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Wstęp 

Systematycznie wzrastajqcy udzia ł zbóż w strukturze zasiewów, wynoszący w 
2002 roku 77, 1 % powoduje zaniechanie racjonalnego zmianowania i prowadzi w 
praktyce do uprawy zbói. po sobie przez kilka lat !ROCZNIK S'IATYSTYCZNY 2003]. 
Powoduje to wyraźny wzros t zachwaszczenia pól [DERYLO 1994; HELLER, ADAM

C:/.EWSK I 2002 j. 
Ziemniak należy do roślin słabo konkurujqcych z roślinnością segctalną, 

gdyż jest uprawiany w szerokich rządach, a okres od posadzenia bulw do wscho
dów jest szczegó lnie długi IPALYS 1998 ; GRUCZEK 2002]. W uprawie ziemniaka 
chwasty mo:i.na eliminować mechanicznie, ale sposób ten nicwystarczajqco ogra
nicza zacl1waszc1.cnie i jest zawodny w latach wilgotnych [ZARZECKA, Gf\SIOROW

SKA 2002; GRUCZIX 2003]. Dlatego też ograniczenie zachwaszczenia powinno sią 

opierać o dobór wła ściwych herbicydów, w odpowiednich dawkach i terminach 
stosowania I R o l.A, R OI.A 1997; URBANOWICZ 2003]. 

Jednym z nowszych herbicydów o szerokim spektrum działania jest Platecn 
41 ,5 WG , który zawiera dwie substancje aktywne mctrybuzync; (1 7,5%) i llufcna
cct (24%). Hufcnacet skutecznie zwalcza wicie ga tunków chwastów jedn oliścien
nych przed ich wschodami lub w bardzo wczesnych fa zach wzrostu , tj. od kiełko
wania do fazy 2-4 liści . Jest wic;c doskonałym uzupełnieniem herbicydów niszczą
cych gatunki dwuliścicrrnc , a zawicrajiicych substancją aktywną metrybuzyny 
!DOBRZAŃSKI i in . 1999: MIKLASZEWSKA, PRACZYK 2002]. 

Celem badań było określenie wpływu herbicydu Plateen 41 ,5 WG na tle 
innych preparatów, na zachwaszczenie i plonowanie ziemniaka. 

Materiał i metody 

Materiał ź.ródlowy stanowi,1 wyniki doświadczenia polowego przeprowadzo
nego w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady w latach 2000-2001. Doświad
czenie założono na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego, w układzie split
plot w trzech powtórzeniach. I czynnik stanowiło pic;ć sposobów odchwaszczania, 
a II czynnikiem były trzy odmiany ziemniaka jadalnego (tab. 1). 
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Czynniki doświadczen ia 

Factors of cxpcrimcnt 

'Ei bela 1; 'fa ble 1 

Czynnik I - sposoby odchwaszczania; Factor I - wccd control nc thods 

L Obiekt kontrolny - picl c;g nacja mechan iczna do wschodów i po wsch odach ziemniaka 
Control objcct - mcchanical wccding bcforc cmcrgcncc and aftcr cm c rgcncc of potato 

2. l'iclc;gnacja mechaniczna do wschodów. a po wschodach herbicyd llasagra n 600 SL 2,5 
dm 3·ha-1 

Mcchan ical wccding bc fore cmcrgcncc and the USC of hcrbicidc llasag ran 600 SI. 2,5 
dm3·ha-1 aftcr c mcrgcncc 

3. Pielc;gnacja mechaniczna do wschodów, a po wschodach herbicyd Scncor 70 we; 0,5 kg·ha ·1 

Mechanical wccding bcforc emc rgcncc and the usc of herb icidc Scncor 70 W(, O.'i kg·ha 1 

al'tcr cmcrgcncc 

4. Picl<;gnacja m echaniczna do wschodów, a tuż przed wschodami herbicyd l'latccn 4 15 WG 
LO kg·ha 1 

Mecha nica! wccding beforc cmcrgcncc and just bcforc cn1 c rgcncc the USC or hcrbicidc 
Plat een 41,5 WG UJ kg ·ha· ' 

