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Plonowanie zbóż jarych uprawianych  
jako przesiewy po rzepaku ozimym 

Yielding of spring cereals cultivated as resowing of winter rape 

W doświadczeniach polowych rzepak ozimy 
opryskano herbicydem Command 480 EC 
(chlomazon = 480 g/l) i jego mieszankami z 
Lasso 480 EC (alachlor = 480 g/l), Butisan 400 
SC (matazachlor = 500 g/l), Teridox 500 EC 
(dimetachlor = 500 g/l) przedwschodowo oraz 
Butisan Star 416 SC (metazachlor + chino-
merak) nalistnie. Rzepak uprawiano na glebie 
lekkiej i cięższej. Po jego wymarznięciu na 
wszystkich obiektach pola zaorano i wysiano 
zboża jare — pszenicę oraz jęczmień. W jed-
nym z doświadczeń pszenicę zasiano również 
bez wykonania uprzednio orki. Zanotowano 
różnice reakcji zbóż na pozostałości w glebie 
badanych herbicydów w zależności od rodzaju 
gleby i sposobu uprawy. 

Winter rape in field experiments was spryed 
with Command 480 EC (chlomazon = 480 g/l) 
and its mixtures with Lasso 480 EC (alachlor = 
480 g/l), Butisan 400 SC (matazachlor = 500 
g/l), Teridox 500 EC (dimetachlor = 500 g/l) in 
preemergence term and Butisan Star 416 SC 
(metazachlor + chinomerak) postemergence. 
Winter rape was cultivated on light and heavier 
soil. After rape freezing at all objects — fields 
were ploughed again and sowed with spring 
cereals: wheat and barley. In one experiment 
wheat was sown without previous ploughing. 
Depending on soil kind and tillage system there 
were noted differences in cereals reaction to 
residues of tested herbicides in soil. 

Wstęp  

Wymarznięcie rzepaku ozimego, opryskanego herbicydem Command 480 EC 
lub jego mieszankami z innymi preparatami stwarza wiosną problemy z doborem 
odpowiedniej rośliny do przesiewu. Po herbicydzie stosowanym pojedynczo 
można wiosną uprawiać rośliny strączkowe, kukurydzę, słonecznik lub ziemniaki, 
natomiast dla mieszanek brak jest wskazań odnośnie przesiewów. Z doświadczeń 
przeprowadzonych w Zakładzie Ekologii i Zwalczania Chwastów IUNG we 
Wrocławiu (Franek i Rola 1996) wynika, że pszenica jara mogłaby być uprawiana 
jako przesiew na polach, na których stosowano Command 480 EC w dawce  
0,25 l/ha. Celem przeprowadzonych w roku 1997 doświadczeń było zbadanie, czy 
zboża jare (pszenica i jęczmień) mogą być uprawiane jako przesiewy po rzepaku 
opryskanym przed wschodami mieszankami Commandu 480 EC z innymi 
herbicydami lub powschodowo herbicydem Butisan Star 416 SC. 
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Metodyka  

W sezonie 1996/97 rzepak ozimy wymarzł tak na glebie lekkiej (IV kompleks 
przydatności rolniczej) jak i na czarnej ziemi (I kompleks przydatności rolniczej). 
Gleby zawierały odpowiednio 1,5 oraz 3,5% próchnicy. Rzepak był opryskany 
herbicydem Command 480 EC (chlomazon = 480 g/l) w dawce 0,25 l/ha lub jego 
mieszankami z Lasso 480 EC (alachlor = 480 g/l) — 0,2 + 4 l/ha; Butisan 400 SC 
(matazachlor = 500 g/l) — 0,2 + 2,5 l/ha; Teridox 500 EC (dimetachlor = 500 g/l) 
— 0,2 + 2,5 l/ha po siewie albo herbicydem Butisan Star 416 SC (metazachlor = 
333 g/l + chinomerak = 83 g/l) — 3,5 l/ha po wschodach jesienią. Wiosną pola 
doświadczalne zaorano i wysiano zboża jare — pszenicę oraz jęczmień. W jednym  
z doświadczeń pszenicę zasiano również bez uprzedniego wykonania orki.  
W okresie wegetacji oceniano rozwój i uszkodzenia zbóż na każdym z obiektów. 
Na całym doświadczeniu chwasty w obu zbożach zwalczano preparatem Chwastox 
Trio 540 SL w dawce 2 l/ha. Plon z poletek (w 4 powtórzeniach) zbierano kom-
bajnem „Hege”.  

