
UPROSZCZENIA W UPRAWIE ROLI A STAN ZACHWASZCZENIA PÓL 
UPRAWNYCH 

 
Zjawiskiem powszechnie występującym w pierwszych kilku latach stosowania 

uproszczeń w uprawie roli jest wzrost zachwaszczenia łanu i gleby. Objawia się to tym, że na 
miejsce zbiorowisk, w których występuje stosunkowa duża bioróżnorodność taksonów, 
pojawiają się bardzo uproszczone zbiorowiska chwastów, składające się przeważnie z kilku 
dominujących gatunków, charakterystycznych dla poszczególnych roślin uprawnych. 
Szkodliwość zbiorowisk chwastów złożonych zaledwie z kilku gatunków bywa często 
większa niż zbiorowiska złożonego z kilkunastu lub większej liczby taksonów. W tym 
przypadku o szkodliwości chwastów decyduje nie liczba gatunków, lecz łączna liczebność i 
całkowita masa chwastów. 

Za podstawowe źródło zachwaszczenia plantacji uważa się diaspory chwastów znajdujące 
się w warstwie ornej profilu glebowego. Na zasobność glebowego banku nasion oraz na 
rozmieszczenie diaspor w profilu glebowym mają wpływ różne czynniki, a jednym z 
ważniejszych jest sposób uprawy roli. Pionowe rozmieszczenie nasion chwastów w glebie jest 
uzależnione w dużej mierze od wykonywanych zabiegów agrotechnicznych. W miejscach, 
gdzie profil glebowy nie został naruszony przez żadne narzędzia uprawowe (siew 
bezpośredni) zdecydowana większość nasion znajduje się na głębokości do 5 cm, a ich liczba 
gwałtownie maleje wraz z głębokością. Natomiast tam, gdzie stosuje się uprawę bezorkową, 
zdecydowana większość nasion znajduje się w warstwie gleby 0-15 cm. W warunkach 
uprawy uproszczonej nowa populacja nasion chwastów nie jest przemieszczana z głębszych 
warstw gleby na powierzchnię, jak to ma miejsce w przypadku uprawy tradycyjnej (orkowej). 
Dlatego wynikiem stosowania uproszczeń uprawowych jest wzrost liczebności nasion w 
wierzchniej warstwie gleby, co w konsekwencji może prowadzić do zwiększenia populacji 
chwastów w łanie rośliny uprawnej. Natomiast w tradycyjnym systemie uprawy roli (uprawa 
płużna) w wyniku wykonywanych zabiegów uprawowych nasiona chwastów są 
rozmieszczone dość równomiernie w całej warstwie uprawnej do głębokości 25–30 cm. 

W związku z powyższym analizując zachwaszczenie konkretnego pola powinno brać się 
pod uwagę nie tylko zbiorowisko chwastów występujące w łanie rośliny uprawnej, ale 
również zawartość diaspory chwastów znajdujących się w glebie. 

Na podstawie obserwacji przeprowadzonych w Stacji Doświadczalnej Jelcz-Laskowice 
(woj. dolnośląskie) w różnych systemach uprawy roli stwierdzono, że uprawa tradycyjna i 
bezorkowa nie powodowała tak silnego zachwaszczenia łanu pszenicy ozimej i kukurydzy, 
jak technika siewu bezpośredniego (rys. 1-2). Obserwowane różnice w zachwaszczeniu łanu 
pomiędzy uprawą tradycyjną oraz uproszczoną były niewielkie i to niezależnie od roku badań, 
jak i rośliny uprawnej.  

Czynnikiem równie silnie modyfikującym liczebność jak i występowanie segetaliów i 
ruderaliów, co sposób uprawy roli, była sama roślina uprawna. Stąd można przyjąć tezę, że 
zmieniające się zachwaszczenie, zarówno gatunkami segetalnymi jak i ruderalnymi, było 
wypadkową dwóch czynników: rośliny uprawnej oraz sposobu uprawy roli. 

Technika uprawy tradycyjnej charakteryzowała się liczniejszym zbiorowiskiem diaspor 
chwastów, w porównaniu do techniki uprawy bezorkowej oraz siewu bezpośredniego. 



Uzyskane wyniki badań wskazują na pewną tendencję w kierunku ograniczania liczby 
gatunków chwastów w wyniku stosowania uproszczeń w uprawie roli. 

W uprawie bezorkowej liczebność diaspor chwastów w warstwie gleby 0-5 cm i 5-10 cm 
kształtowała się na podobnym poziomie. W warunkach uprawy zerowej, po której następował  
siew bezpośredni, liczba diaspor uległa istotnemu zwiększeniu w warstwie gleby 0-5 cm, 
natomiast w głębszych warstwach gleby (10-20 cm) taki sposób uprawy spowodował 
zmniejszenie liczby nasion chwastów w porównaniu do liczby diaspor chwastów w uprawie 
płużnej. W warunkach uprawy bezorkowej nowa populacja nasion chwastów nie jest 
przemieszczana z głębszych warstw gleby na powierzchnię, jak to ma miejsce w przypadku 
uprawy tradycyjnej. Dlatego stosowanie uproszczeń uprawowych spowodowało wzrost 
liczebności nasion w warstwie 0-5 cm.  

Uzyskanie wyniki wskazują również, że odpowiednia  zwartość  łanu oraz poprawny dobór 
herbicydów pozwalają skutecznie ograniczyć zachwaszczenie, niezależnie od sposobu uprawy 
roli i przedplonu. Takie wyniki zaobserwowano w doświadczeniu z pszenicą ozimą w 
Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym na „Kępie” w Puławach oraz w gospodarstwie 
indywidualnym w Rogowie na Zamojszczyźnie. We wszystkich obiektach sucha masa 
chwastów przed zbiorem pszenicy była znikoma, w żadnym przypadku nie przekraczała 3-5 
g/m2. Należy też pamiętać, że od stycznia 2014 roku obowiązuje nas Integrowana Ochrona 
Roślin, czyli sposób ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi polegający 
na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod profilaktyki i ochrony roślin, w 
szczególności metod niechemicznych, w celu zminimalizowania potencjalnego 
zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. Celem integrowanej 
ochrony roślin jest utrzymanie populacji agrofagów poniżej progów szkodliwości oraz 
zabezpieczenie efektu ekonomicznego produkcji. Ograniczenie zagrożenia ze strony 
chemicznych środków ochrony roślin zapewnia wdrożenie zasad integrowanej ochrony 
roślin, a mianowicie: 

1. Nad chemiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych przedkładać należy 
metody biologiczne, fizyczne i inne niechemiczne, jeżeli zapewniają one ochronę 
przed organizmami szkodliwymi. 

2. Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych, w tym chwastów poprzez 
stosowanie odpowiedniego płodozmianu, właściwej agrotechniki i zrównoważonego 
nawożenia, które gwarantuje dostarczenie roślinie wszystkich niezbędnych 
składników pokarmowych w odpowiedniej ilości, formie i we właściwym czasie.  

 
 



 

Rys. 1. Liczba gatunków chwastów występujących w łanie pszenicy ozimej w zależności od 
sposobu uprawy roli 

 

 

Rys. 2. Liczba gatunków chwastów występujących w łanie kukurydzy w zależności od 
sposobu uprawy roli  
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