
ZACHWASZCZENIE ŚCIERNISK 

 
 

Do zachwaszczenia gleb nasionami chwastów przyczyniają się ścierniska, jeśli nie są bezpośrednio po żniwach za-

orane. Na nich kwitną i owocują liczne gatunki chwastów jarych oraz zimujących, a szczególnie tych, których wscho-

dy w łanach zbóż opóźniły się.  
Także chwasty wieloletnie znajdują dogodne warunki do rozrastania się w glebie oraz do swobodnego gromadze-

nia zapasów pokarmowych w organach podziemnych. Na pierwszy plan pod względem zachwaszczenia wysuwają się 
ścierniska żytnie, natomiast ścierniska zbóż jarych i pszenicy są zwykle mniej zachwaszczone, a najmniejsze za-

chwaszczenie występuje na ścierniskach jęczmienia ozimego i gryki. Ścierniska niepodorane w porę są najobfitszym  

źródłem zachwaszczenia pól uprawnych.  

Na nich kwitną i owocują następujące gatunki chwastów: skrytek polny (Aphanes arvensis), blekot pospolity (Aet-

husa cynapium), kurzyślad polny (Anagallis arvensis), rogownica pospolita (Cerastium caespitosum), tasznik pospoli-

ty (Capsella bursa-pastoris), komosa biała (Chenopodium album), palusznik nitkowaty (Digitaria ischaemum), iglica 

pospolita (Erodium cicutarium), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli), przymiotno kanadyjskie (Conyza 

canadensis), szarota błotna (Gnaphalium uliginosum), żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora), sit dwudziel-

ny (Juncus bufonius), poziewnik polny (Galeopsis ladanum), lucerna nerkowata (Medicago lupulina), niezapominajka 

polna (Myosotis arvensis), rdest ptasi (Polygonum aviculare), rdest plamisty (Polygonum persicaria), rdest ostrogorz-

ki (Polygonum hydropiper), rdest powojowaty (Fallopia convolvulus), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), starzec 

zwyczajny (Senecio vulgaris), czyściec roczny (Stachys annua), czerwiec roczny (Scleranthus annuus), włośnica sina 

(Setaria glauca), włośnica zielona (Setaria viridis), sporek polny (Spergula arvensis), rolnica pospolita (Sherardia 

arvensis), gorczyca polna (Sinapis arvensis), rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum), fiołek polny (Viola arven-

sis), fiołek trójbarwny (Viola tricolor), przetacznik perski (Veronica persica), przetacznik lśniący (Viola polita), prze-

tacznik polny (Viola arvensis) i inne przetaczniki, a także rumian polny (Anthemis arvensis) i maruna nadmorska 

bezwonna (Matricaria maritima subsp. inodora).  

Na ścierniskach pozostają odrastające pędy i liście takich chwastów wieloletnich, jak: ostrożeń polny (Cirsium 

arvense), perz właściwy (Elymus repens), skrzyp polny (Equisetum arvense), podbiał pospolity (Tussilago farfara), 

mlecz polny (Sonchus arvensis), szczaw polny (Rumex acetosella), szczaw kędzierzawy (Rumex crispus).  

 

Wykaz chwastów z bogatym materiałem zdjęciowym (roślina, siewka, kwiat, nasiono) i opisem dostępny jest w 

publikacji wydanej w 2017 r. przez IUNG-PIB pt. „Chwasty i rośliny ruderalne pól uprawnych”. 
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