Wyniki  

W czasie przeprowadzania obserwacji na polach, na których wykonano orkę 
przedsiewną, nie zauważono przebarwień zbóż — to jest charakterystycznych 
objawów fitotoksycznego działania herbicydu Command 480 EC. Uszkodzenia 
takie wystąpiły na pszenicy uprawianej bez orki na wszystkich poletkach oprys-
kanych tym preparatem, z wyjątkiem obiektu Command 480 EC + Lasso 480 EC. 
W obu doświadczeniach zanotowano jednak wyraźne zahamowanie wzrostu oraz 
przerzedzenia pszenicy i jęczmienia na poletkach na których opryskano rzepak 
Butisanem Star 416 SC, a jęczmienia także na obiektach: Command 480 EC, 
Command 480 EC + Butisan 400 SC, Command 480 EC + Teridox 500 EC. 

Plon jęczmienia w doświadczeniu na glebie lekkiej był niższy od kontrolnego 
na obiektach opryskanych herbicydami: Command 480 EC, Command 480 EC + 
Butisan 400 SC, Command 480 EC + Teridox 500 EC oraz Butisan Star 416 SC, 
natomiast nie różnił się po zastosowaniu mieszanki Command 480 EC + Lasso 480 
EC (rys. 1). Na glebie ciężkiej, z wszystkich poletek traktowanych herbicydami, 
zebrano mniej jęczmienia niż z obiektu kontrolnego. 

Plon pszenicy na glebie lekkiej był niższy od kontrolnego o 5% z obiektów 
Command 480 EC + Butisan 400 SC i o 10% po zastosowaniu Butisanu Star 416 SC,  
a na glebie ciężkiej (po orce) o 11% tylko po opryskaniu herbicydem Butisan Star 
416 SC (rys. 2). Pszenica uprawiana bez orki wydała istotnie niższy plon  
z obiektów: Command 480 EC o 11%, Command 480 EC + Teridox 500 EC o 8%, 
Butisan Star 416 SC o 6% (rys. 3). Jedynie po mieszance Command 480 EC + 
Lasso 480 EC zebrano plon wyższy o 7%. 
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Rys. 1. Plonowanie jęczmienia jarego, uprawianego jako przesiew po zaoranym rzepaku ozimym 
opryskanym jesienią herbicydami — Yielding of spring barley cultivated as re-sowing after winter 
rape ploughed again 
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Rys. 2. Plonowanie pszenicy jarej, uprawianej jako przesiew po zaoranym rzepaku ozimym  
opryskanym jesienią herbicydami — Yielding of spring wheat, cultivated as re-sowing after winter 
rape ploughed again 
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Rys. 3. Plonowanie pszenicy jarej, uprawianej po orce i bez orki jako przesiew po wymarzniętym 
rzepaku opryskanym jesienią herbicydami — Yielding of spring wheat, cultivated as re-sowing after 
freezed rape 

Wnioski 

1. Jęczmień jary nie może być uprawiany wiosną po zaoranym rzepaku ozimym, 
opryskanym jesienią herbicydami: Command 480 EC — 0,25 l/ha; Command 
480 EC + Butisan 400 SC — 0,2 + 2,5 l/ha; Command 480 EC + Teridox 500 EC 
— 0,2 + 2,5 l/ha po siewie albo Butisan Star 416 SC — 3,5 l/ha po wschodach; 
jego uprawa po mieszance Command 480 EC + Lasso 480 EC — 0,2 + 4 l/ha 
jest również ryzykowna. 

2. Pszenica jara może być siana wiosną po wykonaniu średniej orki na polach, na 
których rzepak opryskano jesienią herbicydami: Command 480 EC — 0,25 l/ha; 
Command 480 EC + Butisan 400 SC — 0,2 + 2,5 l/ha; Command 480 EC + Las-
so 480 EC — 0,2 + 4 l/ha; Command 480 EC + Teridox 500 EC — 0,2+2,5 l/ha. 

3. Na glebie ciężkiej w systemie bezorkowym wymarznięty rzepak, opryskany 
mieszankami Command 480 EC + Butisan 400 SC w dawce 0,2 + 2,5 l/ha albo 
Command 480 EC + Lasso 480 EC — 0,2 + 4 l/ha, można przesiewać pszenicą 
jarą. 

4. Pszenica jara nie może być uprawiana po rzepaku opryskanym powschodowo 
herbicydem Butisan Star 416 SC w dawce 3,5 l/ha. 
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