane pole i 

poczekać na rozwój perzu. Druga metoda jest skuteczniejsza - zapewnia ponad 90 procentowe 

zniszczenie perzu. Zapobiega także stratom wody z gleby, co ma miejsce przy zostawieniu nie 

podoranego ścierniska. Herbicydy stosowane do zwalczania perzu są środkami dolistnymi o 

działaniu układowym. Pobierane są przez zielone części roślin, a następnie przemieszczają się 

po całej roślinie i docierają do jej części podziemnych, powodując ich zamieranie. Stosowanie 

herbicydów na zbyt małe rośliny perzu nie przynosi pożądanego efektu. Aby ich działanie 

było w pełni skuteczne, muszą wniknąć do roślin w odpowiedniej ilości, a to zależy od 

wielkości powierzchni zielonej chwastu. Pierwsze objawy działania środków, w postaci 

zmiany koloru, widoczne są po upływie 7- 10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin 

zależy od warunków atmosferycznych. Następuje zwykle po około trzech tygodniach. 

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają 

zamieranie chwastów. Zabiegi mechaniczne na opryskanym polu powinny być stosowane 

dopiero po osiągnięciu pełnego zniszczenia perzu, co najczęściej następuje po około 4 

tygodniach od przeprowadzenia zabiegu. Przed wykonaniem oprysku należy dokładnie 

zapoznać się z etykietą - instrukcją stosowania preparatu. Środki zawierające glifosad (np. 

Roundup 360 SL, Klinik 360L), można stosować łącznie z adiuwantem lub siarczanem 

amonu. Natomiast w przypadku stosowania niektórych graminicydów (np. Fusilade Forte 150 

EC) najlepsze wyniki zwalczania perzu uzyskuje się, opryskując go dwukrotnie w odstępie 3 - 

4 tygodni, dzieląc zalecaną dawkę na połowę. Należy stosować oprysk średniokroplisty, 

zużywając  200- 300litrów cieczy roboczej na hektar. Wybór metody zwalczania perzu zależy 

od decyzji rolnika oraz od przeprowadzonych zabiegów uprawowych. 

Ostrożeń polny (Cirsium arvense) jest rośliną wieloletnią, dwupienną. Jej podziemne 

części – bardzo rozległy system korzeniowy i kłącza – przetrzymują zimę i odradzają się już 

bardzo wczesną wiosną. Najczęściej jej wysokość waha się między w granicach 50-150cm, 

chociaż w sprzyjających warunkach może przekraczać 2m. Korzeń palowy ostrożnia polnego 

dochodzi do 6 m a korzenie przybyszowe mogą sięgać 5m.  Liście chwastu mają lancetowaty, 

wydłużony kształt. Wszystkie, poza kwiatostanem, części rośliny mają zielony lub zielono 

szary kolor i są pokryte włoskami i kłującymi kolcami. Kwiaty w postaci jajowatych 

koszyczków pojawiają się na roślinach w lipcu i sierpniu. Kwitnienie może trwać aż do 

października. Na jednej roślinie znajduje się od 30 do 100 kwiatostanów. Mają one 

ciemnofioletową lub ciemnoróżową barwę. Kwiaty żeńskie wydzielają przyciągający owady, 

bardzo silny zapach. Nasiona wydają rośliny starsze przynajmniej dwuletnie. W pierwszym 

roku rośnie na wysokość 25cm, rozmnaża się wegetatywnie. Zakwita następnego roku, 

owocuje, a pęd główny zanika. Owocem ostrożnia są niełupki, podłużne i lekko żebrowane. 

Jedna roślina może wytworzyć do 5 tysięcy nasion. Mogą one roznosić się z wiatrem na 



znaczne odległości. Nasiona nie tracą zdolności do kiełkowania nawet przez kilkadziesiąt lat. 