5. Pic lt;gn acja mcchanicrna do wschodów, a tuż przed wschodami he rbicyd l'lal ccn 4 1,5 WG 
2,0 kg·ha-1 

Mcchanical wceding hcforc cm crgcncc and just bcforc cmcrgcncc the US C of hc rhicidc 
Platcc n 41,5 WG 2.0 kg ·ha-1 

Czynnik li - odmiany ziemniaka: Ania, Baszta, Rywal; l 'actor li - polało culti vars : Ania, Basz ta. 
Rywal 

Przedplonem ziemniaka były zboża ozime (pszenżyto, żyto) . Nawożen ie 

organiczne stosowano jesienie! w formie obornika w i l ości 25 t· ha-1• Pod orkc; 
przedzimową zastosowano nawozy fosforowe i potasowe w i lościach 44,0 kg 
P·ha-1, 124,5 kg Kha-1, a wiosną przed sadzeniem nawozy azotowe 100 kg N·ha-1• 

Bu lwy ziemniaka sadzono w t rzeciej dekadzie kwietnia w rozstawie 62,5 x 40 cm, 
na poletkach o powierzchni 18,75 m2• 

Ocenc; zachwaszczenia wykonano w dwóch terminach, tj. przed zwarciem 
rzędów i tuż przed zbiorem ziemniaka, ok rcś l ajćlC powictrznie s u ch ą masc; chwas
tów na każdym obiekcie doświadczenia. W czasie ,.bioru wykopano I O roślin z 
każdego poletka w celu ok reślenia przccic;tncj masy jedn ej bulwy i masy bulw 
pod 1 rośliną. Plon ogólny wyliczono na podstawie masy bu lw zebranych z po
wierzchni 15 m2, dodając masę pobranych p rób. Wyniki bada{1 opracowano staty
stycznie, wykonując dla badanych cech an a lizą wariancji z ocen:1 is t o t ności różn ic 
testem Tukcya. 

Warunki pogodowe w latach prowadzenia bada ri były zróżn icowane . Rok 
2000 był wilgotny i ciepły, ale opady były nierównomiernie rozłożone . W lipcu -
w mies iącu in tensywnego gromadzenia plonu - było bardzo wi lgotno, a opady 
s tanowiły 341 ,1 % opadów wieloletnich, natomiast w sierpniu wyst :1piła posucha. 
Rok 2001 był posuszny, od kwietn ia do sierpn ia odnotowano niedostatek opa
dów, a temperatury powietrza przewyższały średnic wieloletnie. 

