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Celem badań była ocena fitotoksycznego oddzia-
ływania chlomazonu stosowanego w okresie siewu 
rzepaku ozimego na rośliny zbóż ozimych. 
Doświadczenie prowadzono w dwóch sezonach 
wegetacyjnych 1996/97 i 1997/98, cechujących 
się odmiennymi warunkami meteorologicznymi. 
Chlomazone stosowano w formie preparatu 
Command 480 EC (480 g/l chlomazonu) w dawce 
0,125 l/ha; 0,25 l/ha i 0,5 l/ha oraz w formie 
preparatu trójskładnikowego Pronap 400 EC 
(300 g/l alachloru, 80 g/l trifluraliny i 20 g/l 
chlomazonu) w dawce 4,0 l/ha i 8,0 l/ha. Po 
5 tygodniach od zabiegu zasiano pszenicę ozimą 
i pszenżyto ozime. We wszystkich obiektach 
stwierdzono fitotoksyczne oddziaływanie chlo-
mazonu na rośliny zbóż. Reakcja roślin na 
chlomazone zależała jednak od przebiegu 
warunków pogodowych. Najmniejsze uszko-
dzenia wystąpiły w pierwszym roku badań, 
w którym w okresie od zabiegu do siewu zbóż 
wystąpiły obfite opady deszczu Pszenica ozima 
była stosunkowo mało wrażliwa na dawki 60 g 
s.a./ha. Pszenżyto ozime było bardziej wrażliwe 
na ten herbicyd niż pszenica ozima. Chlomazon 
stosowany w mieszaninie był mniej fitoto-
ksyczny niż stosowany pojedynczo. 

The aim of this experiment was to evaluate the 
phytotoxic effect of clomazone on winter 
cereals, when applied in the time of winter 
oilseed rape sowing. The tests were carried out 
in the two seasons 1996/97 and 1997/98 with 
different meteorological conditions. Clomazone 
was used as Command 480 EC (480 g/l 
clomazone) in doses 0.125 l/ha; 0.25 l/ha 0.5 
l/ha and as Pronap 400 EC (alachor 400 g/l, 
trifluralin 80 g/l, clomazone 20 g/l) in the doses 
4.0 l/ha and 8.0 l/ha. Five weeks after the 
herbicide application winter wheat and winter 
triticale were sown. The phytotoxic effects were 
observed on all cereals, but they were modified 
by weather conditions. In the first year of the 
experiment, the phytotoxicity of this herbicide 
was lower, since heavy rains occurred after its 
application and before sowing. The triticale was 
more sensitive than winter wheat. Clomazone in 
the mixture (Pronap 400 EC) was less toxic than 
when applied alone.  
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Wstęp i cel badań 

Chlomazon (clomazone), należy do grupy izoksazolidionów. Jego mechanizm 
działania polega na hamowaniu biosyntezy barwników fotosyntetyzujących. 
Chlomazon wykazuje silne działanie gazowe. Absorbowany jest przez korzenie  
i kiełki skąd rozprzestrzenia się na całą roślinę; działa więc na chwasty w okresie 
ich wschodów (Chen i in. 1993). Preparat ten jest zalecany do odchwaszczania 
wielu upraw, m.in. rzepaku ozimego. Cechuje się stosunkowo długim okresem 
zalegania w glebie, przez co ograniczony jest dobór roślin następczych, zwłaszcza 
w przypadku konieczności przedwczesnej likwidacji plantacji rzepaku. W lite-
raturze istnieją sprzeczne doniesienia na temat fitotoksycznego oddziaływania 
pozostałości tego herbicydu na rośliny pszenicy ozimej uprawianej w roku 
następnym. Krausz i in. (1994) podaje, że chlomazon zastosowany w dawce  
500 g s.a./ha wywołuje silne objawy fitotoksyczne na roślinach pszenicy upra-
wianej w roku następnym, prowadzące do obniżenia plonu. Natomiast Ahrens  
i Uerst (1990) stosując te same dawki chlomazonu nie stwierdzili ujemnego 
wpływu tego preparatu na pszenicę. Franek i Rola (1996) stwierdzili, że chlomazon 
stosowany w dawce 125 g s.a./ha jest bezpieczny dla roślin zbóż ozimych i jarych 
uprawianych po rzepaku ozimym. Dawka 250 g s.a./ha była fitotoksyczna dla 
pszenicy ozimej uprawianej na glebach lekkich. W razie konieczności wcześ-
niejszej likwidacji plantacji, na której stosowano chlomazon powstaje problem co 
uprawiać jako roślinę następczą. Franek i Rola (1996) stwierdzili, że większe 
opady deszczu przedłużają okres fitotoksycznego oddziaływania chlomazonu. 
Spośród zbóż jarych tylko pszenica wykazywała się stosunkowo małą wraż-
liwością na pozostałości chlomazonu, pod warunkiem, że jego dawka nie przekra-
czała 125 g s.a./ha. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu preparatu 
chlomazone, stosowanego w okresie siewu rzepaku ozimego, na wzrost i rozwój 
oraz plonowanie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.  

