
Wpływ systemu uprawy roli na zachwaszczenie 

Duże gospodarstwa rolne, przede wszystkim ze względów ekonomicznych coraz częściej 

wykorzystują uproszczenia w uprawie roli. W warunkach bezpłużnych systemów uprawy, 

czynnikiem który znacząco wpływa na plony roślin, jest duże zachwaszczenie.  

Obecnie w uprawie pszenicy chwasty zwalcza się głównie metodą chemiczną. Zasady 

integrowanej ochrony roślin zalecają stosowanie alternatywnych metod ochrony roślin oraz 

stosowania niskich dawek herbicydów. Ograniczone dawki herbicydów zmniejszają 
niebezpieczeństwo negatywnego wpływu na rozwój roślin uprawnych. To z kolei wpływa 

dodatnio na plon.  Obniżone dawki herbicydów mogą powodować powstawanie biotypów 

odpornych. W rolnictwie zrównoważonym proponuje się stosowanie bezpłużnych systemów 

uprawy roli. Są one przede wszystkim bardziej przyjazne środowisku. Zwykle w pierwszych 

latach wprowadzania nowych systemów uprawy może wystąpić zwiększone zachwaszczenie. 

Uprawa płużna w porównaniu z systemami bezorkowymi ogranicza zachwaszczenie pól 

uprawnych, ale wpływa niekorzystnie na strukturę warstwy ornej i obniża różnorodność 
biologiczną gleby. Ponadto orka jest to zabieg energochłonny. W bezpłużnych systemach 

uprawy roli zaleca się walkę z chwastami poprzez zróżnicowaną intensywność uprawy. 

Decydującą rolę w zwalczaniu chwastów odgrywa termin siewu, a także przedsiewne zabiegi 

odchwaszczające.  Intensywniej rosnące odmiany oraz zwiększona gęstość siewu mogą w 

znacznym stopniu ograniczyć zachwaszczenie plantacji. Poszczególne odmiany pszenicy 

charakteryzują się zróżnicowaną konkurencyjnością w stosunku do chwastów. Istnieją dwa 

rodzaje konkurencyjności: zdolność do tłumienia chwastów oraz tolerancyjność w stosunku 

do chwastów. Uprawa odmian jedynie tolerancyjnych może prowadzić do szybkiego 

zwiększenia ilości nasion chwastów w glebie. Natomiast duża zdolność zagłuszania chwastów 

przez rośliny uprawne jest bardziej korzystna w rolnictwie integrowanym.  

Znaczne zróżnicowanie genetyczne odmian pszenicy,  pozwala na wyodrębnienie takich 

odmian, które potrafią zdominować rośliny chwastów rosnących na plantacji. Odmiany te w 

początkowym okresie wzrostu, powinny charakteryzować się dużą konkurencyjnością w 

stosunku do zbiorowiska chwastów występujących na danym polu. Zwiększoną 
konkurencyjność w stosunku do chwastów wykazują rośliny z bardziej rozbudowanym 

systemem korzeniowym. Ich konkurencyjność przejawia się przede wszystkim w szybkim 

krzewieniu i przyroście biomasy w początkowych fazach rozwoju, a także dużą powierzchnią 
liści zacieniających przestrzeń pod roślinami uprawnymi. Różna konkurencyjność odmian 

roślin uprawnych w stosunku do chwastów wynika także z ich zróżnicowanych właściwości 

allelopatycznych. Własności te polegają na wydzielaniu do gleby związków chemicznych 

powstrzymujących wzrost określonych gatunków chwastów w ich początkowych fazach 

rozwoju. 

W Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach przeprowadzono szereg 

doświadczeń dotyczących występowania chwastów w różnych uprawach, przy zróżnicowanej 

uprawie roli.  

W doświadczeniu dotyczącym pszenicy ozimej badano wpływ systemów uprawy roli i 

odmian na zachwaszczenie. Systemy uprawy roli to: 1) tradycyjny, 2) bezorkowy 



wykonywany kultywatorem na głębokość 7-10 cm, 3) bezorkowy wykonywany broną 
talerzową na głębokość 12-15 cm. Oceniane odmiany pszenicy to: 1) Muszelka, 2) Ostka 

Strzelecka, 3) Kohelia, 4) Satyna. Odmiany te charakteryzują się zróżnicowanym pokrojem. 

Analizując trzyletnie doświadczenie nie stwierdzono wpływu odmian na istotną zmienność 
zachwaszczenia w poszczególnych systemach uprawy roli. Na poletkach z uprawą płużną 
występowało istotnie mniejsze zachwaszczenie niż na poletkach uprawianych w sposób 

uproszczony. Całkowita liczba chwastów była około 2,8 razy niższa niż w uprawie broną 
talerzową i około 3,7 razy niższa niż w uprawie z kultywatorem. Uprawa przy użyciu brony 

talerzowej przyczyniła się do zmniejszenia liczby chwastów w stosunku do uprawy 

kultywatorem. Prawdopodobnie było to spowodowane większą głębokością roboczą brony i 

przykryciem nasion przez grubszą warstwę gleby. Płytkie spulchnienie gleby przez zęby 

kultywatora powodowało kiełkowanie dużej liczby nasion chwastów. Brak istotnych różnic 

pomiędzy odmianami w poszczególnych systemach uprawy autorzy tłumaczą małym 

zróżnicowaniem warunków pogodowych w całym okresie doświadczenia. Dowodzi tego 

nieistotne zróżnicowanie plonu pomiędzy odmianami w poszczególnych systemach uprawy 

roli. Na konkurencyjność odmian w ograniczaniu zachwaszczenia mają wpływ przede 

wszystkim: szybkość kiełkowania i wzrostu naziemnej masy roślin, duża powierzchnia liści, 

zdolność krzewienia i zacieniania powierzchni gleby. Dane literaturowe stwierdzają, że 

zwykle stare odmiany pszenicy są bardziej konkurencyjne w stosunku do chwastów niż 
odmiany nowe. Są one na ogół wyższe od odmian nowych, przez co bardziej ograniczają 
liczbę chwastów.  

