
Uciążliwe chwasty jednoliścienne w zbożach 
 

Występujące w zbożach chwasty jednoliścienne są groźnym konkurentem dla roślin 

uprawnych. Posiadają zbliżoną do zbóż budowę morfologiczną, dlatego dobrze rosną w 

zwartym łanie skutecznie konkurując z rośliną uprawną. Szkodliwość chwastów 

jednoliściennych polega również na przenoszeniu szkodników i chorób zbóż. Pozbycie się 

chwastów jednoliściennych w uprawie zbóż nie jest łatwe ze względu na duże podobieństwo 

genetyczne. Dlatego ważna jest profilaktyka. Skutecznym sposobem na ograniczenie 

występowania chwastów jednoliściennych jest stosowanie prawidłowego zmianowania. 

Rośliny zbożowe powinny być uprawiane na przemian z roślinami niezbożowymi. Obecnie w 

naszym kraju wielu rolników nie stosuje klasycznego płodozmianu.  Dominuje powszechnie 

monokultura zbożowa lub uproszczone zmianowanie z dużym udziałem zbóż. Prowadzi to do 

kompensacji na polach chwastów występujących głównie w zbożach. Spośród gatunków 

jednoliściennych w zbożach, najwięcej kłopotów sprawiają: owies głuchy, miotła zbożowa, 

wyczyniec polny, stokłosa żytnia. Owies głuchy i wyczyniec polny są roślinami inwazyjnymi, 

powodującymi duże straty ekonomiczne.  

Spośród chwastów jednoliściennych na polach uprawnych najczęściej występuje miotła 

zbożowa. Zaliczana jest do rodziny wiechlinowatych. Jest bardzo powszechnym chwastem 

jednorocznym, jarym lub ozimym (doskonale zimuje). Niekiedy może być nazywana 

nazwami zwyczajowymi jako miętlica, miotła, mietelnica lub mietlica. Występuje w całej 

Polsce. Obszarem jej występowania jest także Europa, Azja i Ameryka Północna. Miotła 

zbożowa jest do chwastem segetalnym. Chwasty segetalne występują w uprawach roślin 

użytkowych i mają zbliżony cykl życiowy do rośliny uprawnej. Charakteryzuje się dużą 

inwazyjnością i tolerancją na warunki środowiskowe, dlatego jest chwastem bardzo 

uciążliwym i wymaga systematycznego zwalczania. 

  

Fot.1 Miotła zbożowa (Autor: Petr Filippov; źródło: Wikipedia; licencja: CC BY-SA 3.0). 



Miotła zbożowa jest rośliną o wysokości 30-120cm. Posiada płytki, ale bardzo gęsty system 

korzeniowy. Pojedyncza roślina posiada liczne, gładkie, wzniesione źdźbła i wąskie, płaskie, 

niezbyt długie, szorstko owłosione liście. Języczek liściowy jest zaostrzony, natomiast 

pochwy liści są zupełnie gładkie albo jedynie lekko owłosione. Kwiatostany, które pojawiają 

się latem, tworzą duże, mocno rozgałęzione wiechy z przewieszającymi się kłoskami o 

zielonym lub lekko brązowym kolorze. Kłoski pokryte są dwoma plewkami. Dolna jest 

węższa i krótsza, zaś górna dłuższa i szersza. Dolna plewka na szczycie posiada sztywną, 

szorstką i długą ość. Dojrzewające nasiona (ziarniaki) są małe, wyposażone w szorstką, dość 

długą ość, mocno oplewione i posiadające u postawy kępkę srebrzystych włosków, 

ułatwiających im przenoszenie się z wiatrem na duże odległości. 

Miota zbożowa stanowi dużą konkurencję w stosunku do roślin uprawnych. Pobiera z podłoża 

dużo wody i składników pokarmowych, ograniczając ich dostęp dla roślin uprawnych. Miotła, 

podobnie jak zboża, zakwita latem. Jednak jej nasiona dojrzewają wcześniej niż nasiona zbóż, 

dlatego są rozsiewane przed żniwami. Zdolność kiełkowania zachowują przez kilka lat. 

