
Zwalczanie chwastów na użytkach zielonych 

Chwasty na użytkach zielonych są w stanie istotnie obniżyć plon uzyskiwanej masy. Warto je 

zatem zwalczać, ponieważ nie tylko przeciwstawiamy się zabieraniu przez nie składników 

pokarmowych trawom, ale też zapobiegamy dostawaniu się tych roślin do kiszonek. 

Chwast łąkowe można podzielić na dwie grupy.  

Pierwszą stanowią chwasty bezwzględne, które są roślinami szkodliwymi z punktu widzenia 

ilości i jakości pozyskiwanej paszy. Należą do nich gatunki:  

• trujące (jaskry, szalej jadowity, wilczomlecz, knieć błotna, tojady), 

• obniżające jakość produktów zwierzęcych (skrzypy, rdesty, czosnki), 

• rośliny drewniejące, grubołodygowe, utrudniające zbiór i stanowiące balast paszy 

(szczawie, ostrożnie, śmiałek darniowy, sity, turzyce), 

• pasożyty i półpasożyty (kanianka, świetliki, szelężniki). 

Druga ̨ grupę stanowią chwasty względne. Są to rośliny, które w małych ilościach mają 

charakter ziół, natomiast znaczny ich udział w paszy jest niepożądany. Mała ilość w runi 

wpływa pozytywnie na jej smakowitość. Rośliny te są ponadto źródłem składników 

mineralnych, witamin i innych związków, korzystnie wpływających na spożywające je 

zwierzęta. Jednak ich nadmierna ilość ogranicza rozwój traw i motylkowatych, powodując 

spadek wielkości i jakości plonu.  

W przypadku dużego zachwaszczenia użytków zielonych powinno się stosować radykalne 

metody umożliwiające niszczenie chwastów oraz poprawienie składu botanicznego runi. 

Szczególnie zalecane jest chemiczne zwalczanie chwastów połączone z podsiewem. 

Podstawowe kryteria kwalifikujące użytek zielony do selektywnego zwalczania chwastów: 

• udział ziół i chwastów w pokryciu 30-50%, 

• udział traw wysokich w pokryciu co najmniej 10%, 

• brak lub mały udział roślin motylkowatych, 

• średnia zawartość darni i dość wyrównana powierzchnia. 

Celem metody chemicznej jest znaczne ograniczenie lub wyeliminowanie nadmiernego 

udziału chwastów, zwłaszcza tych, które są silnie konkurencyjne dla runi trawiastych. Po 

wyeliminowaniu chwastów należy zastosować zasilające nawożenie mineralne, pobudzające 

formowanie się zwartej runi trawiastej. Przyspieszy to opanowanie przez wartościowe gatunki 

traw miejsc zwolnionych przez chwasty. Wadą tej metody jest niebezpieczeństwo 

eliminowanie roślin motylkowatych, które trzeba będzie wprowadzić przez podsiew. Łanowe 

zwalczanie chwastów - odpowiednimi herbicydami - należy wykonać wiosną, zwykle w maju, 

w momencie ukształtowania rozety liści do początków kwitnienia chwastów. Zabiegi 

herbicydowe wykonane po sprzęcie pierwszego pokosu lub po kolejnych wypasach gorsze 

rezultaty. 



Główne kryteria kwalifikujące zdegradowany użytek zielony do zwalczania chwastów i 

podsiewu: 

• udział ziół i chwastów większy niż 50%, 

• brak w starej runi gatunków traw wysokich lub roślin motylkowatych, 

• silnie rozluźniona ruń lub darń uszkodzona w wyniku wypadnięcia traw po zimie albo 

zalewach powodziowych, bądź z powodu niewłaściwego użytkowania, ale dość 
wyrównana powierzchnia użytku, 

• udział śmiałka lub sitów w pokryciu nie większy niż 20%, 

• miąższość nie rozłożonej, wojłokowatej warstwy wierzchniej nie większa niż 1 cm. 

Najczęstsze błędy popełniane przez rolnika, podczas użytkowania pastwiska, które 

doprowadzają do pojawienia się chwastów w ilości prowadzącej do degradacji runi 

pastwiskowej, wynikają z nieprawidłowego nawożenia (szczególnie azotowego), sposobu 

użytkowania, warunków wilgotnościowych oraz zabiegów pielęgnacyjnych. 

Błędy w nawożeniu to najczęściej brak nawożenia lub niewłaściwe nawożenie, wynikające z 

nieodpowiedniego terminu i ilości poszczególnych składników w połączeniu z intensywnym 

użytkowaniem pastwiska. Taki stan rzeczy prowadzi często do kształtowania się zbiorowisk z 

dużym udziałem chwastów dwuliściennych oraz traw o niskiej wartości pokarmowej. 

Szczególnie nadmierne nawożenie azotem, zwłaszcza w siedliskach zasobnych w ten 

składnik, prowadzi bardzo często do wzrostu udziału gatunków azotolubnych, takich jak: 

pokrzywa zwyczajna, mniszek pospolity, bodziszek łąkowy, szczaw tępolistny czy 

kędzierzawy. Inny błąd w użytkowaniu pastwiskowym spowodowany jest zbyt dużą ilością 

zwierząt na małej powierzchni oraz wypasem przy nadmiernej wilgotności gleby. Prowadzi 

zwykle do uszkodzeń darni i zagęszczenia gleby oraz może spowodować ekspansję śmiałka 

darniowego. 

Brak melioracji powodujący okresowe niedobory wody może wpływać nie tylko na skład 

botaniczny runi, ale również ograniczać plonowanie na użytku zielonym. Dlatego ważne jest 

właściwe gospodarowanie zasobami wód pozimowych czy wodą z cieków wodnych lub 

rowów melioracyjnych.  

