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Ograniczanie stosowania środków ochrony roślin posiada dwa aspekty.
Grupa tych produktów należy do jednych z droższych elementów produkcji
materiału roślinnego, zwłaszcza herbicydy. Każde obniżenie kosztów ochrony
niewymagające wyższych nakładów w przypadku zastosowania innych metod
jest korzystne dla rolnika. Drugi aspekt o szerokim zasięgu to negatywny wpływ
na środowisko. Rozpatrywany jest jako obecność pozostałości środków ochrony
roślin w płodach rolnych w ilościach zagrażającym zdrowiu konsumentów
(człowiek, zwierzęta). Ponadto w znaczny sposób jest powiązane z ograniczaniem bioróżnorodności agrocenoz głównie o charakterze rolniczym, ale nie
tylko.
Nadmiernemu, nie zawsze uzasadnionemu stosowaniu środków ochrony
roślin ma zapobiec obligatoryjnie obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku metoda
integrowanej ochrony.

1. Ustalenia prawne
Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich
profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin wynika z postanowień
art. 14 dyrektywy 2009/128/WE1 oraz rozporządzenia (WE) Nr 1107/20092.
Artykuł 55 tego rozporządzenia stanowi, że środki ochrony roślin muszą być
stosowane właściwie tzn. zgodnie z postanowieniami ww. dyrektywy, a od dnia
1 stycznia 2014 r. zgodnie z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roślin,
o których mowa w art. 14 oraz załączniku III do tej dyrektywy o następującej
treści:
1. nad chemiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych należy
przedkładać metody biologiczne, fizyczne i inne metody niechemiczne, jeżeli
zapewniają one ochronę przed organizmami szkodliwymi;
2. zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych powinno być
osiągane m.in. przez:
a) stosowanie płodozmianu,
1

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów
(Dz. U. L 309 z 24 listopada 2009, str. 71 z późn. zm.).
2

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października
2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady
79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. U. L 309 z 24 listopada 2009, str. 1 z późn. zm.).
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b) stosowanie właściwej agrotechniki,
c) stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych oraz materiału
siewnego, nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami
o nasiennictwie,
d) stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania
i melioracji,
e) stosowanie środków zapobiegających introdukcji organizmów
szkodliwych,
f) ochronę i stwarzanie warunków sprzyjających występowaniu
organizmów pożytecznych,
g) stosowanie środków higieny fitosanitarnej (takich jak: regularne
czyszczenie maszyn i sprzętu wykorzystywanego w uprawie roślin),
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych,
h) stosowanie środków ochrony roślin w sposób ograniczający ryzyko
powstania odporności u organizmów szkodliwych.
Zgodnie z definicją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony
roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu
wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod
niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi,
zwierząt oraz dla środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje w pełni
wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin (w szczególności o ich biologii
i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania
działań zwalczających te organizmy, a także wykorzystuje naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym drapieżców oraz pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin i posługuje się ich introdukcją. Tym samym,
integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję
na środowisko naturalne oraz chroni bioróżnorodność środowiska rolniczego.
Zatem, po przeanalizowaniu wytycznych, od rolników będzie wymagane
wzorcowe prowadzenie produkcji (punkt 2 załącznika III) z uwzględnieniem
minimalizacji stosowania środków ochrony roślin (punkt 1 załącznika III).
W zasadzie, zmiany nie są tak wielkie. „Porządne” prowadzenie produkcji
rolniczej nie powinno być obowiązkiem, a jedynie powinno wynikać z chęci
uzyskania wysokiego plonu dobrej jakości, który ostatecznie ma przynieść zysk
producentowi. Natomiast, program bezpośredniej ochrony powinien wynikać
z badań naukowych, dobrze przygotowanych programów, profesjonalnego
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działania wyspecjalizowanych instytucji rolniczych oraz doradców, a także
przystosowania się producentów środków ochrony roślin do nowych wymogów.
Należy wyjaśnić, że oferowane w programie zalecenia można nieco
modyfikować, stosując poszczególne herbicydy w obniżonych dawkach oraz
różnych mieszaninach. Dlatego warto przytoczyć aktualną interpretację
wytycznych Unii Europejskiej. Z dniem 14 czerwca 2011 roku weszły w życie
przepisy rozporządzenia (WE) Nr 1107/2009. Zgodnie z art. 55 tego
rozporządzenia: „środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie” czyli
zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Ochrony Roślin (korzystanie ze
sprawdzonych informacji) i warunkami określonymi w art. 31 i podanymi
w etykietach-instrukcjach stosowania.
Zgodnie z wytycznymi ww. rozporządzenia, nie ma obowiązku przestrzegania zapisów treści etykiety środka ochrony roślin dotyczących jego minimalnej dawki i nie ma ograniczeń dotyczących możliwości łączenia go z innymi
agrochemikaliami, chyba że etykieta informuje o konkretnym zakazie. W przypadku zastosowania dawek zredukowanych i/lub w przypadku łącznego stosowania środków ochrony roślin, odpowiedzialność spoczywa na stosującym.
Nowe prawo pozwala stosować dawki obniżone i nie zalecane mieszaniny środków ochrony roślin zarejestrowanych w danej uprawie, (wyjątek stanowią
np. adiuwanty, nawozy). Uzupełniając informację o aplikowaniu nie
zarejestrowanych kombinacji zabiegowych, należy wyjaśnić, że wolno je
rolnikowi stosować – nie może być za to karany, jednak w przypadku uzyskania
niepożądanych efektów (brak skuteczności chwastobójczej, zniszczenie rośliny
uprawnej) nie ma prawa odwołać się do żadnej instancji w celu uzyskania
rekompensaty za poniesione straty.

2. Reakcje i oczekiwania rolników
Wszystko, co nowe z jednej strony budzi obawy, z drugiej ciekawość, jej
zaspokojenie i wykorzystanie w praktyce. Tak też są podzieleni rolnicy. Obawy
są przede wszystkim związane z biurokratyzacją rolnictwa, której jeszcze
przybędzie. Obowiązek ewidencjonowania zabiegów chemicznych będzie trzeba
chronologicznie zapisywać w przygotowanych do tego celu odpowiednich
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notatnikach (art. 67 ust. 1)3, które już od pewnego czasu istnieją. Przykład
strony „do wypełniania” zamieszczono w tabeli 1.
Tabela 1.

Skuteczność zabiegu

Warunki pogodowe
podczas zabiegu

Faza rozwojowa
rośliny uprawnej

Uwagi
Zwalczany agrofag

Dawka (l, kg/ha) lub
stężenie (%)

Nazwa substancji
czynnej

Nazwa handlowa

Zastosowany
środek ochrony
roślin
Numer pola

Powierzchnia, na której
wykonano zabieg (ha)

Powierzchnia uprawy (ha)

Nazwa uprawianej rośliny
(odmiana)

Termin wykonania zabiegu
(faza, data)

Lp.

Przykładowy wzór ewidencjonowania zabiegów chemicznych

1.
2.
3.

Warto wspomnieć, że rolnicy do tej pory niechętnie wykonywali ten
obowiązek, co wynikało z prawnym ograniczeniem stosowania zabiegów
niezarejestrowanych. Plantatorzy i tak je wykonywali, ale z obawy przed
kontrolami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie
zamieszczali ich lub wpisywali dane tak, by nie budziły wątpliwości
sprawdzających.
Obecnie, gdy przepisy pozwalają na stosowanie dawek obniżonych, dawek
dzielonych oraz mieszanin środków zarejestrowanych w danej uprawie, nie
obawiają się rzetelnie ich wpisywać. Ma to swoje bardzo dobre strony,
ponieważ takie notatniki stanowią wartość archiwalną. Są przede wszystkim
zbiorem wiedzy o historii pól gospodarstwa, zwłaszcza gdy wymagane
informacje są uzupełnione np. o skład botaniczny zachwaszczenia i uzyskany
efekt chwastobójczy. Na marginesie należy wspomnieć, że wielu rolników
prowadziło taką ewidencję, jedynie na „własny użytek”. Obecnie zbiór takich
danych może oficjalnie służyć obu stronom. Należy je przechowywać przez
3 lata od wpisu ostatniego zabiegu.

3

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009.
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Praktyczną wskazówką jest korzystanie z zaleceń ze sprawdzonych źródeł.
Mogą to być wyniki badań z placówek naukowych (instytuty, uczelnie), badania
przeprowadzone przez producentów środków ochrony roślin, informacje
dostarczone przez profesjonalnych doradców. Można również wykorzystać
własne doświadczenie zawodowe na roli.
Druga grupa rolników zainteresowana jest korzyściami, jakie płyną
z prowadzenia metod integrowanej ochrony roślin. Zalecane minimalizowanie
dawek herbicydów przede wszystkim kojarzy się z korzyściami ekonomicznymi.
Metody zastępcze lub uzupełniające powinny takie być, ale przede wszystkim,
naczelną zasadą jest zdrowa żywność i ochrona środowiska. Rolnicy z obu
względów domagają się gotowych „recept”, na podstawie których mogliby
uprawiać taniej i bezpieczniej. Należy jednak zwrócić uwagę, że przez wiele lat
zużycie substancji czynnych w krajach rozwiniętych rolniczo było wielokrotnie
wyższe niż w Polsce. Stąd, na terenie tych państw nawet niewielkie
ograniczenie ich zużycia ma kolosalne znaczenie. W kraju jeszcze przed
wprowadzeniem integrowanych metod ochrony roślin, można było zauważyć,
że zużycie substancji czynnych, wykazuje tendencje malejące. Przykładowo
w jęczmieniu jarym w latach 2002-2005 zużycie substancji czynnej na ha
wynosiło 0,73 kg, a w roku 2010 – 0,55 kg. Analogicznie, w kukurydzy zużycie to
wynosiło 1,27 kg oraz 1,05 kg4. W Danii już w latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku rozpoczęto program obniżenia zużycia środków ochrony roślin
o 50%. Prace cały czas trwają. Stąd, w kraju, założenia metody integrowanej
ochrony roślin z pewnością zaowocują obniżeniem dawek pestycydów, ale nie
należy spodziewać się rewolucyjnych zmian.

3. Praktyczna analiza założeń integrowanej ochrony roślin
Wszystkie założenia integrowanej ochrony roślin do zrealizowania
zamieszczono wcześniej, w cytowanym załączniku III. Część z nich jest prosta
i nie stwarza żadnych trudności z ich realizacją. Takie wytyczne jak: poprawna
agrotechnika czy stosowanie higieny fitosanitarnej obejmującej mycie
i czyszczenie maszyn oraz sprzętu wykorzystywanego w uprawie roślin wraz
z jej ochroną, należą do podstawowego warsztatu polowego. Nieco zmian może

4

Za Surawska M., Kołodziejczyk R. 2006; Praca zbiorowa. 2011. GUS Warszawa.
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wprowadzić stosowanie płodozmianu. Od wielu lat posiada on charakter
bardziej ekonomiczny niż rolniczy, ale to można zmienić.
Szczegółowa analiza wytycznych sprawia, że pojawia się szereg problemów
i zagadnień trudnych do zrozumienia, i tym samym do realizowania. Oto kilka
przykładów.

3.1. Profilaktyka, a metody integrowane
Integrowana ochrona roślin przed agrofagami, w tym także chwastami,
jest metodą polegająca na wykorzystaniu wszystkich dostępnych sposobów
ochrony roślin, minimalizujących zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi
i zwierząt. Głównym jej założeniem jest maksymalna eliminacja środków
ochrony roślin jako czynników powodujących potencjalne zagrożenie.
W zabiegach ochrony roślin przed zachwaszczeniem, w ramach metod
integrowanych jest lansowanych kilka podstawowych haseł, o dość ogólnych
założeniach.
1. Herbicydy należy stosować w takich ilościach, w jakich jest to potrzebne.
2. Herbicydy można stosować tylko tam, gdzie trzeba.
3. Herbicydy można stosować, jeżeli zostały przekroczone progi
szkodliwości.
O ile pierwsze hasło jest w pełni logiczne i nie wymaga komentarzy,
kolejne dwa budzą pewne wątpliwości. W ochronie roślin, podobnie jak
w życiu, często głoszone jest hasło „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Metody
integrowane, kładąc nacisk na obniżenie zużycia środków ochrony roślin,
w pewnym sensie eliminują profilaktykę. Nawet w terenie padają pytania, czy
zaprawianie nasion jest zgodne z tą metodą? Dopóki patogen czy szkodnik nie
zaatakował, dopóty nie ma zagrożenia, chociaż potencjalna groźba jego
pojawienia się jest bardzo wysoce prawdopodobna.
Podobnie z chwastami, dopóki nie wzeszły - nie konkurują. Każdy praktyk
wie, że ten moment nastąpi, nie każdy jednak jest zorientowany, jaki będzie
skład botaniczny pierwszej fali wschodów. Do tej pory zalecenia dotyczące
stosowania herbicydów o działaniu doglebowym obejmowały dwie zasady:
1. wykonywanie zabiegów na wilgotną glebę, umożliwiającą zaktywizowanie substancji czynnej,
2. stosowanie preparatu w przypadku znajomości historii pól, co pozwala
przewidzieć skład gatunkowy zachwaszczenia, czyli znajomość tzw.
„banku nasion” w glebie.
10