Kiełkują zwykle wtedy, gdy znajdą się na powierzchni lub w górnych warstwach gleby. Aby 

wzejść potrzebują światła i wilgoci oraz temperatury powyżej 0°C. Roślina miotły wytwarza 

nasiona w bardzo dużej ilości (do kilku tysięcy sztuk). Ziarniaki pozostają na ściernisku lub są 

za pomocą wiatru. Mogą również zanieczyszczać ziarno zbóż i tą drogą infekować uprawę w 

następnym sezonie. Szkodliwy wpływ na uprawę ma już ok. 10-20 roślin na 1m2, gdyż taka 

ich ilość może obniżyć plon o 5%. Miotła zbożowa największe zagrożenie stwarza dla zbóż 

ozimych. Może kiełkować także jesienią, gdyż nasiona wschodzą nawet w niskich 

temperaturach - kilka stopni powyżej zera. Jesienią krzewi się lepiej niż wiosną i wydaje 

bardziej okazałe kwiatostany. Jej obecności w zbożach jarych nie należy jednak lekceważyć, 

gdyż niezwalczana szybko zacznie się rozsiewać i rozprzestrzeniać. 

Miotła zbożowa występuje masowo na polach zakwaszonych i ubogich w wapń i dlatego 

może być traktowana jako roślina wskaźnikowa. Dobrze rośnie na glebach lekkich, 

przewiewnych i nie wilgotnych. Wilgotna i dżdżysta pogoda wpływa wyjątkowo dobrze na jej 

kiełkowanie i wegetację.  

W przypadku miotły zbożowej, podobnie jak w przypadku pozostałych chwatów, obowiązuje 

zasada, że lepiej zapobiegać, niż zwalczać. Profilaktyka przed miotłą zbożową polega przede 

wszystkim na wysiewie wysokiej jakości ziarna, pochodzącego ze sprawdzonego źródła, 

częstej zmianie materiału siewnego, czyszczeniu sprzętu wykorzystywanego do zbioru i 

wysiewu nasion oraz systematycznym monitorowaniu obrzeży pól uprawnych i dokładnemu 

oczyszczaniu ich z roślin chwastów. 

Owies głuchy (Avena fatua) to jeden z najbardziej uciążliwych jednorocznych chwastów 

jarych, występujących w uprawach roślin zbożowych. Można go spotkać także na plantacjach 

ziemniaków, buraków, kukurydzy i roślin strączkowych. Gatunek zaliczany do rodziny 

wiechlinowatych. Owies głuchy posiada wiele określeń zwyczajowych.  Często spotyka się 

go pod nazwą: owiesik, owsik lub owies chodzący.  

Owies głuchy dorasta do wysokości ok. 60-120 cm. (jedynie w zbożach ozimych osiąga 

zaledwie 20 cm. wysokości). W pełni wegetacji jego typową formę można dość łatwo 

odróżnić od uprawianego owsa zwyczajnego, który na ogół jest znacznie niższy. Pierwsze 

liście owsa głuchego są wąskie, niezbyt długie i owłosione przy łodydze. Szorstkie włoski 

znajdują się również na pochwie dolnych liści. Starsze liście są szersze, dłuższe i pozbawione 

owłosienia. Liście owsa głuchego skręcają się w lewą stronę. Odróżnia je to od liści 

jęczmienia oraz pszenicy i pozwala rozpoznać chwast we wczesnej fazie rozwoju. Owies 

głuchy wytwarza wiechowaty, rozpierzchły kwiatostan, który jest większy niż u owsa 

zwyczajnego. Złożony jest z szorstko owłosionych, wyrastających poziomo ze sztywnej z 

łodygi gałązek, zakończonych zwisającymi, luźnymi kłosami. Plewy okrywające 



poszczególne kwiaty są duże, a ich szczyty rozdwojone. Z dolnej plewki, porośniętej u 

podstawy brązowymi włoskami, wyrasta mocna, sztywna, długa, skręcona na szczycie ość. 