Materiał i metody 

Doświadczenia założono w 2 sezonach wegetacyjnych 1996/97 i 1997/98 na 
tym samym stanowisku na glebie bielicowej utworzonej na piasku gliniastym 
lekkim — klasa bonitacyjna IVb. Na polu standardowo przygotowanym pod 
uprawę rzepaku ozimego (bez wysiewu nasion) zastosowano jednoskładnikowy 
preparat Command 480 EC (480 g/l chlomazonu) w dawkach: 0,125 l/ha, 0,25 l/ha 
i 0,5 l/ha oraz w postaci trzyskładnikowego preparatu Pronap 400 EC (w 1 litrze: 
20 g chlomazonu, 300 g alachloru, 80 g trifluraliny) w dawce 4,0 l/ha i 8,0 l/ha. 
Obiekty te porównywano do kontroli bez herbicydu. Po 5 tygodniach od 
zastosowania herbicydów po uprzednim spulchnieniu gleby agregatem uprawo-
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wym (kultywator + wał strunowy) wysiano pszenicę ozimą odmiany Emika  
i pszenżyto ozime odmiany Ugo.  

Wpływ chlomazonu na wzrost i rozwój roślin zbóż ozimych oceniano kilka-
krotnie w okresie wegetacji przy pomocy dziewięciostopniowej skali bonitacyjnej. 
W czasie zbioru oceniono strukturę plonu, tj. liczbę kłosów na 1 m2, liczbę ziaren  
w kłosie i masę tysiąca ziaren. Zebrany plon ziarna poddano analizie statystycznej.  

Wyniki 

Charakterystyka warunków agrometeorologicznych (tab. 1) 
Sezon wegetacyjny 1996/97  

We wrześniu panowała chłodna i deszczowa pogoda, odnotowano obfite 
opady deszczu (suma opadów wynosiła 165% normy). W październiku oraz  
w pierwszej i drugiej dekadzie listopada warunki agrometerorologiczne wpływały 
korzystnie na wzrost i rozwój ozimin. W trzeciej dekadzie listopada w wyniku 
ochłodzenia nastąpiło zahamowanie wegetacji ozimin (oziminy weszły w fazę 
spoczynku wegetacyjnego dostatecznie wyrośnięte i rozkrzewione). W pierwszej  
i drugiej dekadzie grudnia warunki zimowania były dobre, od trzeciej dekady 
grudnia do końca drugiej dekady lutego nastąpiło trwałe zamarznięcie gleby. 
Pomimo niskiej temperatury i małej pokrywy śnieżnej warunki zimowania nie 
stwarzały zagrożeń dla roślin pszenicy i pszenżyta. W trzeciej dekadzie lutego  
w wyniku ocieplenia nastąpiło rozmrożenie powierzchniowej warstwy gleby.  
W marcu panowały zmienne warunki agrometeorologiczne, w pierwszej dekadzie 
ruszyła wegetacja, ochłodzenie w drugiej dekadzie marca spowodowało czasowe 
zahamowanie wegetacji roślin, ponowne ocieplenie w trzeciej dekadzie sprzyjało 
wegetacji roślin. W kwietniu panowały korzystne warunki dla rozwoju zbóż.  
W trzeciej dekadzie kwietnia pszenica i pszenżyto ozime weszły w fazę strzelania 
w źdźbło. 