I podobnie pierwsza zasada nie budzi wątpliwości. Co do drugiej wiadomo,
że na polach nowo zakupionych, wydzierżawionych, pierwszy raz uprawianych
(odłogi, ugory, rekultywacje), itd. dobór herbicydu doglebowego jest bardzo
trudny. Nie oznacza to, że znajomość pola daje gwarancję zastosowania
idealnego herbicydu, o takim samym lub podobnym zakresie wrażliwych
chwastów, jakie pojawią się na danym polu. W praktyce istnieje rozwiązanie.
Można zastosować wysoką dawkę preparatu (najwyższą dozwoloną) lub
kombinację mieszanin substancji czynnych, których spektrum zwalczanych
gatunków chwastów daje niemalże pełną gwarancję wysokiego efektu
chwastobójczego. Jest to postępowanie nieuzasadnione ekonomiczne i mające
niewiele wspólnego z metodami integrowanymi.
Analizując wszystkie za i przeciw można by przyjąć, że zabiegi doglebowe
należy zminimalizować, czyli zmniejszyć dawki lub wyeliminować je na rzecz
zabiegów nalistnych.
Nie pozostaje nic innego, jak praktycznie podejść do zagadnienia
stosowania zabiegów profilaktycznych, czyli najwcześniejszych przedi posiewnych, stosowanych przed wschodami chwastów i rośliny uprawnej.
Rozpatrzmy zalety tego terminu.
Każdy producent wie, że wschody rośliny uprawnej bez konkurencji
chwastów, gwarantują prawidłowy początkowy rozwój. Jest to istotne,
w przypadku ozimin, które, by przetrwać okres spoczynku wegetacyjnego,
jesienią, muszą znajdować się w dobrej kondycji przed zimowaniem. Skoro
herbicydy doglebowe są produkowane, a zwłaszcza rejestrowane to nie ma
podstaw, by ich nie stosować.
Omawiany problem zwłaszcza w przypadku podstawowych upraw
rolniczych jest niewielki. Ilustruje to tabela 2.
Tabela 2.
Terminy stosowania substancji czynnych (bez graminicydów i glifosatu)
Uprawy
Buraki
Kukurydza
Pszenica ozima
Rzepak ozimy
Zboża jare

Liczba substancji czynnych zalecana w poszczególnych terminach
tylko
doglebowo lub
tylko nalistnie
doglebowo
nalistnie
5
4
4
19
11
1
36
6
4
7
3
23
-
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W zbożach jarych w ogóle nie są zalecane herbicydy doglebowe – nie ma
problemu! W pszenicy ozimej doglebowo zalecana jest tylko jedna substancja
czynna – fluorochloridon. To herbicyd o nazwie Racer 250 EC, znany od dawna,
a obecnie stosunkowo mało popularny. Pewną alternatywę stwarzają środki,
które można stosować doglebowo lub nalistnie. Należą do nich: chlorosulfuron
(Glean 75 WG), chlorotoluron (Lentipur Flo 500 SC, Tolurex 500 SC)
i pendimetalina (Stomp 330 EC i odpowiedniki). Substancje diflufenikan
i izoproturon doglebowo są zalecane jedynie jako mieszaniny fabryczne (np.
Pelikan Plus 550 SC). Natomiast, nalistnie te same związki dodatkowo są
zalecane jako pojedyncze substancje czynne. Można odczekać do wschodów
chwastów i zastosować jedną z wymienionych, najbardziej przydatnych
substancji czynnych. Oczywiście wymaga to umiejętności rozpoznawania
chwastów w młodych fazach rozwojowych. Ponadto należy wziąć pod uwagę,
że mimo zabiegów nalistnych, środki te pozostają herbicydami o działaniu
doglebowym. Zatem, wymagają gleby wilgotnej, a chwasty podczas zabiegu
powinny być jak najmłodsze, o jeszcze słabo wykształconym, wrażliwym na
herbicydy systemie korzeniowym.
Warto też wspomnieć o małej grupie herbicydów zbożowych, o działaniu
doglebowym, które są zalecane tylko nalistnie: prosulfokarb (Boxer 800 EC),
metrybuzyna + flufenacet (Expert Met 56 WG) oraz diflufenikan + flufenacet
(Expert 600 SC, Golden Plumage 600 SC, Komplet 560 SC). Można je stosować
od momentu szpilkowania zbóż, co nie oznacza, że jest to okres pełni
wschodów chwastów. Można uznać, że „część” substancji czynnej jest
stosowana w „ciemno”.
Podobnie przedstawia się stosowanie środków doglebowych w kukurydzy
czy rzepaku. Natomiast, specyficzna sytuacja zaistniała w eliminowaniu
chwastów w burakach cukrowych. Spośród wszystkich substancji czynnych –
wszystkie można stosować nalistnie, chociaż w uzasadnionych przypadkach
takie związki jak: etofumesat, chloridazon, metamitron czy lencyl, bardzo
dobrze sprawdzają się w zabiegach przedwschodowych dając na „starcie”
burakom przewagę nad chwastami.
Wysokość dawki jest jednym z podstawowych elementów rozpatrywanych
podczas zabiegów uwzględniających metody integrowane. Większość
herbicydów, w tym część doglebowych, jest zalecana w pewnych przedziałach
dawek (od-do). Dawki herbicydów przedwschodowych są uzależnione od gleby.
Im gleba cięższa, bogatsza w próchnicę, torf, tym większy jej kompleks
12

sorpcyjny, który pochłania część preparatu. Aby po związaniu herbicydu
z cząstkami gleby „starczyło” go jeszcze do zwalczania chwastów, należy
stosować najwyższe dawki. W takich sytuacjach warto rozpatrzyć zgodny
z metodami integrowanymi wariant zastosowania oprysku w terminie wczesno
powschodowym, niewymagającym tak wysokich dawek.
Metody integrowane, to nie tylko eliminowanie i obniżanie dawek
środków ochrony roślin. Metody te zakładają uzyskanie jakościowo dobrego
plonu. Do tego celu, między innymi, służy kontrolowane zastosowanie
herbicydów − czasami doglebowych. W pszenicy ozimej profilaktycznie
stosowanie herbicydów przeciw miotle zbożowej to praktycznie decyzja
bezbłędna (miotła występuje prawie zawsze). Wszystkie herbicydy do
doglebowego odchwaszczania pszenicy zwalczają miotłę zbożową i pewną
grupę chwastów dwuliściennych. Dobrze mieć rozeznanie, co do tej pozostałej
grupy chwastów, aby oprócz miotły także ograniczyć inne gatunki.
Rozważne stosowanie środków doglebowych jest uzasadnione. Aczkolwiek
profilaktyka w integrowanej ochronie jest zagadnieniem dyskusyjnym, to
jednak rejestracja tego typu preparatów upoważnia do ich stosowania – inaczej
należałoby je wykreślić z rejestru. Profilaktykę jednak można rozumieć
i stosować w inny sposób. Do podstawowych czynności należą:
 materiał siewny bez zanieczyszczeń nasionami chwastów,
 obornik wolny od chwastów (przefermentowany),
 higiena narzędzi i maszyn,
 gęstość siewu,
 dobór odmian.

3.2. Progi szkodliwości
Problem zabiegów przedwschodowych, teoretycznie można wyeliminować, zalecając jedynie stosowanie środków nalistnych. Jednak powstaje pewien
problem. Przypomnijmy, że założeniem metod integrowanych jest stosowanie
środków chwastobójczych tylko wtedy, kiedy jest to konieczne - w myśl sztandarowych haseł metod integrowanych: środki chemiczne należy stosować tylko
wtedy, gdy został przekroczony próg szkodliwości! W tym momencie dochodzimy do kolejnej bariery i braku możliwości zrealizowania założeń metod integrowanych. Tak jak dostępne są dane na temat progów szkodliwości dla szkodników i w znacznej mierze dla chorób, tak absolutnie brak opracowanych progów szkodliwości dla chwastów. Dane takie można znaleźć w: pojedynczych
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pracach naukowych, atlasach chwastów opracowanych pod kątem ochroniarskim, broszurach środków chwastobójczych o charakterze popularnym, reklamowym i propagandowym oraz niektórych biuletynach technicznych. Źródło
pochodzenia większości z nich na ogół jest nieznane. Co gorsza, wartości dla
poszczególnych chwastów różnią się w określonych uprawach. Dlaczego? Czy
brak rzetelności poszczególnych badań? Niekoniecznie. Określenie progów
szkodliwości dla chwastów jest niezmiernie trudne. Wynika to ze zróżnicowanych warunków, w jakich rosną chwasty. Wzrost i konkurencja chwastów jest
uzależniona od różnych czynników. Najważniejsze z nich to:
 warunki glebowe (w szerokim rozumieniu),
 warunki klimatyczne (ciepło-zimno; sucho-mokro),
 żyzność gleb, w tym nawożenie,
 naturalne występowanie na jednym polu kilku gatunków chwastów,
 wzajemna konkurencja między chwastami,
 cechy odmian roślin uprawnych.
Opracowanie progów szkodliwości jest skomplikowane. Wykonanie
pojedynczych doświadczeń nie stwarza większych trudności, jednak analiza
całej serii badań jest trudna. Wydaje się, że obligatoryjne wartości progów
szkodliwości dla poszczególnych gatunków chwastów powinny być podane
w kilku wariantach, z uwzględnieniem powyższych czynników, dla jednej rośliny
uprawnej.
W tabeli 3 przedstawiono przykładowe dane dotyczące ilości chwastów
na m powodujących obniżkę plonów zbóż. Dane pochodzą z bardzo różnych
źródeł. Zaskakująca jest rozpiętość liczby chwastów przypadających na m2.
Świadczy to o bardzo zróżnicowanych warunkach, w jakich przeprowadzano
doświadczenia. Dane te można, co najwyżej traktować jako orientacyjne, ale
nawet w tej formie trudno wykorzystać je w praktyce.
2
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Tabela 3.
Liczba chwastów powodująca obniżenie wysokości plonu zbóż (o około 5%)
Gatunki chwastów
Chaber bławatek

Roślin na m
1-25

Fiołek polny

25-133

Gwiazdnica pospolita

26-40

Maki (różne gatunki)

10-22

Maruna bezwonna

2-9

Miotła zbożowa

10-60

Ostrożeń polny

0,1-2

Owies głuchy

5-12

Przetaczniki (różne gatunki)

10-44

Przetacznik perski

2

1-5

Przytulia czepna

0,1-10

Rdest powojowy

2-16,5

Rumianowate (maruna, rumian rumianek)

6-22

Wyczyniec polny

25-35

Wyki (różne gatunki)

2-10

Być może ustalanie progów szkodliwości pójdzie w innym kierunku.
Ustalanie ich w oparciu o ocenę jednego gatunku jest trudne. Hipotetycznie
można przyjąć, że został odnotowany próg szkodliwości, jeżeli w zbiorowisku
chociażby jeden gatunek przekroczył ustaloną wartość. Progi szkodliwości
można jednak określać na grupie chwastów (całej populacji). Taki wariant
przedstawiono w tabeli 4.
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Tabela 4.
Progi szkodliwości według Wahmhoff`a
Termin
oceny
Jesień

Stopień zachwaszczenia
2
(rośliny/m )
jednoliścienne – ponad 60
dwuliścienne – ponad 90
jednoliścienne – 30-60
dwuliścienne – 50-90
jednoliścienne – poniżej 30
dwuliścienne – poniżej 50
Wiosną po miotła zbożowa – ponad 20
ruszeniu
przytulia czepna – ponad 0,1
wegetacji rdest powojowy – ponad 2
chwasty ogółem – ponad 50
lub stopień pokrycia ponad 5%
Wiosną w obowiązują te same progi jak podczas
końcu fazy oceny wczesną wiosną, ale stopień
krzewienia pokrycia zwiększa się do 10%

Termin wykonania oprysku
konieczny oprysk jesienią
zabieg jesienią lub wiosną
zabieg niecelowy
zabieg wykonać wczesną
wiosną, jeżeli jeden lub kilka
progów jest przekroczonych

zabieg wykonać w końcu fazy
krzewienia, jeśli jakiś próg jest
przekroczony

Źródło: Wahmhoff 1990 (materiał ze szkolenia).