Posiada ona zdolność dalszego skręcania się pod wpływem wody, dzięki czemu potrafi 

dobrze zakotwiczyć się w podłożu. Dojrzałe ziarna są brunatne, duże, długie i szorstko 

owłosione. Pojedyncza roślina może wytworzyć od 200 do 1000 ziaren. co jest przyczyną 

dużej inwazyjności gatunku. Nasiona po zbiorze pozostają częściowo na polu lub zbierane są 

z ziarnem zboża albo słomą. Pewna ilość rozsiewana jest za pomocą wiatru lub przez 

odżywiające się nimi zwierzęta. Dlatego istnieje niebezpieczeństwo zachwaszczenia całego 

pola. Owies głuchy preferuje gleby o wysokiej zawartości azotu i węglanu wapnia, ciężkie, 

gliniaste i stosunkowo wilgotne. Na podłożach przepuszczalnych i suchych rozwija się bardzo 

słabo. Nasiona owsa głuchego mogą przebywać w glebie kilka lat i w dogodnych warunkach 

wykiełkować, dając początek następnemu pokoleniu chwastów. 

 

Fot. 2. Fot.1 Owies głuchy (Autor: Stefan Iefnaer; źródło: Wikipedia; licencja: CC BY-SA 

4.0). 

Owies głuchy jest niezwykle inwazyjnym i bardzo groźnym chwastem rodzimym, 

występującym w całej Polsce, a także w Europie, Azji oraz na północy Afryki.  Rozpoczyna 

swój rozwój wczesną wiosną, dlatego jest spotykany głównie w uprawach zbóż jarych -  

pszenicy, jęczmienia i owsa, zaś znacznie rzadziej występuje w zbożach ozimych. Owies 

głuchy ma duże zapotrzebowanie na wodę i substancje odżywcze i dlatego jego szkodliwość 

w stosunku do roślin uprawnych jest bardzo wysoka. Ocenia się, że nawet 10 roślin na 1m2. 



może zmniejszyć plon zboża o 10%, zaś przy 100 roślinach na 1m2, plon może spaść o 

połowę. Rośliny owsa głuchego rozwijają się szybko, konkurując z roślinami uprawnymi o 

składniki pokarmowe, wodę oraz światło. Chwast, podobnie jak zboża jare, zakwita latem, w 

czerwcu lub lipcu, ale jego nasiona dojrzewają nieco wcześniej niż nasiona zbóż. Dlatego w 

znacznym stopniu wysiewają się przed zbiorem gatunku uprawnego. Zachowują zdolność 

kiełkowania przez około 10 lat. Wschodom owsa głuchego nie zapobiega także głęboka orka, 

gdyż są one w stanie przebić się nawet przez 20-centymetrową warstwę gleby. Chwast ten 

łatwo krzyżuje się z owsem uprawnym, co jest przyczyną dużej zmienności w wyglądzie 

roślin. To dodatkowo utrudnia ich rozpoznanie i przyczynia się do zmniejszenia skuteczności 

zabiegów ochronnych. 

Zwalczanie owsa głuchego w uprawach jest zadaniem trudnym, pracochłonnym i 

kosztownym. Ważna jest przede wszystkim profilaktyka. Systematyczne, mechaniczne lub 

ręczne odchwaszczanie roślin niezbożowych), jest szansą na zmniejszenie ilości owsa 

głuchego w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Innym sposobem jest chemiczne zwalczanie 

owsa głuchego w uprawach niezbożowych przy pomocy graminicydów. Zabieg mechaniczny 

zawsze można skutecznie przeprowadzić na dużych obszarach. Zadawalających efektów nie 

da również orka przedsiewna, gdyż nasiona owsa głuchego mogą z powodzeniem 

wykiełkować nawet z głębszych warstw podłoża. Dlatego profilaktyczna ochrony zbóż przed 

owsem głuchym polega głównie na stosowaniu dobrej jakości, czystego materiału siewnego, 

wymianie nasion do siewu co kilka lat oraz starannym czyszczeniu maszyn 

wykorzystywanych do zbiorów. 

 

Wyczyniec polny rośnie na terenie całego kraju. Najczęściej występuje na niżu i na terenie 

zachodniej oraz północnej Polski. Jest to roślina żywozielona posiadająca wzniesione pędy.  

 

     
Fot. 3. Wyczyniec polny (Autor: Krzysztof Ziarnek; źródło: Wikipedia; licencja: CC BY-SA 

4.0). 