Sezon wegetacyjny 1997/98 

We wrześniu średnia temperatura powietrza była zbliżona do średniej wielo-
letniej. Pomimo wysokich opadów w pierwszej dekadzie września, suma opadów 
za cały miesiąc wynosiła 77% normy. W październiku warunki agrometeorolo-
giczne były zróżnicowane. W pierwszej dekadzie stosunkowo wysoka temperatura 
sprzyjała szybkiemu kiełkowaniu i wzrostowi ozimin. Ochłodzenie w trzeciej 
dekadzie spowodowało przejściową przerwę w wegetacji ozimin. Panujące od 
połowy pierwszej dekady listopada do końca drugiej dekady listopada ocieplenie 
spowodowało wznowienie wegetacji roślin.  
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Tabela 1 
Dane meteorologiczne — Meteorological data 

Sezon wegetacyjny1996/97 
Vegetation season 1996/97 

Sezon wegetacyjny1997/87 
Vegetation season 1997/98 

miesiąc/ 
/dekada 
month 

/decade 

średnia temp. 
powietrza 

average temp. 
of air [oC] 

suma  
opadów 
rainfall 
[mm] 

miesiąc/ 
/dekada 
month 

/decade 

średnia temp. 
powietrza 

average temp. 
of air [oC] 

suma  
opadów 
rainfall  
[mm] 

VIII/1 17,3 0,6 VIII/1 18,5 19,2 
VIII/2 18,6 53,4 VIII/2 19,7 4,0 
VIII/3 18,3 23,0 VIII/3 19,7 6,6 
IX/1 12,7 22,7 IX/1 17,1 9,4 
IX/2 9,7 35,3 IX/2 12,6 3,0 
IX/3 9,5 12,7 IX/3 10,3 1,7 
X/1 11,2 0,5 X/1 12,9 46,2 
X/2 9,7 21,8 X/2 7,1 1,5 
X/3 7,1 20,3 X/3 1,4 10,0 
XI/1 8,7 7,5 XI/1 4,4 17,7 
XI/2 6,4 3,4 XI/2 3,6 0,9 
XI/3 0,5 2,0 XI/3 0,1 2,1 
XII/1 -0,1 3,8 XII/1 2,4 13,2 
XII/2 -1,9 5,7 XII/2 -1,8 7,3 
XII/3 -10,3 0,4 XII/3 2,7 11,5 