Istnieją jeszcze inne rozwiązania. Jednak nie są w pełni akceptowane
w ramach metod integrowanych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki zakłada
się, że uprawa powinna być wolna od chwastów w 100%. Jednak farmerzy są
również zobowiązani do dbałości o bioróżnorodność. W tym celu na farmach są
wydzielane enklawy5, na których wysiewa się chwasty lub wykorzystuje się
naturalne zbiorowiska roślin, których się nie niszczy. W obu przypadkach wręcz
dba się o rozwój chwastów i w miarę możliwości wzbogaca się te tereny o nowe
gatunki. Omawiane enklawy są nie tylko rezerwuarem zbędnej roślinności
(flory), ale również siedliskiem dla zwierząt (fauny). Ten typ ochrony środowiska
staje się też coraz bardziej popularny w Europie. W jego popularyzacji znaczny
udział mają kraje skandynawskie. Działalność taka jest również popierana
w ramach metod integrowanych, jednak nie akceptują one tak radykalnego
podejścia do zwalczania chwastów. Obecnie, bardziej dąży się do ograniczenia
zachwaszczenia niż całkowitego wyeliminowania chwastów.
Aktualnie nie ma obligatoryjnie opracowanych progów szkodliwości dla
chwastów, tym samym nie ma jasnych podstaw czy zabieg powinien być wykonany, czy też nie. Problem dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy zachwaszcze5

Enklawa – teren otoczony obszarem o innym charakterze np. obszar o odmiennej roślinności.
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nie w początkowym okresie wegetacji jest stosunkowo małe. Błędne podjęcie
decyzji o zaniechaniu zabiegu, w tym momencie może mieć przykre skutki
w późniejszym okresie wegetacji. Mimo wprowadzenia metod integrowanej
ochrony roślin, brakuje jednoznacznych wytycznych i prawdopodobnie jeszcze
przez dłuższy czas podjęcie decyzji o zabiegu pozostanie w gestii samego rolnika.
Kończąc zagadnienie, należy wyjaśnić, często mylone pojęcia: progów
szkodliwości i ekonomicznych progów szkodliwości.
Próg szkodliwości określany jest procentową obniżką plonu (na ogół przyjętą na poziomie 5%) spowodowaną określoną liczbą agrofagów (głównie
szkodniki lub chwasty) lub poziomem uszkodzeń (choroby).
Ekonomiczny próg szkodliwości dotyczy kalkulacji kosztów ochrony. Jeżeli
przekracza ona wartość uratowanego plonu nie ma sensu stosowania wybranego wariantu ochrony.

3.3. Uodparnianie się chwastów
Coraz częściej obserwowanym zjawiskiem jest brak skuteczności stosowanych herbicydów. Powodów może być wiele, do bardzo istotnych należą dwa:
6
 kompensacja chwastów i
 uodparnianie się chwastów.
Wynikiem kompensacji chwastów jest ciągłe stosowanie takiej samej substancji czynnej przez dłuższy czas. Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi
w uprawach monokulturowych (powinny być ograniczone zalecanym przez
metody integrowane płodozmianem). Producent stosujący z dobrym skutkiem
określony preparat, w pełni akceptuje jego skuteczność. Każda substancja
czynna charakteryzuje się zwalczaniem określonej grupy chwastów. Często
stosowana, doprowadza do wyniszczenia wrażliwych gatunków. Jednak,
w każdej populacji znajdują się gatunki niewrażliwe. Ich liczba początkowo jest
niska, a cechy konkurencyjne nie zawsze groźne. Wskutek zniszczenia chwastów
wrażliwych, mniej groźny gatunek, także ulegający presji konkurencji, w wyniku
jej wyniszczenia dochodzi „do głosu”. Ostatnio obserwowane jest masowe
pojawianie się w kukurydzy bodziszka drobnego i iglicy pospolitej, które do tej
pory sporadycznie występowały w tej uprawie. Zjawisko kompensacji chwastów
6

Kompensacja chwastów - zjawisko nadmiernego występowania jednego gatunku chwastów
w łanie.
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jest groźne, ponieważ masowe występowanie jednego gatunku jest bardziej
konkurencyjne, niż taka sama liczba chwastów różnych gatunków.
Problem uodparniania się chwastów jest zdecydowanie bardziej groźnym
zjawiskiem. Objawia się inaczej niż kompensacja. Na polu można zaobserwować, że gatunek masowo występujący nie został zastąpiony innym, ale nadal
pozostaje i nie wykazuje wrażliwości na substancje czynne, w wyniku stosowania których − do tej pory ginął. Okazuje się, że populacja danego gatunku nie
jest jednolita, jak nam się to wydaje. W jej obrębie mogą znajdować się
nieliczne osobniki zróżnicowane pod względem genetycznym. Ich egzemplarze
są odporne na działanie określonej substancji czynnej, co początkowo jest
niezauważalne. Dochodzi, podobnie jak podczas kompensacji do selekcji
chwastów, ale nie wśród kilku bądź kilkunastu gatunków, a w obrębie jednego
gatunku. Zjawisko uodparniania się może być też wynikiem mutacji (np. zbyt
obniżone dawki).
Z naukowego punktu widzenia rozpracowanie tego zjawiska jest bardzo
skomplikowane. Badania w oparciu o fizjologię czy biochemię chwastów, dotyczące np. typów odporności, miejsca i sposobu ich powstawania, czy są efektem
mutacji, czy selekcji − nie interesują rolnika. Producent jest zainteresowany
jedynie umiejętnością rozpoznawania tego zjawiska oraz sposobami jego zapobiegania czy usuwania go.
To kolejny ważny, ale logistycznie nierozwiązany problem. Producentów
informuje się na szkoleniach, w prasie popularno-naukowej, w materiałach
reklamowych i propagandowych, a nawet w etykietach środków o konieczności
zapobiegania bądź likwidowania tego zjawiska, stosując herbicydy (substancje
czynne) przemiennie, bądź jako mieszaniny zabiegowe. W jednej z etykiet czytamy: „W celu uniknięcia tworzenia odporności chwastów na działanie środków
ochrony roślin z grupy sulfonylomocznikowych należy stosować je przemiennie
ze środkami o odmiennym mechanizmie działania”. Wszystko się zgadza, ale
skąd rolnik ma wiedzieć, gdzie można uzyskać informację, jaki mechanizmem
działania reprezentuje dany herbicyd? W tabeli 5 zamieszczono taki podział.
Należy jednak mieć świadomość, że tak ważna informacja powinna być opracowana przez zespół ekspertów. Zebrane dane powinny mieć charakter obligatoryjny i być opublikowane w ogólnie dostępnych źródłach (np. etykiety preparatów). Plantatorzy nie muszą znać skomplikowanych nazw mechanizmów działania herbicydów, wystarczy, że oznaczymy je kolorem, symbolem, piktogramem
– jakimkolwiek elementem pozwalającym ustalić „inność” mechanizmu działa-
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nia. Ponadto należy uwzględnić fakt, że nie tylko chwasty uodparniają się. Dla
innych agrofagów (choroby, szkodniki) również powinien być opracowany kod,
ale w żadnym przypadku nie mógłby się pokrywać z kodem „herbicydowym”.
Jeżeli chcemy poważnie podejść do zagadnienia uodparniania się chwastów
i pomóc rolnikom, konieczne jest stworzenie takiego materiału.
Tabela 5.
Mechanizmy działania substancji czynnych i propozycja ich oznaczania
Mechanizm
działania
Regulatory
wzrostu

Substancje czynne
2,4-D, aminopyralid, chinomerak, chlopyralid,
dichloroprop, dichloroprop-P, dikamba, fluroksypyr,
MCPA, MCPB, mekoprop, mekoprop-P, pikloram

Przykład
oznaczenia
(kodu)
kolor
czerwony;
(Md-1);
▲
kolor
niebieski;
(Md-2);
●

Inhibitory
amidosulfuron, chlorosulfuron, florasulam,
syntezy
foramsulfuron, imazamoks, jodosulfuron
aminokwasów metylosodowy, metazulam, mezosulfuron metylowy,
nikosulfuron, piroksysulam, propoksykarbazon sodowy,
rimsulfuron, tienkarbazon metylu, tifensulfuron,
triasulfuron, tribenuron metylowy, triflusulfuron,
tritosulfuron
kolor zielony;
Inhibitory
chizalofop-P-etylowy, chizalofop-P tefurylu,
(Md-3);
syntezy
cykloksydym, fenoksaprop-P-etylu, fluazyfop-P■
lipidów
butylowy, kletodym, pinoksaden, tralkoksydym
kolor żółty;
Inhibitory
acetochlor, dimetachlor, dimetenamid-P, etofumesat,
(Md- 4);
wzrostu
flufenacet, metazachlor, napropamid, pendimetalina,
♠
merystemów propyzamid, prosulfokarb, S-metolachlor
kolor czarny;
Inhibitory
bentazon, bromoksynil, chlorotoluron, chlorydazon,
(Md-5);
fotosyntezy
desmedifam, fenmedifam, izoproturon, lenacyl, linuron
♣
metamitron, metrybuzyna, pirydat, terbutyloazyna
kolor
Inhibitory
chlomazon, beflubutamid, diflufenikan,
turkusowy;
syntezy
fluorochloridon, flurtamon, izoksaflutol, mezotrion,
(Md-6);
pigmentów
sulkotrion, tembotrion, topramezon
♥
kolor
Destruktory
bifenoks, karfentrazon etylowy
brązowy;
błon
(Md-7);
komórkowych
♦

Znajomość klasyfikacji mechanizmów działania herbicydów potrzebna jest
w celu uniknięcia pomyłek. Jak wspomniano, jednym z elementów wykorzystywanym w walce z problemem uodparniania się chwastów, jest stosowanie mieszanin fabrycznych lub zbiornikowych, w skład których wchodzą różne substan19

cje czynne. W tabeli 6 zamieszczono kilka przykładów mieszanin wieloskładnikowych, których mechanizmy działania są identyczne. Nie znając zagadnienia,
w dobrej wierze i spokojnie spełniając warunki, nieświadomie usiłujemy
zwalczać chwasty „jednym mechanizmem działania”. W zaleceniach jest bardzo
dużo mieszanin dwuskładnikowych, których substancje czynne wykazują taki
sam mechanizm działania.
Tabela 6.
Mieszaniny, których komponenty posiadają taki sam mechanizm działania
Mieszanina

Skład substancji czynnych

Zalecenie

Atlantis 04 WG
+ Grodyl 75 WG

(jodosulfuron + mezosulfuron)
+ amidosulfuron

zboża

Atlantis 12 OD
+ Granstar 75 WG

(jodosulfuron + mezosulfuron)
+ tribenuron

zboża

Zeus 208 WG
+ Nuance 75 WG
(dwupak)

(amidosulfuron + jodosulfuron
+ propoksykarbazon sodowy)
+ tribenuron)

zboża

Aminopielik Tercet
500 SL

2,4-D + dikamba + mekoprop

zboża

Chwastox Trio 540 SL

MCPA + dikamba + mekoprop

zboża

Navigator 360 SL

aminopyralid + chlopyralid
+ pikloram

rzepak

Kemifam Super
Koncentrat 320 EC
+ Goltix 700 SC

(desmedifam + fenmedifam)
+ metamitron

burak

Mechanizm
działania
inhibitory
syntezy
aminokwasów

regulatory
wzrostu

inhibitory
fotosyntezy

W celu uniknięcia tego niekorzystnego zjawiska warto zapoznać się oceną
ryzyka jego powstania. Ilustruje to tabela 7, opracowana przez międzynarodową organizację HRAC (Herbicide Resistance Action Committee).
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Tabela 7.
Ocena ryzyka powstania odporności (według HRAC)
Czynnik ryzyka
odporności
Płodozmian
(zmianowanie)
Sposób zwalczania
chwastów
Zachwaszczenie
plantacji
Znane odporności
stosowanych
herbicydów
Skuteczność
w ostatnich latach
Sposoby działania
herbicydów

Wykorzystywanie
herbicydów o takim
samym mechanizmie
działania

małe
prawidłowy
płodozmian
(zróżnicowany)
uprawowy, zabiegi
mechaniczne
i chemiczne

Ryzyko
średnie
ograniczony
płodozmian

duże
brak płodozmianu,
uprawy
uproszczone

uprawowy, zabiegi
chemiczne

jedynie chemiczne

małe

średnie

duże

nie lub nieznane

nieliczne przypadki

wiele znanych
przypadków

dobra

słabsza, niepełna

brak lub zła

więcej niż dwa
odrębne
mechanizmy
działania

dwa mechanizmy
działania

tylko jeden
mechanizm
działania

więcej niż jeden
raz w roku

wiele razy w ciągu
roku

jeden raz w roku

Pozostaje problem rozpoznania zjawiska uodparniania się chwastów i to
jak najwcześniej.
Pierwszymi objawami może być zniszczenie innych chwastów wrażliwych
na polu, a równocześnie można zauważyć zniszczone i nieuszkodzone rośliny
tego samego gatunku.
W porównaniu do ubiegłego sezonu odnosimy wrażenie, że działanie
chwastobójcze jest słabsze. Przez wiele lat stosowano ten sam herbicyd
(tą sama substancję czynną).
Oczywiście najprościej byłoby wprowadzić na rynek herbicydy o nowym,
mechanizmie działania. Taki nie ukazał się od 30 lat, a fachowcy twierdzą, że
szybko nie należy się go spodziewać.
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3.4. Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin
Systemy wspomagania decyzji bazują na znajomości biologii organizmów
szkodliwych. Najczęściej stosowaną metodą jest różnego typu monitoring pozwalający wybrać optymalny termin wykonania chemicznych zabiegów ochrony
roślin. Po części jest to także metoda profilaktyczna, w pełni uzasadniona.
Podobnie jak z progami szkodliwości i w tym przypadku wiele kłopotów sprawia
dostarczenie praktycznych wskazówek, jak uzyskać optymalny efekt chwastobójczy, czyli kiedy wykonać zabieg? Dużą rolę spełnia sygnalizacja, czyli przewidywanie, kiedy nastąpi infekcja patogenów czy nalot szkodników. Umożliwia to
znajomość biologii organizmów szkodliwych wraz z analizą przebiegu warunków
klimatycznych. Przewidywania takie dotyczą na ogół jednej choroby bądź określonego gatunku szkodnika.
Jedną z przeszkód przewidywania pojawiania się chwastów jest ich masowość pod względem gatunkowym. Najczęściej chwasty pojawiają się w grupie
od kilku do kilkunastu gatunków. Ewentualną możliwością przewidywania, jakie
chwasty się pojawią, jest znajomość cech ekologicznych, a więc różny podział,
np. na:
 chwasty ciepłolubne (późniejsze wschody niż pozostałe),
 chwasty zimujące (odporność na niskie temperatury, przetrzymanie
warunków zimowych, mimo że są gatunkami jarymi),
 chwasty o typowych wymaganiach pokarmowych (np. azotolubne),
 chwasty preferujące określony typ gleby (np. preferują gleby lekkie),
 chwasty preferujące określoną wilgotność gleby,
 chwasty gleb zasadowych, obojętnych i kwaśnych.
Tego typów podziałów można wymieniać wiele.
Innym wskaźnikiem może być żywotność nasion w glebie. Jeżeli na danym
polu stwierdzimy po raz pierwszy obecność miotły zbożowej to możemy się jej
spodziewać przez najbliższe cztery lata. Jeżeli będziemy uprawiać rzepak to jego
samosiewy mogą występować przez najbliższe 10 lat. W tabeli 8 zestawiono
orientacyjne dane żywotności nasion zestawione na podstawie różnych źródeł
(wartości od-do).
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Tabela 8.
Kiełkowanie nasion po określonej liczbie lat (opracowanie własne)
Gatunki chwastów