 

 

https://www.agro.bayer.com.pl/doradztwo/agrofagi/wyczyniec-polny


Mogą one być załamane, rzadziej płożących się. Osiągają one wysokość od 20 do 80cm. Na 

pędach znajdują się zwężającym się z obu końców kłosy o długości od 5 do 10cm. Wyczyniec 

polny kwitnie zwykle od maja do września, najintensywniej wiosną. Liście o szerokości od 

0,2 do 0,8 cm są płaskie i mają długość od 3 do do 20cm. Ich wierzchnia część jest szorstka, 

spodnia lekko błyszcząca z widocznym wyraźnie żeberkowanie. Wyczyniec polny najlepiej 

rośnie na glebach zwięzłych i wilgotnych. Jest rośliną wskaźnikową gleb niezdrenowanych, 

dlatego między innymi masowo występuje na Żuławach.  

Pojedynczy wyczyniec polny wydaje od 40 do 400 ziarniaków, posiadających dziesięcioletnią 

zdolność kiełkowania. Potrafią wzejść nawet z głębokości 10cm. Główna masa korzeni tego 

chwastu znajduje się na głębokości od 20 do 30cm. Wyczyniec polny bardzo silnie konkuruje 

z roślinami uprawnymi. Przykładowo próg szkodliwości w pszenicy ozimej wynosi od 8 do 

30 roślin/m2. Trudność w zwalczaniu wyczyńca wynikają również z rozciągniętych w czasie 

wschodów tego chwastu. Jego botaniczną cechą są wschody jesienne oraz wiosenne. Obecnie 

stosowane herbicydy do zwalczania wyczyńca nie zapobiegają jego wiosennym wschodom. 

W tym przypadku wymagany jest zabieg nalistnego zwalczania. Znacznie podnosi to koszty 

ochrony i wymaga droższych środków chwastobójczych.  

Stokłosy są kolejnymi chwastami jednoliściennymi zagrażającymi roślinom zbożowym. 

Należą do nich między innymi stokłosa polna i stokłosa żytnia. Można je zaobserwować na 

obrzeżach pól i na łąkach. W wyniku zabiegów technologicznych są one przenoszone na pola 

uprawne. Tam ukorzeniają się lub rozsiewają, oraz dzięki wytwarzaniu dużej liczby nasion 

(od 200 do1600 sztuk) szybko się rozprzestrzeniają. Na polach można spotkać również 

stokłosę bezostną, miękką, płonną i dachową. W zależności od gatunku preferują różne 

stanowiska. Na glebach suchych i piaszczystych dobrze rosną: stokłosa dachowa, płonna, 

polna i bezostna. Pozostałe gatunki występują na bardziej mokrych glebach gliniastych. Gleb 

żyznych wymaga stokłosa miękka i spłaszczona, a gleby ubogie w składniki pokarmowe są 

miejscem bytowania stokłosy dachowej. Stokłosy osiągają wysokość od 80 do 150cm. 

Kiełkują z głębokości od 0 do 7cm. Dlatego są bardzo uciążliwe na polach o uprawie 

uproszczonej. Konkurencyjność tych chwastów polega przede wszystkim na ich dość niskich 

wymaganiach. Dobrze przystosowują się do gleb suchych, znoszą niskie temperatury i po 

dobrze zimują.  

Występowanie stokłos powoduje znaczne spadki plonów oraz sprzyja silnemu wyleganiu 

zbóż. Wystąpienie 10-15 szt./m2 stokłosy płonnej w pszenicy ozimej, powoduje istotny 

spadek plonu ziarna o ponad 20%, a przy ilości 150 roślin/m2 plon może zostać zmniejszony 

nawet o 70%. Istotny wpływ na straty powodowane przez stokłosy ma przebieg pogody. 

Podczas wilgotnej wiosny silnie rozrastająca się stokłosa żytnia potrafi niemal całkowicie 

zagłuszyć zasiewy zbóż. Z kolei stokłosa płonna dobrze znosi suszę i w przypadku 

niedoborów wody zyskuje dodatkową przewagę nad uprawianym zbożem. 

Współzawodnictwo stokłos wzrasta na dobrych stanowiskach, przystosowanych do uprawy 

zbóż. 

Analizując występowanie chwastów jednoliściennych w zbożach, należy podjąć czynności 

skutecznie je zwalczające. 

  

https://www.agro.bayer.com.pl/doradztwo/agrofagi/stoklosa-zytnia


 
Fot. 4. Stokłosa żytnia (Autor: Kurt źródło: Wikipedia; licencja: CC BY-SA 3.0) 
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