Wyniki i dyskusja 

Zachwaszczenie doświadczenia było niewielkie. Przed zwarciem rządów 

ziemniaka wynosiło ś rednio 12,1, a przed zbiorem 27,2 g·nr2 powietrznic suchej 
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masy chwastów (tab. 2). W obydwu terminach oznaczeń zachwaszczenie zależało 
istotnie od sposobów odchwaszczania, odmian i interakcji sposobów z odmiana
mi. Największe zachwaszczenie stwierdzono na obiekcie z pielęgnacją wyłącznic 
mechaniczną i wynosiło ono odpowiednio 27,4 i 67,2 g·m-2• Najbardziej efektywna 
w ograniczaniu suchej masy chwastów była pielęgnacja mechaniczno-chemiczna z 
zastosowaniem herbicydu Plateen 41,5 WG w dawce 2 kg·ha-1• Na pozostałych 
obiektach zachwaszczenie było również mniejsze niż na poletkach odchwaszcza
nych mechanicznie. Sucha masa chwastów przy chemicznym sposobie odchwasz
czania oznaczona na początku wegetacji, była 2,6-5,2 razy mniejsza, a przed zbio
rem bulw 2,7-4,8 razy mniejsza w porównaniu do mechanicznego zwalczania 
chwastów. Podobne wyniki otrzymali GÓJSKI (1989] oraz KRASKA i PAŁYS [2002b] 
stwierdzając na obiektach z intensywną chemizacją (przed wschodami Afalon 
Dyspersyjny 450 SC + Dual 960 EC i po wschodach Sencor 70 WP) ponad trzy
krotnie mnicjsz,1 such,j masę chwastów przed zwarciem rzędów i dwukrotnie 
mnicjsz,1 przed zbiorem bulw w odniesieniu do zabiegów podstawowych obejmu
jących dwukrotne obredlanie i przedwschodowe opryskiwanie herbicydem Afalon 
Dyspersyjny 450 SC. Natomiast GRUCZEK [2002] po zastosowaniu zabiegów me
chanicrno-chcmicznych zaobserwował ai. 14-krotną redukcję masy chwastów w 
stosunku do uprawy bez zwa lczania zachwaszczenia. Gr.USKA [2000] również poda
je, że skuteczność pielęgnacji mech anicznej, nawet bardzo starannej, jest zwykle 
mniejsza niż zabiegów mechaniczno-chemicznych i chemicznych. 

'fabela 2; Table 2 

Zachwaszczenie łanu ziemniaka (średnia z dwóch lat) 
!'o tato wccd infcstation (two-year mean) 

Sposoby Sucha masa chwastów; Dry wcight of wceds (g·nr') 

odchwaszczania przed zwarciem rz<; c.l ów przed zbiorem bulw 
Wccd control hcfore clos ing rows bcfore harvest of tubcrs 

mcthods Ania Baszta Rywal ś rednio ; mean Ania Baszta Rywal średnio; mcan 

1 35,6 24,8 21,7 27,4 76,0 72,5 53,0 67,2 
2 9,9 11 ,2 6,3 9,1 15,4 17,5 13,3 15 ,4 
3 9,7 9,6 5,1 8,1 15,4 15 ,3 13,9 14 ,9 
4 11,2 12,8 7,8 10,6 33,8 19,7 20,0 24,5 
5 6.7 4,3 4,8 5,3 15 ,2 14,8 11 ,9 14,0 

Srcdnio; Mcan 14,6 12,5 9,1 12,1 31,2 28,0 22,4 27,2 

NIRoo;; L'iD001 
- sposoby; mclhods 2,3 6,2 
- oc.Jm iany; cu Il ivars 1.3 4,1 
- interakcja: inleraction 3,2 16,3 

1, 2, 3, 4, 5 - objaśnienia jak w tabeli 1; explanations "fabie I 

Na zachwaszczenie istotny wpływ miały badane odmiany. Najbardziej zach
waszczona była odmiana Ania, która okazała się mało konkurencyjna w stosunku 
do chwastów, ze wzglądu na łodygowy pokrój i późniejsze w stosunku do pozosta
łych odmian wschody. Najmniej zachwaszczona była odmiana Rywal, odznaczają
ca się pokrojem liściowo-łodygowym i najwcześniejszymi wschodami. Istotny 
wpływ odmian na zachwaszczenie potwierdzają wcześniejsze badania ZARZECKIEJ 

(2002] oraz ZARZECKIEJ i G,\SIOROWSKIE.T [2002]. 



402 K. Zarzecka, M. Gugała 

Sposób odchwaszczania odmian oddziaływał na ich plonowanie (tab. 3). 
Ziemniak pielc;gnowany w sposób mechaniczno-chemiczny plonował wyżej w po
równaniu do mechanicznego średnio o 4,39 t·ha-1, a najwic;kszą zwyżkc; (5,72 
t·ha-1) odnotowano na poletkach odchwaszczanych herbicydem Plateen 41,5 WG 
w dawce 2 kg·ha-1 i Sencor 70 WG (5,34 t·ha-1). W badaniach GRUCZKA [2002] 
różnica w wielkości plonu ogólnego mic;dzy pielc;gnacją mechaniczn~\ a mechani
czno-chemiczną wynosiła 6,1 t·ha-1, a plonu handlowego 7,7 t·ha-1• Na istotnie 
wic;kszy plon ziemniaków odchwaszczanych herbicydami wskazują także badania 
KRASKI i PAŁYSA [2002a], SAWICKIEJ i l'SZCZÓLKOWSKIEGO [20031 oraz ZARZECKIEJ 