Kiełkują po …. latach
przebywania
w glebie

Gatunki chwastów

Kiełkują po ….
latach przebywania
w glebie

14 (70-80%)
100 i więcej

Pokrzywa żegawka
Portulaka zwyczajna

około 5
30-40

Bieluń dziędzierzawa
Blekot pospolity
Bodziszek
porozcinany
Chaber bławatek
Chwastnica
jednostronna
Czerwiec roczny
Dymnica pospolita

5-10

Powój polny

20

5; maksymalnie 10

Poziewnik szorstki

35; rekord 68

3; maks. 7

Psianka czarna

40

5
11

Przetaczniki
Przetacznik perski

Fiołek polny

15

Przytulia czepna

58
około 50
7-8;
maksymalnie 10

Rdest kolankowy

10

Glistnik jaskółcze ziele

10; maksymalnie 35;
rekord 50
5

Rdest plamisty

Gwiazdnica pospolita

6; rekord 68

Rdest powojowaty

Jasnoty
Komosa wielkolistna
Kąkol polny
Kurzyślad polny
Łoboda rozłożysta
Mak polny
Marchew zwyczajna
Maruna bezwonna
Mięta polna
Miotła zbożowa
Mlecz polny
Mniszek pospolity

9
20
1
5; maksymalnie 10
20; rekord 100
10
10
6; maksymalnie 10
7
1-4
8 lat i więcej
2

Rdest ptasi
Rzodkiew świrzepa
Rumianek pospolity
Rumian polny
Sporek polny
Starzec zwyczajny
Stokłosa żytnia
Szarłat szorstki
Szarota błotna
Szczaw kędzierzawy
Szczaw tępolistny
Tasznik pospolity

Nawrot polny

6-16

Tobołki polne

Niezapominajka polna

2

Ogórecznik lekarski

2-3

Ostrożeń polny

2; maksymalnie 21

Owies głuchy

10

Perz właściwy

10

Włośnica sina
Wyka
czteronasienna
Wyka kosmata
Żółtlica
drobnokwiatowa
Życica trwała

30
15-17;
maksymalnie 20
50
16
11
10-11
10
3
1
40
5
25; rekord 70
40
16; często 30-40
10-20;
maksymalnie 30
15

Gorczyca polna

13-15
10
2-11
4
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Omawiając zagadnienie trudno pominąć termin „bank nasion”. Określenie
to, wiąże się z liczbą różnych gatunków nasion chwastów występujących
w glebie. Na obecnym poziomie tylko z liczbą teoretyczną. Istnieją badania,
symulacje matematyczne, określające „czego” możemy się spodziewać na danym polu. Badania tego typu wymagają jednak lokalnych (wieloletnich) obserwacji, a następnie ich przeliczenia na moduły matematyczne, ale na tego typu
systemy wspomagania jeszcze nieco poczekamy.
W ramach wspomagania systemów decyzji o ochronie upraw przed
zachwaszczeniem pozostają nam programy komputerowe. W znacznej mierze
spełniają tylko warunki doraźne. To baza informacji nt.: kiedy, na jakie gatunki
chwastów, jakie herbicydy stosować i w jakich uprawach. Są zbiorczą informacją
publikowaną w etykietach preparatów, często też zamieszczaną w różnych czasopismach i wydawnictwach jako programy ochrony roślin np. Zalecenia
Ochrony Roślin na lata … - wydawane przez Instytutu Ochrony Roślin − PIB
w Poznaniu.
Istnieją nie tylko programy komputerowe, ale i doradcze (np. online
w internecie). Przykładem może być niemiecki program LIZ, którym na terenie
naszego kraju posługuje się cukrownia Pfeifer-Lange i zachęca innych do korzystania z niego.
W trakcie opracowywania w IOR – PIB Poznań w kooperacji
z Uniwersytetami w Aarhus (Dania) i w Rostoku (Niemcy) oraz ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Białogardzie jest program DSSHerbicide. We
wstępnej fazie DSSHerbicide stanowi projekt, którego celem jest wdrożenie
systemu wspomagania decyzji w zwalczaniu chwastów, w pszenicy ozimej
w Polsce Północnej. Podstawową formą doradczą jest baza danych obejmująca
skład gatunkowy chwastów w młodych fazach rozwojowych. Upraszczając, po
uzyskaniu takich danych program ustala dobór herbicydów, ich dawkę (minimalną potrzebną) i koszt na hektar. W IOR – PIB jest opracowywany program
dla wszystkich roślin uprawnych. Powstaje on na bazie informacji zamieszczonych w etykietach preparatów. Po wpisaniu określonych gatunków chwastów
program zaleci odpowiednie kombinacje herbicydowe o skuteczności zwalczania chwastów w granicach 85-100 %.
W przypadku systemów wspomagania decyzji o zwalczaniu chwastów
mniej jest wykorzystywany monitoring ogólny. Informacja, którą można uzyskać, może być zrealizowana w oparciu o własne obserwacje w gospodarstwie.
Dlatego należy być precyzyjnym, ponieważ treść uzyskanych zaleceń będzie
uzależniona od indywidualnie wprowadzonych danych.
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3.5. Inne źródła doradcze
Podstawowym źródłem doradczym są periodyki z zakresu branży rolniczej
z uwypukleniem ochrony roślin oraz monografie branżowe. Publikacje te, najczęściej przedstawiają programy chemicznej ochrony roślin z uwzględnieniem
metod zwalczania chwastów. Jednak coraz częściej ukazują się wydawnictwa
wyspecjalizowane w promowaniu integrowanych metod ochrony roślin. Na
uwagę zasługuje seria „Metodyka integrowanej ochrony” z wyszczególnieniem
określonych gatunków upraw. Cykl tych wydawnictw obejmuje broszury dla
producentów i doradców. Nakład wydawniczy jest stosunkowo mały, ale opracowania są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce ochrona roślin. Opracowania są kompleksowe i obejmują
całokształt upraw. W broszurach dla producentów, w przypadku zamieszczania
informacji o ochronie chemicznej, stosuje się tylko nazwy substancji czynnych.
To uczciwe z punktu widzenia „czarnej” reklamy. Jednak rolnicy są przyzwyczajeni do nazw handlowych. Ponadto przekaz danych w oparciu o wysokość dawek substancji czynnych nie zawsze jest prawdziwy. Wynika to z rejestracji
środków. Czasami herbicydy o takim samym składzie substancji czynnych są
przez poszczególnych producentów (nawet tych samych) inaczej zalecane. Porównując analogiczne etykiety preparatów można dostrzec różnice w terminach
stosowania oraz wykazach wrażliwości chwastów.
„Metodyki integrowanej ochrony” popularyzowane na stronach MRiRW są
aktualnie jednym z najlepszych wydawnictw z zakresu tej problematyki. Kwestia
nazewnictwa herbicydów według ich nazw handlowych, czy zawartych w nich
substancji czynnych pozostaje do rozstrzygnięcia. W praktyce zaleca się używać
obie formy, a gdy w źródłach podana jest tylko jedna z nich – warto je kojarzyć.
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4. Podstawowe założenia stosowania ograniczonych dawek
herbicydów
4. 1. Metody agrotechniczne
Zwiększenie udziału metod agrotechnicznego zwalczania chwastów,
z punktu widzenia integrowanych metod ochrony jest wielka zaletą. Zapobiegają one głównie zjawisku odporności i wpływają na zmniejszenie ilości stosowanych substancji czynnych.
Do zwalczania chwastów można wykorzystać zabiegi uprawowe, jak orka,
uprawki (zwłaszcza bronowanie, kultywatorowanie, odchwaszczanie międzyrzędzi), niszczenie resztek pożniwnych, czyszczenie materiału siewnego. Liczebność chwastów ograniczają też: prawidłowy płodozmian, zabiegi mechaniczne,
stosowanie innych biochemikalii niż środki ochrony roślin oraz zrównoważone
nawożenie.
Płodozmian od wielu lat w rolnictwie dominuje „płodozmian
ekonomiczny”, czyli sieje się to, co opłacalne! Z punktu widzenia herbologii
stanowi to problemy ze zwalczaniem samosiewów roślin uprawnych, a także
z rozwojem niektórych populacji szkodników, czy zagrożeniami ze strony
patogenów chorobotwórczych. W jego ramach powinien istnieć dobór odmian
oraz gęstość ich siewu. Oba czynniki mają wpływ na zachwaszczenie. Większa
liczba rośliny uprawnej w rzędzie przy wąskich międzyrzędziach stanowi silną
konkurencję dla chwastów, podobnie jak odmiany o bujnym wzroście.
Zabiegi mechaniczne. Wśród typowo aktywnych działań odgrywają
największą rolę. Ich sposób i czas wykonania jest uzależniony przede wszystkim
od gatunku uprawy i rozstawy międzyrzędzi. Do podstawowych czynności
należy bronowanie. Wśród narzędzi należy wyróżnić brony lekkie
(chwastownik) bądź inne płytko działające. Drugi typ zabiegów to pielenie
międzyrzędzi. Wąski rozstaw rzędów rośliny uprawnej (zboża, rzepak) utrudnia
stosowanie metod mechanicznych. Ich użycie jest możliwe we wczesnych
fazach rozwojowych głównie w burakach i kukurydzy. System uprawy
ziemniaków, polegający na obredlaniu, jest równocześnie mechanicznym
zabiegiem chwastobójczym.
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Metody biologiczne mają stosunkowo mniejsze znaczenie. Jedną z nich
jest wykorzystanie zwierząt roślinożernych. Naturalnym miejscem są pastwiska.
Problemem jest skład gatunkowy zachwaszczenia. Mogą na nim znajdować się
chwasty chętnie zjadane przez zwierzęta (np. bobowate), ale również takie,
które mogą stanowić dla nich zagrożenie powodujące podtrucia i zatrucia
(np. jaskrowate).
Innym kierunkiem są prace nad bioherbicydami. W badaniach na ogół są
wykorzystywane patogeny chorobotwórcze. Problem polega na wybiórczym
działaniu tego typu środków i zwalczania przeważnie tylko jednego gatunku.
Z praktyki wiadomo, że problem zachwaszczenia polega na równoczesnym
eliminowaniu kilku lub kilkunastu gatunków chwastów. W Polsce wstępne
prace są prowadzone nad zwalczaniem ostrożnia polnego. W przypadku
niszczenia gatunków wieloletnich, (np. ostrożeń) prowadzenie doświadczeń
wydaje się bardzo interesujące.
Metody fizyczne obejmują np. wykorzystywanie mulczu. Metoda
najbardziej popularna w uprawie buraka cukrowego. Powoduje zmniejszenie
liczby wschodów chwastów i opóźnienie ich wschodów. W efekcie można
wykonać późniejszy od tradycyjnego zabieg z wykorzystaniem glifosatu.
Niejednokrotnie pozwala to na opanowanie zachwaszczenia tylko jednym, a nie
dwoma kolejnymi zabiegami chwastobójczymi.
Istnieją także próby spożytkowania różnych form energii, czyli produkcja
narzędzi oparta na wykorzystaniu fal elektromagnetycznych, ciepła, prądu
elektrycznego. Metody te są skuteczne, jednak posiadają dwie zasadnicze wady.
Są energochłonne, czyli bardzo drogie (aktualnie droższe niż środki chemiczne)
i nieselektywne. Zwalczając chwasty, ginie równocześnie szereg pożytecznych
mikroorganizmów glebowych, w tym te, które powodują biodegradacje
chemicznych związków stanowiących substancje czynne środków ochrony
roślin. Nie należy ich eliminować, ale z pewnością wymagają dopracowania.
Zrównoważone nawożenie to jedno z podstawowych założeń metod
integrowanych. Należy je rozpatrywać osobno w aspekcie odchwaszczania.
Terminy nawożenia dla poszczególnych upraw są różne. Należy zwrócić uwagę,
aby w miarę możliwości nawożenia nie wykonywać zaraz po chemicznych
zabiegach zwalczania chwastów. Nie ma sensu nawozić chwastów! Chwasty nie
dość, że zabierają składniki pokarmowe roślinie uprawnej, to dodatkowo na ich
bazie stają się bardziej konkurencyjne (silne). Nawożenie wykonane krótko po
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zabiegu chwastobójczym może okazać się czynnikiem wzmacniającym kondycję
chwastu uszkodzonego przez herbicyd.