Są odporne na niskie temperatury i długotrwale przebywanie w wodzie.  
Ostrożeń polny rośnie na terenie całego kraju. Nie występuje jedynie na glebach ubogich 

w składniki pokarmowe. Preferuje gliniaste albo piaszczyste, próchniczne, bogate w azot. Często 

pojawia się po nawożeniu mineralnym. Najszybciej rozwija się na stanowiskach przewiewnych, o 

kwaśnym odczynie. Toleruje także odczyn neutralny i lekko zasadowy. Nie lubi gleb o zbyt 

wysokim poziomie wód gruntowych. Zachwaszcza wszystkie uprawy polowe oraz ogrody 

warzywne. W dużym stopniu pojawia się na miedzach, ugorach i nieużytkach, z których może się 

przenosić w uprawę. 

Ostrożeń to jeden z najbardziej szkodliwych chwastów w naszym kraju. Pojawia się we 

wszystkich uprawach rolniczych. Ze względu na swoje bujne rozmiary, szybko zagłusza rośliny 

uprawne i hamuje ich wzrost. Próg szkodliwości wynosi 0,5 rośliny na metr kwadratowy dla zbóż, 

roślin okopowych i kukurydzy. Już dwie rośliny na jednym metrze kwadratowym mogą  

zmniejszyć plon o około 20%. Przy takim zachwaszczeniu z jednego hektara pobrane zostaje 

około 300kg azotu oraz znaczne ilości fosforu i wapnia. W zachwaszczonej uprawie, ostrożeń 

potrafi wyeliminować nawet 90 procent roślin, poprzez zacienianie, intensywne pobieranie wody i 

składników pokarmowych oraz uszkadzając korzenie i bulwy poprzez silny system korzeni i 

podziemnych rozłogów. 

Ze względu na dużą szkodliwość ostrożnia polnego, już w przypadku pojawienia się 

niewielkiej liczby roślin należy przeprowadzić oprysk chemiczny. Ochronę należy rozpocząć 

natychmiast po zauważeniu kłujących listków siewki chwastu. Mechaniczne odchwaszczanie jest 

bezskuteczne. Ostrożeń ma bardzo rozbudowane korzenie i kłącza i w ciągu kilku dni może się 

odrodzić. Podorywki i bronowanie również nie dają oczekiwanych rezultatów. Po orce ostrożeń 

odradza się w ciągu około trzech tygodni. 

Zarejestrowano kilka herbicydów przeznaczonych między innymi do zwalczania chwastu, 

ale nie wszystkie dają stuprocentową pewność pozbycia się rośliny. Jedną z lepiej działających 

substancji czynnych jest chlopyralid, który można łączyć z pikloramem. Opryski można wykonać 

po rozpoczęciu wegetacji, aż do momentu kwitnienia. Inną substancją, która dobrze zwalcza 

ostrożeń jest aminopyralid. Jego dawka powinna wynosić około 9 do 12 gram na hektar. Zabieg 

należy wykonywać nalistnie, od wschodu siewek do momentu rozpoczęcia kwitnienia. Na rośliny, 

które mają już ponad rok, w zbożach możemy użyć chlorosulfuronu. Środek ten nie jest 

niebezpieczny dla zbóż i można stosować go nawet w jęczmieniu i owsie. Inne substancje czynne 

skutecznie zwalczające ostrożeń to 2,4-D + dikamba, MCPA, tribenuron metylowy + 

metsulfuron metylowy + florasulam. Herbicydy powinno się stosować naprzemiennie, ze 

względu na to, że ostrożeń polny szybko uodparnia się na substancję czynną i kolejne opryski są 

mało skuteczne. 

Całkowite usunięcie ostrożnia polnego z uprawy jest bardzo trudnym zadaniem.  Jego 

wyplenianie może ciągnąć się czasami przez kilka sezonów. Dlatego ważna jest profilaktyka. Nie 

należy dopuszczać aby chwast rozprzestrzenił się na polu. Ponieważ jego nasiona roznoszą się z 

wiatrem, należy wykonywać dokładne koszenie sąsiednich ugorów, nieużytków i miedz. Należy 

także przestrzegać czystości materiału siewnego. W zwalczaniu kiełkujących nasion i młodych 

roślin pomocne są podorywki połączone z częstym bronowaniem, dzięki czemu chwast nie 

rozwinie się do poziomu, w którym wytwarzane są nasiona. Zachowanie poprawnego 

płodozmianu powinno zmniejszyć znacznie występowanie ostrożnia polnego w uprawie. 