Nie stosowanie zabiegów mechanicznych, takich jak włókowanie, bronowanie i wałowanie 

oraz brak ochrony herbicydowej, wpływają niekorzystnie na skład roślinności użytków 

zielonych.   

Najefektywniejszym sposobem zwalczania uciążliwych gatunków dwuliściennych 

występujących na pastwisku jest zastosowanie selektywnych herbicydów. Obecnie dozwolone 

do stosowania na użytkach zielonych są dwie substancje czynne - fluroksypyr i trichlopyr, 

które są składnikiem dwóch herbicydów - Starane 250 EC i Fernando Forte 300 EC. 

 

Herbicyd Starane 250 EC zawiera w swoim składzie substancję czynną – fluroksypyr w 

ilości 250 g/l. Jest to środek w formie koncentratu przeznaczony do sporządzania emulsji 

wodnej, stosowany nalistnie, z przeznaczeniem do powschodowego zwalczania uciążliwych 

chwastów dwuliściennych między innymi na użytkach zielonych (łąki i pastwiska). Środek 

pobierany jest przez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin 



powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne już po 

upływie 2-3 dni od momentu oprysku, a samo zamieranie chwastów następuje po upływie 

kolejnych 5-7 dni. Herbicyd Starane 250 EC w dawce 0,8 l/ha, można stosować wiosną lub 

wczesną jesienią, jednak nie później niż do połowy września, gdy chwasty osiągną wysokość 

8-10 cm i wytworzą co najmniej 3-4 liście. Środek ten w sposób zadawalający hamuje rozwój 

następujących gatunków chwastów: gwiazdnica pospolita, jasnoty, mniszek pospolity, 

niezapominajka polna, pokrzywy, powoje, poziewnik szorstki, psianka czarna, przetaczniki, 

przymiotno kanadyjskie (siewki), przytulia czepna, rdesty, rumiany i rumianki (bardzo 

młode), szczaw kędzierzawy i tępolistny, skrzyp polny i tobołki polne. Na użytki 

potraktowane środkiem nie można wypuszczać zwierząt gospodarskich, a szczególnie bydła 

mlecznego wcześniej niż po upływie 7 dni od zabiegu. W trakcie zabiegu oraz przez 5 dni po 

zabiegu minimalna temperatura dobowa nie może być niższa niż +8
o
C. 

Herbicyd Fernando Forte 300 EC zawiera w swoim składzie tylko dwie substancje czynne - 

fluroksypyr w ilości 150 g/l i trichlopyr ilości 150 g/l. Szczególnie ta ostatnia jest jedną z 

silniejszych substancji. Bardzo skutecznie ogranicza rozwój chwastów dwuliściennych 

jednorocznych, dwuletnich czy wybranych bylin, a nawet potrafi w niektórych przypadkach 

zahamować rozwój niewielkich krzewinek i siewek drzew. 

Fernando Forte 300 EC jest herbicydem systemicznym, pobieranym przez liście, w 

mniejszym stopniu przez korzenie chwastów. Po wniknięciu jest bardzo szybko 

transportowany do tkanek merystematycznych części nadziemnej i korzeni. Środek wnika do 

wnętrza chwastów najpóźniej w ciągu godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym 

okresie nie obniżają jego skuteczności. Pierwszym objawem działania jest zatrzymanie 

wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy, prowadzące do nekroz i w 

ostateczności do całkowitego zamierania. Objawy działania na chwasty widoczne są już po 

upływie 5-7 dni od momentu zastosowania zabiegu. W warunkach optymalnych, tzn. podczas 

ciepłej i wilgotnej pogody, efekt działania jest zdecydowanie szybszy, bo obserwowany już 

po upływie 2-3 dni. W mniej korzystnych warunkach wilgotnościowo-termicznych, całkowite 

zniszczenie chwastów, następuje dopiero po upływie około 3-5 tygodni. 

Herbicyd Fernando Forte 300 EC w dawce 2,0 l/ha, można stosować od wiosny do wczesnej 

jesieni. Ruń w momencie zabiegu powinna mieć wysokość 20 – 25 cm. Środek ten w sposób 

zadawalający hamuje rozwój następujących gatunków chwastów: ambrozja bylicolistna, 

babka zwyczajna, barszcz zwyczajny, blekot pospolity, bluszczyk kurdybanek, bylica 

pospolita, chaber bławatek, cykoria podróżnik, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, 

jaskry, jasnoty, jastrzębiec kosmaczek, komosa biała, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, 

mlecze, mniszek pospolity, niezapominajka polna, ostrożeń polny, podbiał pospolity, 

pokrzywy, powoje, poziewnik szorstki, psianka czarna, przetaczniki, przymiotno kanadyjskie, 

przytulia czepna, rdesty, rumiany i rumianki, szczawie, skrzyp polny, tobołki polne, wiązówki 

i wilczomlecze. 

Stosując herbicyd Fernando Forte 300 EC należy pamiętać o tym że: jeżeli ruń została 

wypasana zwierzętami, to należy odczekać min. 2-3 tygodnie do czasu jej odrośnięcia, nie 

później jednak, niż do osiągnięcia przez trawy wysokości 25 cm. 

Na pastwiskach gdzie zastosowano środek Fernando Forte 300 EC, zwierzęta gospodarskie, a 

w szczególności krowy mleczne, można je wprowadzić dopiero po 7 dniach od momentu 

wykonania zabiegu. Natomiast na pastwiskach na których były zwalczane chwasty uciążliwe 



(np. szczawie), przeżuwacze można wprowadzić dopiero po całkowitym ich zniszczeniu 

(zaschnięciu). 

 

Na poniższych zdjęciach przedstawiono wybrane chwasty występujące na użytkach zielonych 
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