4.2. Adiuwanty (wspomagacze)
Łacińskie „adiuvo” to pomagać. Stąd przyjęła się obcojęzyczna nazwa
adiuwant, która z dobrym skutkiem konkuruje z polskim pojęciem wspomagacz.
Definicji adiuwantów jest prawie tyle, ile prac na ich temat. Jedna z krótszych
brzmi: „Adiuwant to substancja, która wykazuje zdolność polepszania
biologicznej aktywności środków ochrony roślin”. Same adiuwanty nie wykazują
bezpośredniego działania na patogeny. Spełniają za to dwie podstawowe
funkcje: aktywacji i modyfikacji.
Aktywacja, czyli spotęgowanie właściwości biologicznych substancji
czynnej znajdującej się w cieczy użytkowej. W praktyce aktywacja środków
ochrony roślin dotyczy:
 zwiększenia skuteczności preparatu, co pozwala na obniżenie zalecanej
dawki,
 obniżenia napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej, co powoduje
równomierne pokrycie opryskiwanej rośliny cieczą, ułatwiając wnikanie
substancji czynnej z większej powierzchni liści − zjawisko często
określane jako retencja,
 ograniczania zmywania preparatu w przypadku niespodziewanego
opadu deszczu lub wystąpienia mgły bądź rosy,
 niesprzyjających warunkach np. podczas suszy zachowuje i potęguję
skuteczność stosowanego herbicydu,
 zwiększenia skuteczności w stosunku do chwastów, które przekroczyły
wrażliwą fazę wzrostu lub w stosunku do chwastów, które są średnio
wrażliwe na stosowaną substancję czynną.
Modyfikacja, czyli zmiana właściwości fizyczno-chemicznych cieczy
użytkowej w celu przystosowania jej do uzyskania bardziej korzystnego efektu
zabiegu. Funkcje modyfikujące w znacznej części „załatwia” producent
preparatu, umieszczając odpowiedni adiuwant już wewnątrz produktu. Do
podstawowych efektów należą następujące zmiany, np.:
 ograniczanie występowania piany,
 usuwanie twardości wody,
 stabilizowanie odczynu (pH) cieczy użytkowej,
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 umożliwienie mieszania różnych agrochemikaliów lub wręcz kompo-

nentów samych adiuwantów,
 zapobieganie korozji części metalowych opryskiwaczy,
 zapobieganie zamarzaniu.
W praktyce rolników bardziej interesują funkcje aktywujące. Mają
zdecydowanie większy wpływ na stosowanie adiuwantów w opisanych powyżej
sytuacjach. Jednak, nie zawsze decyzja użycia adiuwantów należy do rolnika.
Niektóre z herbicydów muszą być stosowane ze wspomagaczami, takie są
oficjalne zalecenia. Dotyczą one wielu związków sulfonylomocznikowych
formulacji SG i WG (ich analogi w formulacji OD często mają już adiuwant
w składzie) oraz pojedynczych zaleceń dla poszczególnych herbicydów (np. Axial
100 EC, Cleravis 492,5 SC, Stellar 210 SL i wiele innych). W etykietach jest
zamieszczona informacja o konieczności lub możliwości łącznego zabiegu.
Adiuwanty zgodnie z aktualnymi przepisami nie są rejestrowane. Na rynku
znajduje się znaczna liczba tego typu dodatków, o których nie ma żadnych
informacji w etykietach. Stosowanie ich wynika z zaleceń ogólnych (stosować
z adiuwantem) lub z zaleceń wynikających z badań naukowych lub
producenckich, często przekazywanych przez wykwalifikowanych doradców.
Absolutnie nie należy stosować adiuwantów wg własnego uznania,
zwłaszcza podczas zabiegów obejmujących wieloskładnikowe mieszaniny. Tym
bardziej, co się zdarza, nie wolno jako adiuwantów wykorzystywać olejów
niewiadomego pochodzenia uzyskiwanych jako produkty uboczne lub zużytych
w innych celach (użycie wtórne).
W poniższej tabeli zestawiono adiuwanty wymienione w etykietach oraz
znajdujące się na rynku, często nie posiadające szczegółowych zaleceń
stosowania z herbicydami selektywnymi bądź do celów nieselektywnego
zwalczania roślinności.
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Tabela 9.
Wykaz aktualnie znajdujących się na runku adiuwantów
Adiuwant

Możliwość łącznego stosowania z:

Uprawa

Surfaktanty
Aero 30 SL
Apyros 75 WG, Kantor 050 SC
zboża
Amigo
Bez sprecyzowanego przeznaczenia. Zalecany do różne
stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin
w sytuacjach, gdy dodatek środka zwilżającego jest
konieczny lub wymagany.
Asystent +
Preparaty zawierające glifosat
działanie
nieselektywne
Preparaty sulfonylomocznikowe
różne
2,4-D, dikamba, izoproturon
zboża
Asystent 90 EC Herkules 75 SG, Toto 75 SG, Tytan 75 SG, Galmet zboża
20 SG, Primstar 20 SG, Superherb 20 SG
Mediator Max Bez sprecyzowanego przeznaczenia. zalecany do działanie
stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin
nieselektywne
w sytuacjach, gdy dodatek środka zwilżającego jest oraz różne uprawy
konieczny lub wymagany. Najczęściej zalecany
z glifosatem (Charger, Klinik, Klinik Duo, Nufosate,
Wichura - wszystkie 360 SL).
Olemix Max
Brak sprecyzowanego przeznaczenia, zalecany gdy różne
1000 SL
środek zwilżający jest konieczny lub wymagany, co
wynika z treści etykiety.
Silvet L - 77
Roundup 360 SL
działanie
840 AL:
nieselektywne
synonimy –
Silwet; Silwett
Silwet Gold
Preparat zwilżający i zwiększający przyczepność
różne
między innymi herbicydów
Slippa
Bez sprecyzowanego przeznaczenia. Przeznaczony różne
do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin
w sytuacjach, gdy dodatek środka zwilżającego jest
konieczny lub wymagany.
Trend 90 EC
Safari 50 WG, Safen Compact 160 EC
burak cukrowy
Accent 70 WG, Harmony 75 WG (Refine 75 WG), kukurydza
Hector 53,6 WG, Mustang 306 SE, Titus 25 WG
Olleas 75 WG, Salsa 75 WG
rzepak ozimy
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Chisel 75 WG, Granstar 75 WG, Lintur 70 WG, oraz
preparaty produkowane w technologi SX np.:
(Aneks SX 50 SG, Calibre SX 50 SG, Granstar Ultra
SX 50 WG, Picaro SX 50 SG, Pragma SX 50 WSG,
Rubin SX 50 SG)
Titus 25 WG (+ Sencor 70 WG)
Tween 20
Brak sprecyzowanego przeznaczenia, zalecany gdy
środek zwilżający jest konieczny lub wymagany,
co wynika z treści etykiety.
Oleje roślinne i pochodne
Actirob 842 EC Bacalon 390 SC, Goltix 700 SC, Goltix Compact 90
WG, Kemifam Tandem 390 SC, Metron 700 SC

zboża

Maister 310 WG
Grodyl 75 WG, Sekator 6,25 WG (w mieszaninach
z innymi herbicydami)
Adigor 440 EC Axial 100 EC
Cleravis 492,5 SC
Dash HC
Lenmix 800 EC Aminopielik D 450 SL
Glean 75 WG, Targa Super 05 EC
Olbras 88 EC Bacalon 390 SC, Betamax 160 SC, Betasana 160 SC,
Goltix 700 SC, Goltix Compact 90 WG, Kemifam
Tandem 390 SC, Kontakttwin 191 EC, Metron
700 SC, Powertwin 400 SC, Tornado 700 SC
Maister 310 WG, Mocarz 75 WG, Stellar 210 SL,
Titus 25 WG
Atlantis 04 WG, Attribut 70 WG, Dragon 450 WG,
Granstar 75 WG
Kerb 50 WP
Titus 25 WG
Graminicydy: Agil 100 EC, Focus Ultra 100 EC,
Leopard Extra 05 EC, Targa Super 05 EC
Olejan 85 EC Betamax 160 EC,
Chwastox Extra 300 SL
Graminicydy: Leopard 05 EC, Pilot 10 EC,
Targa 10 EC
Olstick 90 EC Safari 50 WG
Maister 310 WG, Titus 25 WG
Apyros 75 WG, Lancet Plus 125 WG
Partner +
Graminicydy, herbicydy sulfonylomocznikowe
Toil
Torero 500 SC, Powertwin 400 SC

kukurydza
zboża

ziemniak
różne

burak cukrowy

zboża
rzepak ozimy
zboża
len
burak cukrowy

kukurydza
zboża
rzepak ozimy
ziemniak
różne uprawy
dwuliścienne
burak cukrowy
sady
różne uprawy
dwuliścienne
burak cukrowy
kukurydza
zboża
różne
burak cukrowy
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Oleje mineralne
Atplus 60 EC
Grasp 400 SC
zboża
synonim –
Atplus 463 EC
Atpolan 80 EC Bacalon 390 SC, Burakomitron 70 WG,
burak cukrowy
Kontakttwin 191 EC, Powertwin 400 SC
Innovate 240 SC, Maister 310 WG, Mocarz 75 WG, kukurydza
Titus 25 WG
Atlantis 04 WG, Apyros 75 WG, Chisel 75 WG.
zboża
Dragon 450 WG, Foxtrot 069 EW, Granstar 75 WG,
Nylon 75 WG
Sencor 70 WG, Titus 25 WG
ziemniak
Graminicydy: Focus Ultra 100 EC, Leopard Extra
różne uprawy
05 EC, Pilot 10 EC, Select 240 EC*, Targa 10 EC,
dwuliścienne
Targa Super 05 EC
Związki mineralne
Azotan amonu Wykorzystywany jako kondycjoner wody.
ciecz robocza
RSM
Wykorzystywany jako kondycjoner wody.
ciecz robocza
Siarczan
Dodatek do wielu herbicydów zawierających
działanie
amonu
glifosat.
nieselektywne
Adiuwanty wielofunkcyjne
(wielokierunkowe, wielokomponentowe) aktywujące i modyfikujące
AS 500 SL
Dodatek do niektórych herbicydów zawierających różne uprawy
2,4-D, bentazon, dikambę, glfosat, glufosynat
oraz działanie
amonowy, MCPA.
nieselektywne
Atpolan Bio
Graminicydy: Pilot 10 EC, Targa 10 EC. Zalecany
różne uprawy
80 EC
także do środków sulfonylomocznikowych
dwuliścienne
Efectan 650 SL Dodatek do niektórych herbicydów zawierających działanie
glfosat.
nieselektywne
Dodatek do niektórych herbicydów zawierających zboża
2,4-D, bentazon, dikambę, MCPA.
Grounded

Gwarant 5
Li -700

Torpedo II
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Adiuwant do środków doglebowych zawierających
chlomazon, diflufenikan, linuron, metamitron,
metazachlor, metrybuzyna, pendimetalina.
Przeznaczony do wszystkich grup środków ochrony
roślin.
Brak sprecyzowanego przeznaczenia, zalecany gdy
środek zwilżający jest konieczny lub wymagany, co
wynika z treści etykiety.
Brak sprecyzowanego przeznaczenia, zalecany gdy
środek zwilżający jest konieczny lub wymagany, co
wynika z treści etykiety.

burak, kukurydza,
rzepak ziemniaki,
zboża
różne
różne

różne

Fot.1. Miotła zbożowa w pszenicy. Brak zabiegu, kompensacja lub uodpornienie.
Trudno powiedzieć, ale do takich sytuacji nie wolno dopuszczać.

Fot.2. Nie o taką bioróżnorodność chodzi. Brak precyzyjnego oprysku z powodu
pozostawionych balotów słomy na polu.
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Fot.3. Po prawej przykład działania sulfonomoczników na rzepak. Efekt taki mogą spowodować
pozostałości w glebie lub oprysk zanieczyszczonym opryskiwaczem.

Fot.4. Pozornie niegroźne zachwaszczenie w kukurydzy. To tobołki polne,
muszą być zniszczone w przypadku stanowiska z kiłą rzepaku.
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Fot.5. Przykład kompensacji. Rdest powojowy (rdestówka powojowa) w kukurydzy.

Fot.6. Samosiewy rzepaku w rzepaku. To jeden z najgroźniejszych typów zachwaszczenia,
a można go uniknąć.
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Fot.7. Samosiewy żyta w jęczmieniu. Problem samosiewów na źle dobranym
stanowisku (brak odpowiedniego płodozmianu).