Gatunkiem uprawnym zalecanym do zagłuszania ostrożnia polnego jest gryka, która 

ogranicza liczebność pędów nadziemnych tego chwastu. W USA przeprowadzono badanie, w 

którym na stanowisku silnie zachwaszczonym przez ostrożeń wysiano lucernę, którą koszono 

dwukrotnie w każdym sezonie. Po 5 latach nie obserwowano już wschodów chwastu. 

Skrzyp polny (Equisetum arvense) jest chwastem najczęściej spotykanym na glebach 

o niskiej kulturze. Wiosną pierwsze pędy rośliny zaczynają wyrastać już na początku marca. 

Pojawiają się około 20cm pędy zarodnikowe o zabarwieniu brązowym. Są zakończone 

kłosem zarodnikowym, przypominającym kształtem kapelusz małego grzyba. Po rozsianiu 



zarodników pędy zarodnikowe szybko obumierają. W tym samym czasie pojawiają się pędy 

płonne, które rozrastają się na dużej powierzchni. Przybierają kolor intensywnie zielony i 

mogą osiągnąć nawet 40-50cm wysokości. Pojedyncze pędy trochę wyglądają jak gałęzie 

jodły z charakterystycznymi dla niej, długimi igłami. Roślina jest bezlistna. Małe, łuskowate 

wypustki przypominające liście tworzą pochwę otaczającą łodygę. Skrzyp wytwarza kłącza 

są, których długość dochodzi do kilku metrów w każdą stronę od miejsca wyrośnięcia pędów. 

Kłącza dzielą się na międzywęźla, w których znajdują się tak zwane bulwki. Podział kłączy 

jest jednym ze sposobów rozmnażania. Roślina jest silnie ukorzeniona.  Jej korzenie są 

rozmieszczone w glebie piętrowo i mogą sięgać dwóch metrów głębokości. Skrzyp polny 

rozmnaża się bardzo szybko głównie przez rozległe kłącza podziemne. Wiosną z kłączy mogą 

wyrastać nowe pędy zarodnikowe. Roślina rozmnaża się także przez oderwanie się bulwek. 

Może również wykształcić się z pociętych i nieusuniętych kłączy. Skrzyp jest jednym z 

najczęściej pojawiających się na naszych polach chwastów. Występuje w praktycznie w całej 

Polsce. Najczęściej pojawia się na glebach kwaśnych o dużej wilgotności.  Bardzo często 

występuje na ugorach, porasta rowy i brzegi zbiorników wodnych. 

Zwalczenie skrzypu polnego jest zadaniem trudnym i czasochłonnym. Mechanicznie 

usunięcie czy zniszczenie nadziemnych części rośliny jest nieskuteczne, gdyż bardzo szybko 

odradza się ona z korzeni i kłączy. Poza tym pocięte kłącza pozostawione na powierzchni 

pola, szybko mogą się ukorzenić. Rozwój skrzypu może zostać zahamowany przez 

intensywne nawożenie i częste koszenie.  

Ochrona miejsca pod uprawę przed pojawieniem się skrzypu jest możliwa tylko w 

jeden sposób – jeszcze przed posadzeniem roślin, jesienią należy przeprowadzić wapnowanie, 

które ma na celu zmianę kwaśnego odczynu pH gleby. Jednak nie zawsze przynosi to efekty, 

ponieważ kłącza i korzenie skrzypu są różne i najczęściej bardzo głęboko rozmieszczone, a 

bardzo trudno jest zmienić pH ziemi na znacznej głębokości.  

W walce ze skrzypem mogą być użyte herbicydy zawierające trichlopyr. Drugim dość 

skutecznym preparatem jest fluroksypyr. Herbicydy zawierające aminopyralid, florasulam, 

glufosinat amonowy lub propyzamid również mogą zostać użyte, ale ich działanie jest 

słabsze. Należy podkreślić, że żaden z wymienionych preparatów nie daje pewności 

całkowitego zniszczenie skrzypu polnego. 
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