I/1 -8,7 0,1 I/1 4,8 38,0 
I/2 -2,8 0,4 I/2 2,7 6,2 
I/3 -0,8 0,5 I/3 -2,9 2,3 
II/1 0,5 1,2 II/1 -1,0 4,6 
II/2 1,5 30,3 II/2 7,0 20,4 
II/3 6,0 13,5 II/3 6,5 4,1 
III/1 5,5 0,0 III/1 4,2 19,7 
III/2 2,8 4,6 III/2 1,0 11,3 
III/3 2,7 12,3 III/3 3,2 1,6 
IV/1 5,0 14,4 IV/1 9,0 10,6 
IV/2 2,9 10,4 IV/2 7,5 10,9 
IV/3 8,6 4,8 IV/3 13,9 5,7 
V/1 12,6 26,3 V/1 14,3 9,5 
V/2 17,4 9,5 V/2 14,5 0,6 
V/3 10,0 26,5 V/3 15,1 5,3 
VI/1 15,8 1,8 VI/1 20,1 30,0 
VI/2 16,4 38,7 VI/2 14,8 19,9 
VI/3 18,0 32,5 VI/3 17,8 14,0 
VII/1 18,4 71,8 VII/1 14,8 22,8 
VII/2 17,0 40,0 VII/2 17,3 17,6 
VII/3 18,7 7,8 VII/3 20,9 24,6 
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Od trzeciej dekady listopada oziminy weszły w fazę spoczynku. W grudniu  
i styczniu wystąpiły zmienne warunki agrometeorologiczne, które wpłynęły na 
zakłócenie w zimowym spoczynku roślin, polegającym na okresowym ruszeniu 
wegetacji. Trzecia dekada stycznia i pierwsza dekada lutego charakteryzowały się 
bardzo dużymi spadkami temperatury. Ocieplenie w drugiej i trzeciej dekadzie 
lutego spowodowało pobudzenie roślin do wegetacji. W wyniku ochłodzenia  
w trzeciej dekadzie marca nastąpiło okresowe przyhamowanie wegetacji roślin.  

W kwietniu panowały na ogół korzystne warunki dla wegetacji roślin,  
a początek strzelania w źdźbło zbóż ozimych, pszenicy i pszenżyta zanotowano 
pod koniec tegoż miesiąca. 

Reakcja roślin pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego na zastosowane 
herbicydy „rzepaczane” (tab. 2 i 3) 

Badane herbicydy wywoływały we wszystkich obiektach na roślinach 
pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego objawy fitotoksycznego działania w postaci 
odbarwień liści. Nasilenie tych chloroz było wprost proporcjonalne do dawki 
chlomazonu. Stwierdzono istotne różnice w reakcji zbóż ozimych na zastosowane 
herbicydy w obydwu sezonach wegetacyjnych. W sezonie 96/97, który charakte-
ryzował się mroźną zimą z długą przerwą w wegetacji zbóż, pszenica ozima  
i pszenżyto reagowało istotnym spadkiem plonu dopiero po zastosowaniu podwój-
nej zalecanej dawki (240 g s.a./ha). W sezonie 97/98, w którym zima miała 
przebieg łagodny i następowały okresowe przerwy w spoczynku zbóż, plon 
pszenżyta ozimego uległ obniżeniu już po zastosowaniu połowy zalecanej dawki 
(60 g s.a. /ha). Natomiast pszenica ozima reagowała spadkiem plonu po zasto-
sowaniu dawki 120 g s.a./ha. Jednocześnie zaobserwowano, że chlomazon  
w mieszaninie z alachlorem i trifluraliną był mniej toksyczny dla roślin zbóż 
ozimych niż stosowany pojedynczo.  



Tabela 2 
Wpływ fitotoksycznego działania chlomazonu na pszenicę ozimą — Fitotoxicity effect of clomazone on the winter wheat 

Wrażliwość roślin skala 1–9 
Plant susceptibility in 1–9 scale 

MTZ — Weight
of 1000 grains

[g] 

Liczba ziaren 
w kłosie 

No of grains per ear

Liczba kłosów/m2

No of ears per 
sq.m 

Plon  
Yield 
[t/ha] 

1996/97 1997/98 1996/97 1997/98 

 
 

Obiekty 
doświadczalne 

Treatments 
jesień

autumn
wiosna
spring 

jesień
autumn

wiosna 
spring 

 
1996/97

 
1997/98

 
1996/97

 
1997/98

 
1996/97

 
1997/98

 
1996/97

 
1997/98 

Clomazone [60g s.a./ha]  1 1–2 1–2          1–2 47,2 43,5 29,6 31,3 425 405 5,90 5,51

Clomazone [120g s.a./ha]  2 2 2          7 46,0 43,4 30,3 28,6 436 241 6,09 2,99

Clomazone [240g s.a./ha]  3 3–4 3          8–9 45,4 41,3 29,7 26,4 391 81 5,28 0,88