Fot.8. Zachwaszczony groch. Problem plantacji małobszarowych,
brak zarejestrowanych herbicydów.
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4.3. Czystość wody - kondycjonery
Od jakości wody zależy skuteczność zabiegów wykonywanych środkami
ochrony roślin. Każde użycie wody zawsze rozpatrujemy w aspekcie jej jakości.
W potocznym znaczeniu woda brudna to woda mętna, a woda czysta to woda
przezroczysta. Zagadnienie jakości wody jest bardziej skomplikowane. Jeżeli
będziemy je rozpatrywali pod kątem nośnika i rozpuszczalnika użytego do stosowania środków ochrony roślin, to powinna ona być czysta zarówno pod
względem fizycznym, jak i chemicznym.
Zanieczyszczenia fizyczne mogą być: pochodzenia organicznego
i nieorganicznego. Zanieczyszczenia pochodzenia organicznego to: glony, pyłki,
zarodniki grzybów, cząsteczki butwiejącej roślinności wodnej i opadających liści,
cząsteczki torfu oraz nieczystości pochodzenia biologicznego pochodzące ze
ścieków. Do zanieczyszczeń nieorganicznych zaliczamy wszystkie cząsteczki
stałe głównie pochodzenia mineralnego, czyli rozdrobnione skały tj. drobiny
ziemi (gleba w rozumieniu geologicznym to też skała) oraz różne frakcje piasku.
Skały mogą być tak rozdrobnione, że praktycznie ich nie widzimy, jednak tworzą
zawiesinę, która po odstaniu stanowić może całkiem pokaźny osad.
Bardziej skomplikowana jest sprawa niewidocznych zanieczyszczeń chemicznych. Do najbardziej popularnych związków mineralnych znajdujących się
w wodzie należą sole wapnia i magnezu, następnie sodu oraz w mniejszym
stopniu związki żelaza, potasu, manganu, baru i strontu. To obecność dwuwartościowych kationów wapnia i magnezu (Ca++, Mg++), a także żelaza wpływa na
twardość wody. Twardość wody to „zabrudzenia chemiczne”. Znaczna liczba
herbicydów, posiada substancje czynne w formie soli lub słabych kwasów,
wchodzących w reakcje z kationami wapnia i magnezu. Do reakcji tych dochodzi
już w pojemniku opryskiwacza lub w kropli cieczy opryskowej na powierzchni
liścia. Objawia się to wytrąceniem na liściu drobnych kryształów lub osadów
widocznych pod mikroskopem, w których zostaje uwięziona już chemicznie
nieaktywna substancja czynna. Stąd prosty wniosek: im bardziej twarda woda,
tym więcej w niej niepożądanych kationów i groźba unieruchomienia większej
ilości substancji czynnej, w efekcie całkowitej dezaktywacji lub wytrącenia
z roztworu.
Badania wody wykonują najczęściej laboratoria Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Stacji Chemiczno-Rolniczych. Uzyskane wyniki można po-
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równać z danymi zamieszczonymi w tabeli 10 i określić twardość wody. Wyniki
analizy podawane są w mg węglanu wapnia (CaCO3) na litr wody.
Tabela 10.
Twardość wody
Twardość wody
Miękka
Średnio twarda
Twarda
Bardzo twarda
Limit

Zawartość CaCO3 w mg/l wg:
Interagro (UK) Ltd.
0-75
76-150
151-300
> 300
100

Pierwsze środki do uzdatniania wody pojawiły się już kilka lat temu. To tak
zwane kondycjonery. Zadaniem kondycjonerów jest neutralizacja jonów magnezu i wapnia. Ponadto mają one właściwości buforujące i stabilizują odczyn
wody do pH 5-6. Taki odczyn jest uważany za optymalny dla roztworów środków ochrony roślin. Kondycjonery nie są rejestrowane. Należy je stosować
zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na etykiecie. Wśród najbardziej popularnych należy wymienić: Niagara, Pro Aqua, Pro Aqua pH, Spray Plus, Soft.

4.4. Dawki dzielone
Skuteczność chwastobójczą środka ochrony roślin gwarantuje określona
ilość substancji czynnej zastosowana w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów. Wschody chwastów są uzależnione od warunków klimatycznych (wilgotność gleby, temperatura) i cech botanicznych chwastów (np. chwasty ciepłolubne wschodzące później). Termin wyznaczania zabiegów nalistnych powinien
obejmować jak największą liczbę chwastów, które wzeszły. Praktycznie zabiegów nie należy wykonywać na chwasty kiełkujące znajdujące się jeszcze pod
powierzchnią gleby oraz na chwasty, które osiągnęły fazę rozwoju już nie wrażliwą na aplikowaną substancję czynną. W naturalnych warunkach okres ten
bywa długi. Często zabieg jest zbyt wczesny i po jego wykonaniu następuje fala
ponownych wschodów lub jest za późny i nie zwalcza chwastów w zaawansowanych fazach wzrostu. Młode chwasty są bardzo wrażliwe na stosowanie herbicydów. Powierzchnia ich asymilacji jest bardzo mała, a system korzeniowy
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słabo rozwinięty. Każda ingerencja powodująca uszkodzenie zielonych organów
chwastów i dopiero rozwijających się korzeni prowadzi do zaburzeń powodujących całkowite zamieranie roślin. W ten sposób najłatwiej niszczyć chwasty, ale
uzyskany efekt jest nietrwały, ponieważ po nim następuje nowa fala wschodów.
Problem ten rozwiązano idealnie w uprawie buraka cukrowego stosując trzykrotne zabiegi w krótkich odstępach czasu.
Czy tego typu zabiegi można „przenieść” na inne uprawy? Pewne trudności
sprawia charakter rozwoju niektórych roślin uprawnych. Oziminy (zboża, rzepak) swoją biologią wzrostu, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę, same
wymuszają stosowanie dawek dzielonych. Najczęściej są w nich wykonywane
zabiegi jesienne i korekcyjne wiosenne. To też rodzaj dawek dzielonych. Niemniej jednak wykonywano badania np. nad odchwaszczaniem rzepaku
(metazachlor) dwukrotnym zabiegiem podczas jesieni. Efekt był skuteczny i nie
wymagał już wiosennego zabiegu korekcyjnego – rzepak bez współzawodniczenia z chwastami mógł w dobrej kondycji wejść w okres przezimowania.

4.5. Dawki niskie i niższe od zalecanych
Wydaje się, że najprostszym sposobem minimalizowania dawek jest ich
stosowanie w ilościach mniejszych niż są zalecane. Aktualne przepisy na to pozwalają. Nie jest to jednak proste rozwiązanie. Wysokość zalecanych dawek jest
opracowana naukowo i dostosowana do uzyskania optymalnej skuteczności
chwastobójczej. Zatem powstaje pytanie, w jakich okolicznościach można
je zmniejszać?
1.

Analizując zalecenia stosowania pojedynczych herbicydów i mieszanin,
można zauważyć, że ich część (około 60%) dopuszcza zabiegi w pewnych
zakresach „od-do”. Rozpiętość dawek waha się granicach nawet 100 % (np.
od 20 do 40 g/ha; od 1,0 do 2,0 l/ha itp.).
a. W przypadku zabiegów przedwschodowych należy wziąć pod uwagę, że
część substancji czynnej jest unieruchamiana przez kompleks sorpcyjny
gleby. W przypadku upraw na glebach ciężkich warto rozważyć wykonanie zabiegu wczesno nalistnego, zamiast doglebowego.
b. W przypadku zabiegów nalistnych, należy je wykonywać w optymalnych
fazach wrażliwości chwastów. Wiadomo, że lepszy efekt niszczenia uzyska się zwalczając chwasty w fazie 2 liści, niż 4 liści.

2.

Istotnym czynnikiem jest temperatura. W szeregu wykazów można znaleźć
dane dotyczące zachowania się substancji czynnych w warunkach tempera39

tury minimalnej, optymalnej i maksymalnej. Pierwsza wartość oznacza
możliwość zastosowania herbicydu i uzyskania skuteczności, ale pod warunkiem zastosowania najwyższej z zalecanych dawek. Z tej możliwości
należy korzystać tylko w sytuacjach ostatecznych i dążyć do wykonywania
zabiegów w warunkach optymalnych. Temperatura maksymalna daje pewność zniszczenia chwastów, ale zawsze istnieje ryzyko jej przekroczenia
i równoczesnego uszkodzenia rośliny uprawnej. Szczególnie niebezpieczne
są zabiegi przeprowadzane podczas silnej operacji słońca. Do praktycznych
rad należy mierzenie temperatury w miejscu zabiegu, a nie na termometrze umieszczonym np. na budynku mieszkalnym czy gospodarskim.
3.

Stosowanie wyżej omówionych adiuwantów i pośrednio kondycjonerów.
Podejmując decyzję o stosowaniu adiuwantów warto zapoznać się z ich
charakterystyką. Pojęcia „adiuwant lub wspomagacz” przez długi czas było
dość ogólnikowe. Aktualnie paleta adiuwantów jest dość bogata, głównie
wzbogacona o adiuwanty wielokierunkowe, spełniające kilka funkcji równocześnie. W zamieszczonym zestawieniu (patrz tabela 9.) wykazano przydatność poszczególnych wspomagaczy stosowanych łącznie z określonymi
herbicydami. Informacje te należy wykorzystać w praktyce, biorąc pod
uwagę nie tylko nazwy handlowe preparatów, ale przede wszystkim ich
substancje czynne. Podstawową funkcja adiuwantów jest możliwość obniżenia podstawowej dawki preparatu. Efekt ten nie zawsze uzyskuje się
bezpośrednio. W niepewnych warunkach klimatycznych (spodziewany
deszcz), podczas których naglący termin wymaga wykonania zabiegu, należy dodać adiuwant, aby zapobiec zmyciu cieczy roboczej i konieczności
wykonania powtórnego zabiegu. Można podnieść skuteczność preparatu
w stosunku do chwastów średnio wrażliwych, oraz gatunków wrażliwych,
które nieco przekroczyły zalecane fazy zwalczania. Często powtarzanym
zaleceniem jest zakaz stosowania zużytych olejów, olejów stanowiących
produkcję uboczną lub przeznaczonych do innych celów. Nie należy także
stosować wyższych dawek adiuwantów niż określone w zaleceniach. Przedawkowanie na ogół nie jest szkodliwe, ale nieuzasadnione ze względów
ekologicznych i ekonomicznych.

4.

Obniżenie dawek wody. Ilość wody użytej do zabiegu jest czynnikiem technicznym zabiegu. Jest określona dla herbicydu (mieszaniny) i umieszczona
w każdej etykiecie. Herbicydów w odróżnieniu od innych środków nie stosuje się w stężeniach. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia rośliny
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uprawnej. Istnieje wyjątek dotyczący stosowania środków nieselektywnych. Do takich zaliczany jest glifosat. Obniżając dawkę wody można
zmniejszyć ilość glifostu. Dzięki stężeniu wzrasta skuteczność preparatu.
Należy podkreślić, że tego typu zabiegi dotyczą tylko i wyłącznie nieselektywnego zwalczania chwastów. Istotę zależności ilość wody i glifosatu ilustruje tabela 11.
Tabela 11.
Skuteczność glifosatu w zależności od ilości użytej wody
Dawka glifosatu na ha w formie
substancji
czynnej (g)

preparatu "360 SL" (l)

360
540
720
900
1080
1440
1800

1
1,5
2
2,5
3
4
5

5.

Zniszczenie chwastów (%), w zależności od
ilości wody (l/ha)
300
11
20
29
41
59
76
95

200
36
57
61
68
82
91
96

100
55
66
69
81
94
98
98

Dawkę można również obniżyć korygując dotychczasowe zalecenia. Muszą
one jednak być podparte cyklem badań. Dotyczy to przede wszystkim
regulatorów wzrostu (głównie 2,4-D, MCPA, dichloroprop i mekoprop) oraz
niektórych środków sulfonylomocznikowych. Są one niekiedy zalecane
w fazie sześciu, a nawet ośmiu liści. Stosując je z założenia w młodszych
fazach rozwojowych oczekiwany efekt można uzyskać, wykorzystując
nawet połowę dawki.

Stosowanie obniżonych dawek ma także inny aspekt. W ochronie roślin
przed chwastami coraz częściej wspomina się o regulacji zachwaszczenia, a nie
dążeniu do ich stuprocentowego zniszczenia. Założeniem tego kierunku jest
teza, że mała liczba chwastów lub chwasty nie w pełnej kondycji (zahamowanie
wzrostu, niszczenie chlorofilu, deformacje ograniczające asymilacje i wiele innych) na tyle słabo konkurują z rośliną uprawną, że całkowite ich wyeliminowanie nie jest już konieczne. Tak jest faktycznie. Taki stan można uzyskać poprzez
redukowanie dawek. Jednak w efekcie częściowe działanie fitotoksyczne może
spowodować nagłą samoobronę roślin, czyli mutację. Zjawisko to, to nic innego
jak jeden z elementów uodparniania się chwastów. Aby zapobiec mutacjom
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należałoby opracować bardzo precyzyjną dawkę substancji czynnej, która zahamowałaby rozwój chwastu nie pozwalając mu zakwitnąć i tym samym wydać
nasion. To ze względu na otaczające warunki, zwłaszcza klimatyczne, jest bardzo trudne do zrealizowania. Obniżone dawki to kij z dwoma końcami, tym
narzędziem należy się posługiwać z bardzo dużą roztropnością.
Problem stosowania maksymalnych dawek, a w żadnym przypadku nie
przekraczania ich jest regulowany prawnie. W coraz większej liczbie etykiet
zamieszczane są informacje dotyczące ograniczonego stosowania herbicydu do
jednego razu w roku (sezonie wegetacyjnym) oraz ograniczenia do pewnej ilości
substancji czynnej w określonym czasie, oczywiście na jednym polu.