[2003]. Przedstawione w tabeli 3 wyniki badań świadczą o udowodnionym statysty
cznie wpływie odmian na plon bulw ziemniaka. Najwic;kszy średni plon uzyskano 
z uprawy odmiany Rywal (40,59 t·ha-1), a najmniejszy u odmiany Baszta (35,08 
t·ha-1). Wszystkie odmiany reagowały wzrostem plonu bulw po zastosowaniu 
chemicznych środków odchwaszczających, co potwierdzają wcześniejsze badania 
ZARZECKIEJ i GĄSIOROWSKIEJ [2002]. Natomiast DVO!{AK i REMESOVA [2002] wykaza
li, że niektóre odmiany wrażliwe na herbicyd Sencor 70 WP odmiany reagowały 
obniżeniem plonu o 5-25%, gdy preparat był aplikowany w dawce 0,75 kg·ha-1 i 
o 4-35% przy dawce 1,5 kg·ha-1. 

'fobela 3; 'fabie 3 

Wpływ sposobów odchwaszczania na plonowanie ziemniaka (średnia z dwóch lat) 
Effect of wced control mcthods on potato yiclding (two - ycar rncan) 

Wzrost plonu w porównaniu do 
Sposoby Plon bulw; Yicld of tubcrs obiektu kontrolnego 

odchwaszczania (l·ha-1) lncrcasc of yicld as comparcd with 
Weed control thai of control object 

methods 
Ania Baszta Rywal średnio; mean t·ha 1 % 

1 33.15 31,05 37,30 33,83 - -

2 36.25 36,04 41,60 37,96 4.13 12,2 
3 38,50 36,30 42,70 39,17 5,34 15.8 
4 35,10 34,43 39.02 36,18 2.35 6,9 
5 38,70 37,60 42.35 39,55 5,72 16,9 

Srednio; Mcan 36,34 35,08 40,59 37,34 4.39 13,0 

NIRO.OS; L',1)005 
- sposoby; methods 0.37 
- odmiany; cultivars 0.50 
- interakcja; intcraction r.n.; 11.S. 

1, 2, 3, 4, 5 - objaśnienia jak w tabeli 1; explanations labie 1 

Efektywność zabiegów mechaniczno-chemicznych stosowanych w uprawie 
ziemniaka znalazła wyraźne odzwierciedlenie także w przecic;tncj masie I bulwy i 
masie bulw pod jedn:1 rośliną (tab. 4). Najwic;ksz:1 masc; jednej bulwy i masę bulw 
pod jedną rośliną uzyskano z roślin odchwaszczanych herbicydem Plateen 41,5 
WG - 2 kg·ha-1 i Sencor 70 WG - rośliny na tych obiektach były najmniej zach
waszczone. Masa pojedynczej bulwy i masa bulw z jednej rośliny różniły sic; w 
zależności od odmian. Odmiana Rywal wykształciła bulwy najdorodniejsze i masa 
ich pod jedną rośliną była największa w porównaniu do pozostałych odmian. 
Korzystny wpływ zabiegów mechaniczno-chemicznych na plenność jednostkową 
ziemniaka potwierdzają badania KRASKI i PAłYSA [2002a] i ZARZECKIEJ [2002]. 
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'fa.bela 4; Table 4 

Masa jednej hulwy i masa hulw pod jedną rośliną (średnia z dwóch lat) 
Mass of single tuber and mass of tubers under a single plant (two-year mean) 