Clomazone [80g s.a./ha] + 
+ alachlor [1200g s.a./ha] +
+ trifluralin [320 g s.a./ha]  

1            1–2 1 1–2 44,3 45,6 27,1 32,4 432 398 6,40 5,87

Clomazone [160g s.a./ha] +
+ alachlor [2400g s.a./ha] +
+ trifluralin [640 g s.a./ha]  

2            2 2–3 4 44,9 43,1 29,3 32,9 415 282 6,13 4,00

Kontrola — Untreated             1 1 1 1 47,5 43,2 33,1 30,8 474 403 6,28 5,36

NIR — LSD 0,309  0,229

 



 

Tabela 3 
Wpływ fitotoksycznego działania chlomazonu na pszenżyto ozime — Fitotoxicity effect of clomazone on the winter triticale 

Wrażliwość roślin 
 skala 1–9 

Plant susceptibility  
in 1–9 scale 

MTZ  
Weight  

of 1000 grains
[g] 

Liczba ziaren 
w kłosie 

No of grains  
per ear 

Liczba  
kłosów/m2 
No of ears 
 per sq. m 

Plon  
Yield 
[t/ha] 

1996/97 1997/98 1996/97 1997/98 

 
 
 

Obiekty  
doświadczalne 

Treatments 
jesień

autumn
wiosna
spring 

jesień
autumn

wiosna 
spring 

1996/97 1997/98 1996/97 1997/98 1996/97 1997/98 1996/97 1997/98 

Clomazone [60g s.a./ha]  1 1–2 2          3–4 46,9 52,3 34,9 29,6 467 341 7,23 3,94

Clomazone [120g s.a./ha]  2 2 3          7 47,3 50,9 36,5 26,6 474 245 7,17 2,61

Clomazone [240g s.a./ha]  3 3–4 4          8–9 45,5 49,1 39,2 21,0 357 42 6,63 0,36

Clomazone [80g s.a./ha] +
+ alachlor [1200g s.a./ha] +
+ trifluralin [320 g s.a./ha]  

1            1–2 1–2 2 46,7 53,4 35,2 29,2 444 364 7,65 5,34

Clomazone [160g s.a./ha] +
+ alachlor [2400g s.a./ha] +
+ trifluralin [640 g s.a./ha]  

2            2 2–3 3–4 47,7 48,0 36,3 31,5 415 291 7,31 4,11

Kontrola — Untreated             1 1 1 1 46,0 49,1 32,4 32,4 448 359 7,06 5,71

NIR — LSD 0,361  0,174
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Wnioski 

1. Reakcja roślin pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego na chlomazon zależała od 
przebiegu warunków meteorologicznych. W sezonie wegetacyjnym 1996/97 
uszkodzenia roślin zbóż ozimych i wpływ na plon były znacznie mniejsze niż 
w drugim roku badań, czyli w sezonie 1997/98. W okresie września, tj. od 
zabiegu do siewu zbóż ozimych, w roku 1996 wystąpiły obfite opady deszczu, 
co prawdopodobnie wpłynęło na przemieszczenie się chlomazone w profilu 
glebowym, a tym samym na jego mniejszą koncentrację i stąd reakcja roślin 
zbóż ozimych była mniejsza. 

2. Pszenżyto ozime było bardziej wrażliwe na chlomazon niż pszenica ozima. 

3. Pszenica ozima odmiany Emika okazała się stosunkowo mało wrażliwa na 
działanie chlomazonu stosowanego w dawce 60 g s.a./ha, bez względu na 
przebieg pogody w okresie jesienno–zimowym. 

4. Mieszanina chlomazonu z alachlorem i trifluraliną (Pronap 400 SC) okazała się 
mniej fitotoksyczna dla roślin zbóż ozimych niż chlomazon stosowany 
pojedynczo. 
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