4.6. Mieszaniny
Mieszaniny to zagadnienie wymagające osobnego opracowania. Podstawową zasadą stosowania mieszanin jest zwiększenie zakresu zwalczanych
chwastów, a ze względów ekonomicznych ograniczenie liczby zabiegów.
W praktyce używa się kilku typów mieszanin:
 gotowych mieszanin fabrycznych najczęściej dwu-, ale też trójskładnikowych,
 mieszanin pojedynczych herbicydów, w praktyce na ogół nie
przekraczających pięciu składników (substancji czynnych),
 mieszanin herbicydów z adiuwantami,
 mieszanin herbicydów z nawozami mineralnymi,
 mieszanin herbicydów z innymi środkami ochrony roślin.
Mieszaniny fabryczne są opracowane doświadczalnie i zastosowanie ich
nie budzi żadnych obaw związanych ze skutecznością i fitotoksycznością
w stosunku do rośliny uprawnej. Wszystkie pozostałe, jeżeli nie wynikają
z zaleceń rejestracyjnych lub nie są wynikiem autorytatywnych badań, mogą
doprowadzić do nieprzewidzianych skutków. Jak wspomniano, podstawowym
celem mieszanin opartych na chwastobójczych substancjach czynnych jest
uzyskanie szerokiego spektrum działania na zwalczane chwasty. Wydaje się, że
najprostszym rozwiązaniem jest łączne zastosowanie substancji czynnych
o różnym spektrum działania. Można to łatwo uzyskać stosując dwa preparaty
w zalecanych dawkach. Jest to jednak skumulowanie dużej ilości substancji
czynnej (drogi zabieg) mogącej w tej ilości spowodować uszkodzenie rośliny
uprawnej, ponadto jest to całkowite oddalenie się od integrowanej metody
zwalczania chwastów.
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Przy stosowaniu mieszanin ważny jest odpowiedni dobór proporcji substancji czynnych, który zagwarantuje skuteczność chwastobójczą i brak fitotoksyczności w stosunku do rośliny chronionej. Dobrze, jeżeli jej koszt będzie niższy
od dwukrotnego zastosowania pojedynczych herbicydów. W tabeli 12 zestawiono herbicydy, w skład których wchodzą tifensulfuron metylowy i tribenuron
metylowy. Zawartość substancji czynnych jest w nich inna (proporcje) podobnie
jak dawki. Można znaleźć wiele różnic w zakresie zwalczanych gatunków chwastów, ale przede wszystkim, z obserwacji wynika, że tylko wysoki udział w tych
mieszaninach tifensulfuronu metylowego gwarantuje zniszczenie miotły zbożowej.
Jeszcze większe różnice można zauważyć, analizując fabryczną mieszaninę,
w skład której wchodzi metrybuzyna i flufenacet. Proporcje substancji są tak
znaczne, że jeden z preparatów posiadających te związki – Expert Met 56 WG
(14 + 42%) jest zalecany w zbożach, a drugi Plateen 41,5 WG (17,5 + 24%)
w ziemniakach.
Przytoczone przykłady świadczą o trudności doboru substancji czynnych
w celu uzyskania określonego zakresu zwalczanych chwastów. Jedną
z praktycznych wskazówek jest mieszanie dwóch substancji czynnych, które
w średnim stopniu niszczą określony gatunek chwastu. Połączenie ich na ogół
daje gwarancję skutecznego zniszczenia. Dlatego, opracowywanie „własnych”
recept na mieszaniny wymaga wielu obserwacji. Dobrze w tym przypadku
konfrontować posiadaną wiedzę z informacjami z innych źródeł.
Stosowanie mieszanin na „własną rękę” posiada drugi aspekt. Chęć
uzyskania uniwersalnej mieszaniny może równocześnie być przyczyną braku
skuteczności i wywołać efekt fitotoksyczności w stosunku do rośliny uprawnej.
Dlatego, należy przestrzegać wszystkich zasad zniwelowania ich ujemnego
działania. Należy stworzyć odpowiednie warunki i przestrzegać kolejności
dodawania poszczególnych składników.
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Tabela 12.
Zróżnicowany efekt chwastobójczy w zależności od proporcji
takich samych substancji czynnych
Zawartość
Herbicyd

Dawka na hektar

tifensul- tribenutifensultribenron
furon
ron
preparatu
furon
metylowy
metylowy metylowy
metylowy

Aneks SX
50 SG
40 %

10 %

120150 g

48-60 g

25 %

25 %

48-60 g

12-15 g

16,7 % 48-60 g

16-20 g

Rubin SX
50 SG
Granstar
Ultra SX
50 SG
Picaro SX
50 SG
Calibre SX
50 SG
Pragma
SX 50 SG

Harmony
Extra 75
WG
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33,3 %

50 %

25 %

40 g

20 g

Wrażliwe gatunki chwastów

bodziszek drobny, fiołek polny,
gwiazdnica pospolita, miotła
zbożowa, mak polny, maruna
12-15 g bezwonna, ostrożeń polny,
przetaczniki, przytulia czepna,
rumian polny, samosiewy
rzepaku, tasznik pospolity
bodziszek drobny, fiołek polny,
gwiazdnica pospolita, komosa
biała mak polny, maruna
bezwonna, niezapominajka
12-15 g polna, ostrożeń polny,
przetaczniki, przytulia czepna,
rumian polny, samosiewy
rzepaku, tasznik pospolity
tobołki polne
bodziszek drobny, fiołek polny,
gwiazdnica pospolita, mak
polny, maruna bezwonna,
8-10 g ostrożeń polny, przetaczniki,
przytulia czepna, rumian polny,
samosiewy rzepaku, tasznik
pospolity, tobołki polne
gorczyca polna, gwiazdnica
pospolita, jasnota różowa,
komosa biała, mak polny,
maruna bezwonna, poziewnik
szorstki, przetacznik perski,
10 g
rumian polny, rumianek
pospolity, rdesty, rzodkiew
świrzepa, szarłat szorstki,
samosiewy rzepaku, stulicha
psia, szczawie, tobołki polne,
tasznik polny.

W przypadku mieszanin zalecanych w etykietach konieczne jest odszukanie w akapicie „sporządzanie cieczy użytkowej” zaleceń łączenia komponentów.
Informacja taka nie zawsze jest zamieszczona w etykiecie, a jeżeli w ogóle nie
jest zalecana, warto przestrzegać kilku podstawowych zaleceń.


Najprostszym testem jest zmieszanie preparatów. Po takiej czynności mogą
wytrącić się kłaczki, osad, olej, płatki, żel lub następuje rozwarstwienie.
Dodatkowo można dokonać zmieszania roztworów takich preparatów, ponieważ stężone związki działają bardziej gwałtownie. Jeżeli objawy powtarzają się, to z danej mieszaniny należy zrezygnować. Gdy nowopowstały
płyn jest jednorodny (przeważnie innej barwy niż pojedyncze składniki) to
znaczy, że pierwszy etap testu przebiegł pozytywnie. Niestety nie oznacza
to, że mieszanina jest całkowicie bezpieczna. Należy dokonać co najmniej
jednej próby kontrolnej na małym obszarze. W praktyce często brakuje
czasu, co jest spowodowane terminowym wykonaniem zabiegu. By móc
wykonać test, można przykryć wycinek pola folią, wysadzić część roślin
wcześniej lub przyspieszyć ich wegetacje przenosząc je do inspektu,
szklarni lub pod folię.



Sporządzanie cieczy użytkowej z kilku agrochemikaliów należy wykonywać
wolno przy włączonym mieszadle pracującym z największą intensywnością.
Podczas sporządzania mieszanin należy szczególną uwagę zwrócić, by użyta
woda do oprysku nie była zbyt twarda. Woda powinna być odstana
i posiadać temperaturę zbliżoną do otoczenia.



W przypadku braku znajomości kolejności mieszania poszczególnych agrochemikaliów, najpewniej przyjąć następującą zasadę:
a) sporządzić roztwór mocznika i odczekać, aż uzyska temperaturę
otoczenia,
b) dodać nawozy mikroelementowe,
c) dodać środki ochrony roślin (graminicydy dodaje się jako ostatnie),
d) dodać adiuwanty,
e) uzupełnić zbiornik wodą do pełnej objętości.



Należy pamiętać, by zawsze mieszać roztwory. Całkowitą ilość wody najlepiej jest podzielić w miarę proporcjonalnie na tyle części, ile jest składników mieszaniny uwzględniając jako „jedną część” samą wodę służącą do
dopełnienia objętości zbiornika. Podczas sporządzana cieczy cały czas powinno być włączone mieszadło.
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Adiuwanty, należy stosować tylko te, które są zalecane w ochronie roślin.
Wykorzystywanie ich według własnego pomysłu może dostarczyć bardzo
wielu „niespodzianek”. Od bardzo kłopotliwego pienienia się i nie „mieszczenia się” cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza do wywołania fitotoksycznego działania całej mieszaniny, w stosunku do rośliny uprawnej.



Stosowanie mieszanin wymaga przestrzegania z wielką precyzją wszystkich
zaleceń dotyczących stosowania tych środków pojedynczo. Należy
uwzględnić wymagania klimatyczne, zwłaszcza związane z bezpieczną temperaturą maksymalną. Podczas stosowania mieszanin temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 20oC, również wykluczona jest silna operacja
słońca. Temperatura cieczy użytkowej nie powinna być niższa niż 10oC.



Dobierając komponenty do mieszaniny, nie należy manipulować terminami
ich stosowania. Termin zabiegu jest jedną z podstawowych wytycznych, determinujących czy dana mieszanina może być w ogóle stosowana.