Sposoby Masa jednej bulwy; Mass of 1 tuber 
Masa bulw pod 1 rośliną 

Mass of tubers under 1 plant 
odchwaszczania (g) 

(g) 
Weed control 

methods Ania Baszta Rywal średnio; mean Ania Baszta Rywal średnio; mean 

I 77,6 71,1 89,8 79,5 963,8 911,0 1026,2 967,0 
2 85,7 82,4 96,6 88,2 1090,0 1090,2 1192,2 1124,1 
3 86,2 84,4 99,5 90,0 1107,0 1105,8 1204,0 1138,9 
4 79,9 78,6 96,3 84,9 966,1 951,0 1115,l 1010,7 
5 86,6 84,4 101 ,2 90,7 1109,8 1106,6 1205,9 1140,8 

Srednio; Mean 83,2 80,2 96,7 86,7 1047,3 1032,9 1148,7 1076,3 

NIR0_os; L'iD005 

- sposoby; mcthods 3,6 77,0 
- odmiany; cultivars 3,8 70,9 
- interakcja; intcraclion r.n.; n.s. r.n.; n.s. 

1, 2, 3, 4, 5 - objaśnienia jak w tabeli 1; cxplanations labie 1 

Wnioski 

1. Herbicyd Plateen 41,5 WG zastosowany w regulacji zachwaszczenia istotnie 
zmniejszał zachwaszczenie na początku i pod koniec wegetacji ziemniaka w 
porównaniu do odchwaszczania mechanicznego. 

2. Plon bulw ziemniaków odchwaszczanych herbicydami był wic;kszy od plonu 
ziemniaków odchwaszczanych mechanicznie od 6,9 do 16,9%. Największy 
plon zebrano z poletek odchwaszczanych herbicydami Plateen 41,5 WG w 
dawce 2 kg·ha-t i Scncor 70 WG - 0,5 kg·ha-1 i wynosił on średnio 395,5 i 
391,7 dt·ha-1• 

3. Pielc;gnowanie ziemniaka z zastosowaniem herbicydów, w wyniku usunięcia 
konkurencji chwastów, wpłync;ło istotnie na wzrost średniej masy jednej 
bulwy i masy bulw z jednej rośliny. 

4. Sucha masa chwastów, plon bulw oraz parametry plenności jednostkowej 
ziemniaka (średnia masa jednej bulwy i masa bulw z rośliny) zależały istot
nie od uprawianej odmiany. 
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Streszczenie 

W latach 2000-2001 przeprowadzono doświadczenie polowe, w którym po
równano skuteczność herbicydu Plateen 41,S WG z preparatami Sencor 70 WG i 
Basagran 600 SL oraz pielęgnacją mechaniczną. Najwyższą skuteczność chwasto
bójczą zaobserwowano po opryskiwaniu herbicydem Plateen 41,S WG w dawce 2 
kg·ha-1 i Sencor 70WG. Plon bulw, przeciętna masa jednej bulwy i masa bulw 
pod rośliną ziemniaków odchwaszczanych herbicydami były istotnie wyższe, w po
równaniu do plonu roślin pielęgnowanych mechanicznie. 

WEEDING CONTROL WITH HERBICIDE PLATEEN 41,S WG 
AND YIELDING OF POTATO 

Krystyna Zarzecka, Marek Gugała 
Departament of Plant Cultivation, University of Podlasie, Siedlce 

Key word: polało, Plateen 41,S WG, weeding, yield 

Summary 

In 2000-2001 a field cxperiment was conduced to compare the efficacy of 
the hcrbicide Platcen 41,S WG with herbicides Sencor 70 WG and Basagran 
600 SL and mcchanical wceding. The best weed control efficacy was observed 
aftcr the application of Platcen 41,5 WG 2 kg·ha-1 and Sencor 70 WG. Yield of 
tubers, averagc mass of a single tuber and mass of tubers under one plant on all 
objects where herbicides were used was significantly higher in comparison to the 
yield of plant after only mechanical weeding. 
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