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Odchwaszczanie

Mechaniczne zwalczanie chwastów może być skuteczne 
pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

- chwasty należy zwalczać przede wszystkim kiełkujące 
chwasty

- gleba utrzymywana w dobrej kulturze jest łatwiejsza do 
mechanicznej uprawy

- uprawki prowadzone na glebie lekko przesuszonej są 
bardziej skuteczne

- w zależności od zastosowanej rozstawy w uprawie należy 
dopasowywać szerokości pielników



- im węższy jest pozostawiony przez pielnik 
nieodchwaszczony pasek w przy rzędzie rośliny 
uprawnej tym mniejszy jest na pracę ręczną zawiązana z 
odchwaszczaniem (jeden centymetr węższy 
nieodchwaszczony pasek w uprawie czterorzędowej 
daje w przeliczeniu powierzchnię 5 arów, co można 
przedstawić jako 2 cm szerokości i 26 km długości 
pasek, który wymaga do odchwaszczenia średnio od 10 
do 30 godzin pracy ręcznej). Wolniejsze i bardziej 
precyzyjne przejazdy, szybko się zwrócą  w postaci 
zaoszczędzonych pieniędzy za pracę ręczną.

- upraw nie należy odchwaszcza c przy zbyt uwilgotnionej 
glebie, aby uniknąć przyjmowania się chwastów.



• Wykonywanie uprawy nocą

• Nie tylko rodzaj zastosowanych maszyn, głębokość ich 
pracy, ale także pora wykonywania tych zabiegów może 
mieć wpływ na zachwaszczenie uprawy. Badacze 
niemieccy ustalili, że po orce i kolejnych bronowaniach w 
ciemności stopień pokrycia gleby chwastami wynosił 
zaledwie 2%, podczas gdy w przypadku zabiegów 
wykonywanych w ciągu dnia wynosił on 80%. Po nocnej 
uprawie stwierdzono mniejsze zachwaszczenie przytulią 
czepną, tasznikiem pospolitym, przetacznikiem perskim i 
rumiankiem pospolitym. Szwedzcy naukowcy stwierdzili 
natomiast, że bronowanie nocą redukuje ogólną liczbę 
chwastów o 40% w porównaniu z bronowaniem w dzień, 
przy czym procentowa obniżka zachwaszczenia jest 
uzależniona od gatunku.



• I tak w wyniku nocnego bronowania następuje 
redukcja np. fiołka polnego o 61%, komosy 
białej o 22%, a rumianku bezpłomieniowego o 
22%. Wykonywanie uprawek nocą, dlatego 
ogranicza zachwaszczenie, że światło wpływa 
na kiełkowanie nasion chwastów. Stwierdzono, 
że w czasie słonecznego dnia potrzeba jedynie 
1/1000 sekundy (błysk światła), aby pobudzić do 
kiełkowania nasiona niektórych gatunków. W 
nocy czas ekspozycji nasion na światło musi 
wynieść 5 sekund, aby zostały pobudzone do 
wzrostu.



• Zamiast wykonywać zabiegi nocą można 

stosowane urządzenia szczelnie przykryć 

nieprzepuszczającą światła tkaniną, 

szczególnie przy ostatnim zabiegu tuż 

przed siewem lub sadzeniem roślin.



• Skuteczność mechanicznej walki z chwastami 
jest największa i wynosi 100% jeżeli wykonuje 
się je przy słonecznej pogodzie zwalczając 
kiełkujące chwasty, w przypadku chwastów 
większych (4 liście właściwe) w tych samych 
warunkach skuteczność zabiegu wynosi już tylko 
80%. Odchwaszczanie wykonywane w czasie 
niepogody (pochmurno i deszczowo) jest 
skuteczne w 50% jedynie w przypadku 
kiełkujących chwastów, natomiast chwasty 
większe o 4 liściach właściwych nie są w ogóle 
zwalczane (źródło: Laber i Stutzel, 1998).



Najskuteczniejszym środkiem obniżającym 

liczebność chwastów jest ich bezpośrednie 

niszczenie.
Gatunek -Zniszczone siewki w % -

stosowanie.brony chwastownika

-Tasznik pospolity -80

-Mak polny -77

-Gwiazdnica pospolita -75

-Tobołki polne -75

-Komosa biała -74

-Jasnoty -70

-Przetaczniki -59-70

-Rdest plamisty -67

-Sporek polny -60

-Rdest ptasi -58

-Rdest powojowy -47



Skuteczność działania brony chwastownika 

Stadium rozwojowe 

chwastów

Udział chwastów w %

Nie uszkodzonych Uszkodzonych zniszczonych

siewka 11 5 84

Mała rozeta (4 liście) 25 8 67

Duża rozeta (6-8 liści) 51 8 41
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Metody i zakres użycia wypalacza 

płomieniowego

Postępowanie Określenie Zastosowanie

Selektywne Niszczenie chwastów następuje dzięki wykorzystaniu różnej odporności na 

ciepło chwastów i roślin uprawnych lub przez zastosowanie ochrony przed 

ciepłem np. Przykrywanie i mulczowanie 

Roślin uprawnych (np. zwalczanie chwastów dwuliściennych w roślinach 

jednoliściennych

Uprawa zbóż

Wypalanie pasmowe Obejmuje obsiane rzędy przed wschodami roślin uprawnych lub między 

rzędami - powschodowo

Totalne Najczęściej stosowane przedwschodowo. Zaleca się stosowanie do 

zapobiegawczego zwalczania chwastów w roślinach uprawnych które mają 

długi okres wschodów

Marchew, cebula, 

pietruszka, pasternak, 

Selektywne Najczęściej stosowane powschodowo, gdy rośliny uprawne wykazują 

większą odporność na ciepło (np. łodygi lub bardziej zdrewniałe rośliny) 

chwasty

Szkółki drzew, w uprawie 

kukurydzy, roślin 

leczniczych chmielu

Punktowe Do zwalczania pojedynczo rosnących uporczywych i/lub tworzących 

skupiska chwastów (np. oset, szczaw, babka, mniszek) w zasiewach roślin 

uprawnych lub użytkach zielonych

Pielęgnacja użytków 

zielonych 

Kombinowane Łącznie z wypalaniem przeprowadza się w jednym przejściu roboczym 

inny zabieg pielęgnacyjny (użycie narzędzi spulchniających, glebogryzarki, 

brony wahadłowej lub obrotowej)

Uprawy winorośli, 

kukurydzy, upraw 

specjalnych oraz warzyw, 

roślin okopowych i 

leczniczych













Dziękuję za uwagę