W innym doświadczeniu wykonanym w tym samym Instytucie porównano występowanie 

chwastów w następujących systemach uprawy: 1) tradycyjnym, 2) uproszczonym (uprawa 

pożniwna kultywatorem, przedsiewna agregatem uprawowym, 3) zerowa – siew bezpośredni 

siewnikiem z talerzowymi redlicami wysiewającymi i krojem tarczowym przed redlicami. W 

doświadczeniu oceniano te same co w doświadczeniu poprzednim odmiany pszenicy. 

Analizując wyniki badań stwierdzono duże różnice w ilości chwastów w poszczególnych 

systemach uprawy. Najmniej chwastów (20 szt./m
2
) występowało na poletkach przy 

tradycyjnym systemie uprawy. W przypadku uprawy bezorkowej liczba chwastów na 

jednostce powierzchni była o 50% wyższa, zaś zachwaszczenie w siewie bezpośrednim było o 

175% wyższe od zachwaszczenia przy uprawie tradycyjnej. We wszystkich systemach 

uprawy roli najliczniej występującymi  gatunkami były przetacznik perski i fiołek polny. W 

poszczególnych systemach najrzadziej występowały: przy uprawie płużnej - tasznik i perz 

właściwy, przy uproszczonej - perz właściwy, tasznik i gorczyca polna, zaś w siewie 

bezpośrednim - przytulia czepna, rumian polny i perz właściwy. 

W powyższym doświadczeniu stwierdzono, że zdolność odmiany do zagłuszania chwastów 

zależy od systemu uprawy roli. Na poletkach objętych uprawą płużną oraz uproszczoną 
odmiana Satyna ograniczała liczbę gatunków chwastów w większym stopniu niż pozostałe. W 

siewie bezpośrednim odznaczała się natomiast najmniejszą zdolnością konkurowania z 

chwastami spośród wszystkich odmian objętych doświadczeniem. W odmianie Kohelia 

zachwaszczenie w każdym systemie było zbliżone.  Ostka Strzelecka była najmniej 

zachwaszczona przy płużnej uprawie gleby, zaś najbardziej - w uprawie zerowej. Odmiana 

Muszelka była podobnie zachwaszczona przy uprawie płużnej i uproszczonej, natomiast 

bardziej w warunkach siewu bezpośredniego. 



W kolejnym doświadczeniu naukowcy z Puław stwierdzili, że zachwaszczenie łanów roślin 

uprawnych w zmianowaniu 3-polowym: groch/rzepak – pszenica ozima – pszenica ozima 

nieznacznie zwiększyło się wraz z uproszczeniami w uprawie roli. Liczba gatunków 

chwastów w łanach roślin uprawianych w porównywanych systemach uprawy roli była 

zbliżona i stanowiła 38-40 gatunków. 

Jednocześnie w badaniach wykazali, że największa liczba oraz sucha masa chwastów 

wystąpiła w roślinach uprawianych w systemie siewu bezpośredniego i było to średnio 29 

szt./m
2
 i 11,6 g/m

2
. Z kolei najmniejsze zachwaszczenie towarzyszyło roślinom wysiewanym 

po tradycyjnej uprawie orkowej i wynosiło 22 szt./m
2
 i 9,0 g/m

2
. Jak stwierdzili badacze 

obserwowana liczba i masa chwastów we wszystkich systemach uprawy była mała, ze 

względu na intensywną ochronę herbicydową i nie wpływała istotnie na plonowanie roślin 

uprawnych. 

W systemie uprawy uproszczonej i siewu bezpośredniego zaznaczył się większy udział 

przymiotna kanadyjskiego, który jest gatunkiem inwazyjnym, a także gatunków wieloletnich: 

ostożenia polnego, mleczu polnego i babki zwyczajnej. 

Średnia liczba nasion chwastów w warstwie gleby 0-20 cm była największa w systemie siewu 

bezpośredniego i wynosiła 6518 nasion/m
2
 i około 3 razy mniejsza w polach, gdzie 

wykonywano tradycyjną uprawę orkową 2080 nasion/m
2
. Pośrednią liczbę nasion chwastów 

naukowcy oznaczyli w polach, gdzie stosowano uprawę uproszczoną, która wynosiła 4515 

nasion/m
2
. 

We wszystkich systemach uprawy roli stwierdzili zmniejszenie zapasu nasion chwastów w 

kolejnych latach badań, największą w systemie siewu bezpośredniego, a najmniej istotną przy 

uprawie orkowej. 

Podsumowując należy stwierdzić, że uprawa płużna powoduje zwiększenie zachwaszczenia 

plantacji. Ma to miejsce przede wszystkim w pierwszych latach stosowania uproszczeń. Ilość 
chwastów zmniejsza się w następnych latach, prawdopodobnie na skutek zaprzestania 

wydobywania nasion z większych głębokości.  
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