Dobrze sporządzone mieszaniny posiadają wiele zalet. Do podstawowych
zaliczamy:
 zwiększenie zakresu spektrum chwastobójczego,
 sumaryczne zmniejszenie dawek,
 zapobieganie zjawisku kompensacji i uodparniania się chwastów,
 zmniejszenie liczby zabiegów (ochrona struktury gleby i czynnik
ekonomiczny),
 oszczędność czasu,
 lepsza operatywność w wykorzystaniu środków (zamienne stosowanie
generyków i preparatów z importu równoległego).
Jednak, zalety mieszanin nie mogą nam przesłonić potencjalnego ryzyka
ich stosowania. Jeżeli podejmujemy się ich wykonania, postępujmy zgodnie z
zaleceniami. W przypadku ich braku należy postępować bardzo uważnie,
ostrożnie i precyzyjnie.
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5. Podstawowe pojęcia, zagadnienia, informacje potrzebne
do wdrażania obniżonych dawek herbicydów w ujęciu
szczegółowym
5.1. Zalecenia ogólne
Chwasty
1. Umiejętność przewidywania zachwaszczenia (korzystanie z notatek,
historii pól, obserwacji pól sąsiadujących) w przypadku zamiaru stosowania zabiegów doglebowych. Tak zwana znajomość „banku nasion”.
Bardzo przydatna w tej sytuacji jest wiedza na temat żywotności nasion
w glebie.
2. Umiejętność rozpoznawania gatunków chwastów, zwłaszcza od fazy liścieni do fazy czterech liści (drobnej rozety), w celu doboru odpowiedniego herbicydu.
3. W przypadku podanych faz wrażliwości chwastów (od-do) starać się
wykonać zabieg na jak najmłodsze, wykorzystując najniższe dawki herbicydu, który jest często zalecany w pewnych zakresach dawek (od-do).
4. W celu określenia składu gatunkowego chwastów na plantacjach, na
których planowany jest zabieg doglebowy, można w kilku miejscach
zakryć glebę przezroczysta folią. Należy ją przysypać glebą lub unieruchomić kamieniami. Tak stworzone warunki spowodują wcześniejsze
wschody chwastów, niż na przestrzeni otwartej. Analiza zachwaszczenia
pozwoli na dobór odpowiedniej substancji czynnej. Zalecenia dotyczą
raczej mniejszych plantacji.
Warunki glebowe
1. Herbicydy o działaniu doglebowym często podawane są w przedziale
dawek (od-do). Wiadomo, że gleba absorbuje część substancji czynnej.
Na glebach ciężkich zawierających dużo części organicznych, bogatych
w próchnicę, proces ten jest bardziej intensywny. Dlatego, na takich
stanowiskach lepiej rozpatrzyć możliwość stosowania wczesnych zabiegów nalistnych niż wysokich dawek doglebowych.
2. Herbicydy doglebowe aktywizują swoje działanie tylko na glebach
wilgotnych. Należy zwrócić uwagę, że wiele herbicydów doglebowych
jest stosowanych wcześnie nalistnie. W tych wariantach ochrony należy
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pamiętać, że gleba również musi być wilgotna, a chwasty w fazie początkowego wzrostu, o jeszcze słabo wykształconym systemie korzeniowym.
Nawożenie
1. Zwrócić uwagę, że na glebach zasilanych obornikiem mogą pojawić się
nowe gatunki chwastów, do tej pory nie występujące na danym polu.
2. W miarę możliwości zabiegi chwastobójcze należy wykonywać przed
nawożeniem, aby nie „poprawiać” kondycji chwastów przed ich zwalczaniem.
Woda
1. Woda pozbawiona kationów magnezu, wapnia i żelaza (woda miękka)
jest najlepszym nośnikiem dla substancji czynnych. Do zabiegów
powinna być używana taka woda. Jeżeli w gospodarstwie mamy dostęp
tylko do wody twardej należy stosować kondycjonery, które pozwalają
(woda miękka) w maksymalny sposób wykorzystać potencjalne możliwości chwastobójcze herbicydów.
2. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie wody opadowej tzw.
deszczówki. Jeżeli w gospodarstwie istnieje możliwość (należy takie
warunki stworzyć) to warto ją zbierać i wykorzystywać jako ciecz roboczą. Dotyczy to raczej mniejszych gospodarstw.
3. Obniżenie ilości wody (np. do 100 l/ha) zwiększa stężenie substancji
czynnych nieselektywnych (glifosat). Pozwala to obniżyć dawkę preparatu nawet o 40% z zachowaniem pełnej skuteczności chwastobójczej.
Dotyczy to tylko substancji nieselektywnych! Zwiększenie stężenia
związków selektywnych grozi uszkodzeniem rośliny uprawnej.
Temperatura
1. Większość herbicydów należy do preparatów działających systemicznie.
Ich rozprzestrzenianie się w roślinie jest związane z procesami fizjologicznymi, które aktywnie zachodzą w temperaturze wyższej (na ogół od
około 8oC i w wyższych). Działanie herbicydów w niższej temperaturze
zachodzi również, ale jest ono spowolnione. W celu skutecznego
zabiegu należy je stosować w wyższych dawkach. Takie rozwiązania
należy stosować tylko w specyficznych warunkach.
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2. Nie należy stosować herbicydów powyżej temperatury maksymalnej.
Daje to dobry skutek chwastobójczy, ale grozi uszkodzeniem rośliny
uprawnej.
3. Nie należy podczas panowania wysokiej temperatury stosować herbicydów o tzw. wysokiej prężności par (lotnych). Należy do nich np. chlomazon. Grozi to wystąpieniem zjawiska inwersji. Polega ono na uniesieniu
substancji czynnej w górę i później jej swobodnym opadaniem. W górze
pod wpływem wiatru ulega ona przemieszczeniu i w efekcie opada na
sąsiednie pola, co grozi zniszczeniem plantacji (oraz innych obiektów
zielonych) w najbliższym otoczeniu.
4. Wysokość temperatury powinna być zmierzona w miejscu wykonywania zabiegu. Nie należy jej odczytywać z termometrów zamieszczonych
w centrum gospodarstwa. Różnice bywają znaczne.
Mieszaniny
1. Szczegółowe zalecenia omówiono wcześniej. Należy jednak zwrócić
uwagę na jedną ze szczególnych typów mieszanin. W praktyce dość
często stosowane są zabiegi łączne z użyciem regulatorów wzrostu
(retardantów). To dość specyficzna grupa środków. Ich działanie polega
przede wszystkim na hamowaniu rozwoju tj. skracaniu wzrostu roślin
uprawnych, głównie zbóż i rzepaku. W rozumieniu ochrony ich działanie
nie jest selektywne, w sposób kontrolowany wpływa na wzrost. Jeżeli
tego typu preparaty są stosowane łącznie z herbicydami (nie tylko), to
substancja czynna środka chwastobójczego jest „zabierana”
z substancją czynną retardantu. Taka mieszanina może spowodować
istotną ingerencję środka chwastobójczego lub spotęgować działanie
retardantu. Roślina uprawna nie zawsze jest wstanie zniwelować fitotoksyczne działanie herbicydu. Świadczy o tym stosunkowo duży udział
liczby reklamacji związanych ze stosowaniem takich mieszanin, w stosunku do wszystkich reklamacji. Zabiegi takie należy stosować tylko ze
stuprocentową pewnością, w przypadku „niewiadomych” bezpieczniej
jest stosować zabiegi rozdzielne.
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5.2. Zalecenia szczegółowe dotyczące poszczególnych upraw
Zboża
1. W zbożach ozimych pierwsze zabiegi odchwaszczania powinny być
wykonywane jesienią. Eliminują one wczesną konkurencję chwastów
i chronią plantacje przed wiosenną agresją (szybkim rozwojem) chwastów zimujących.
2. W ramach metod integrowanych można wykonać zabiegi bronowania
(brony lekkie, brona chwastownik). Można je wykonywać zarówno podczas jesieni, jak i wiosny. Okres krytycznej wrażliwości zbóż na uszkodzenia występuje od fazy szpilkowania (niektórzy ochroniarze dopuszczają ten termin) do fazy trzeciego liścia (BBCH 10-13). Zasadą jest
wykonywanie ich po rozpoczęciu i przez cały okres trwania fazy krzewienia (BBCH 21-29). Warto wiedzieć, że w praktyce faza 4 liścia (BBCH
14) to synonim początku krzewienia (BBCH 21).
3. Pokrój krzewiących się roślin jęczmienia (chwilowy układ płaskiej rozety) często uniemożliwia wiosenne bronowanie bez uszkodzenia roślin.
4. Ze względu na płytki węzeł krzewienia nie zaleca się bronowania żyta.
5. W takich samych fazach rozwojowych zalecane jest bronowanie zbóż
jarych (cały okres krzewienia).
6. Należy mieć pełną świadomość, że jednokrotny czy nawet dwukrotny
zabieg bronowania nie zabezpiecza plantacji przed zachwaszczeniem.
Ograniczenie zachwaszczenia bronowaniem to likwidacja chwastów
w granicach 40%, maksymalnie 60%.
Rzepak
1. W rzepaku ozimym pierwsze zabiegi odchwaszczania powinny być
wykonywane jesienią. Eliminują wczesną konkurencję chwastów
i chronią plantacje przed wiosenną inwazją (szybkim rozwojem) chwastów zimujących.
2. Drugim elementem wskazującym na eliminacje współzawodniczenia
chwastów z rzepakiem już jesienią, jest bardzo mały asortyment herbicydów skutecznie ograniczających zachwaszczenie podczas wiosny.
3. Bronowanie rzepaku (zwalczanie chwastów) jest dość dyskusyjne.
Wpływa ono na ograniczenie chwastów, jednak groźba mechanicznych
uszkodzeń rzepaku i narażenie go na infekcje szeregiem patogenów
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chorobotwórczych skłania do unikania tej metody. Jest ono głównie
propagowane na plantacjach małych oraz ekologicznych.
4. Istotnym zbiegiem w rzepaku (jarym i ozimym) jest eliminacja chwastów kapustnych (dawniej krzyżowych). Są to gatunki żywicielskie kiły
kapusty. Nawet, jeśli nie stanowią bezpośredniego zagrożenia (konkurencji) należy je zwalczać. Walczyć z nimi należy w wszystkich innych
uprawach na stanowiskach, w których wystąpiła kiła.
Burak cukrowy
1. Burak cukrowy jest uprawą, w której jak dotąd, w największym stopniu
wykorzystano integrowane metody odchwaszczania. Dotyczy to stosowania dawek dzielonych, które są opracowane prawie do perfekcji
(trwają badania nad możliwością stosowania większej liczby zabiegów
i stosowania niższych dawek z wykorzystaniem adiuwantów wielokierunkowych).
2. Istotną sprawą jest skład substancji czynnych stosowanych
w poszczególnych trzech zabiegach. Producenci środków chwastobójczych zalecają (z ich punktu widzenia nie można się dziwić), na ogół
trzykrotny zabieg takim samym składem herbicydów (substancji czynnych). Jednak w trakcie wegetacji na polu mogą pojawiać się różne
gatunki chwastów (im później tym większą inwazja ciepłolubnych).
Stąd, rozsądnym zaleceniem jest stosowanie w poszczególnych zabiegach różnych substancji czynnych. Można w ten sposób opanować
różnorodność zachwaszczenia, a także przeciwdziałać kompensacji
chwastów oraz zjawisku ich uodparniania się.
3. Mulczowanie jest metodą najbardziej rozpowszechnioną w uprawie
buraka cukrowego. Metoda ta ogranicza liczbę wschodów chwastów
oraz opóźnia je. Pozwala to na użycie niskich (tanich i bezpiecznych dla
środowiska) dawek glifosatu. Ponadto opóźnienie zabiegu często pozwala na zredukowanie trzech do dwóch zabiegów. Metodę tą należałoby wdrożyć w innych uprawach.

51

Kukurydza
1. Wiele lat upłynęło, zanim z uprawy kukurydzy wycofano atrazynę
i symazynę (triazyny), ale reperkusje podjęcia tej słusznej decyzji trwają
do dzisiaj. Pomijając fakt, że z punktu widzenia selektywności
i skuteczności tych związków były one idealne to poszukiwanie nowych
rozwiązań przyniosło wiele pozytywnych efektów. Trwające badania
spowodowały, że w kukurydzy opracowano wiele wariantów odchwaszczania jej metodami dawek dzielonych. Problem istnieje tylko w sposobie ich wdrożenia do praktyki. Szczegółowa analiza wyników badań wykazuje, że szereg kombinacji opartych na dostępnych substancjach
czynnych pozwala na wdrożenie kombinacji, których sumaryczne użycie
jest niższe od tradycyjnego, a jednocześnie równie efektywne. Potwierdza to tabela 13 ilustrująca sumaryczne zużycie substancji czynnych, których łączna ilość podczas zabiegów dawkami dzielonymi jest
niższa niż stosowanie ich pojedynczo.
Tabela 13.
Możliwość stosowania obniżonych dawek w kukurydzy
metodą dawek dzielonych

maksymalne wg
zaleceń

obniżone,
testowane
w badaniach

% maksymalnej
testowanej dawki
stosowanej
w badaniach

240

96

40

Foramsulfuron
+ jodosulfuron

45 + 1,5

15 + 0,5

33

Florasulam+2,4-D

3,8 + 180

1,9 + 90

50

Fluroksypyr

250

75; 125

30; 50

Nikosulfuron

60

20; 40

33; 66

Rimsulfuron

15

7,5

50

Dawki substancji czynnej w g/ha
Substancja czynna

Dikamba

Źródło: Wyniki badań IOR – PIB Poznań

2. W zaleceniach uprawy kukurydzy istnieje wiele możliwości stosowania
adiuwantów. Te kombinacje należy wykorzystywać w praktyce.

52

Ziemniak
1. Specyfika uprawy ziemniaka (obredlanie) sama w sobie jest metodą
integrowaną. Kolejne zabiegi obredlania redukują zachwaszczenie. Należy je kontynuować jak najdłużej.
2. Kończąc obredlanie (ostatni zabieg) należy koniecznie zabronować pole.
Zabieg ten „łagodzi” profil gleby. Jest to istotne przed wykonaniem
zabiegu herbicydowego. W przypadku zaniechania bronowania gleba
z wysztorcowanych redlin pod wpływem erozji (wiatr, deszcz) spada do
bruzd. W efekcie po wykonanym zabiegu w bruzdach nie ma chwastów
(skumulowanie substancji czynnej), natomiast brzegi redlin są zachwaszczone (brak substancji czynnej). Bronowanie po ostatnim obredlaniu przed zabiegiem herbicydowym jest konieczne!
Uprawy małoobszarowe
1. To absurdalne, ale uprawy małoobszarowe jak najbardziej „mieszczą”
się w programie metod integrowanych. Brak dla wielu z nich zaleceń
chemicznego odchwaszczania z założenia czyni je zgodne z przyjętymi
metodami, ale…. W praktyce w wielu przypadkach brak chemicznego
zwalczania, chociażby jako metody uzupełniającej, stanowi poważny
problem. Dotyczy to między innymi upraw strączkowych (bobowatych),
które w grupie małoobszarowych stanowią znaczny procent. Uszczuplane ostatnio zalecenia dotyczące odchwaszczania grochu czy łubinu
stanowią poważny problem w produkcji tych dotowanych przez UE
upraw. W tym przypadku należy się domagać chociażby „minimalnego”
programu chemicznego ograniczania chwastów.

6. Podsumowanie
Prace nad obniżeniem dawek herbicydów w uprawach rolniczych
w świetle upraw integrowanych są niezbędne. Należy jednak pamiętać, że metody integrowane dążą do produkcji materiału roślinnego o wysokiej jakości
i wysokiej wydajności z jednostki powierzchni. Na aktualnym poziomie
produkcji nie można wyeliminować stosowania chemicznych środków
odchwaszczania. Naczelną zasadą jest stosowanie herbicydów tam, gdzie trzeba
i tylko tyle, ile jest potrzebne Należy zwiększać „wydajność i sprawność’
środków chwastobójczych, aby uzyskać wymagany efekt możliwie najniższą
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ilością substancji czynnych. Dla wielu upraw efekt ten osiągnięto, ale takim
programem muszą być objęte wszystkie!
Zamieszczone w materiale wskazówki z pewnością nie wyczerpują tematu.
Musimy mieć świadomość, że dopiero wchodzimy w „świat” integrowanych
metod zwalczania chwastów. Praktyka, w nowym wymiarze, ograniczania zachwaszczenia na pewno obnaży wiele niedoskonałości. Wiele z nich wpłynie na
doskonalenie tej metody. Najważniejsze, że posiadamy wstępne zalecenia.
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