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Wstęp

W latach czterdziestych XX wieku po raz pierwszy, na szeroką skalę, zastosowano 
pestycydy wytworzone na drodze syntezy chemicznej, które dzięki swoim 
właściwościom wpłynęły na znaczący wzrost produkcji żywności (30). W tym 
samym czasie prowadzone były badania umożliwiające ocenę wpływu tych metod na 
środowisko (gleba, woda, roślina). Pierwsze doniesienia publikujące wyniki takich 
badań, pochodzące z początku lat 60-tych ubiegłego wieku, okazały się niekorzystne, 
a poinformowanie o tym szerokiej opinii publicznej spowodowało zmianę w podejściu 
do chemicznej ochrony roślin (4). Dopiero jednak na początku lat 90-tych ubiegłego 
wieku zaczęto wprowadzać nowe uregulowania prawne, które miały znacząco wpłynąć 
na zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko.
 Po przeprowadzeniu przeglądu blisko 1000 substancji czynnych (s.cz.), będących 
składnikami wielu środków ochrony roślin, pod kątem ich bezpieczeństwa dla ludzi, 
zwierząt i środowiska [zgodnie z wytycznymi Dyrektywy 91/414/WE (7)], w roku 
2009 dopuszczono do stosowania jedynie 26% z nich. Ponadto wiele s.a. zostało 
dopuszczonych do stosowania w znacznie ograniczonych dawkach (20).
 Duże zmiany zachodzące na rynku środków ochrony roślin (ś.o.r.), jak również 
perspektywa wejścia w życie (styczeń 2014) nowej Dyrektywy 2009/128/WE (8), 
wzmogły badania nad opracowaniem rozwiązań pozwalających na ograniczanie 
stosowania ś.o.r. z zachowaniem wysokiej skuteczności w walce z agrofagami. 
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Początkowo przemysł agrochemiczny rozwinął badania nad możliwością stosowania 
środków wspomagających (adiuwantów) jako dodatku do cieczy opryskowej. Do 
najważniejszych z nich należą adiuwanty aktywujące – grupa substancji umożliwiających 
wzrost biologicznej aktywności substancji aktywnej ś.o.r. (surfaktanty, oleje mineralne 
i roślinne oraz ich pochodne, sole związków nieorganicznych, itp.). Główną funkcją 
adiuwantów aktywujących jest: zwiększenie retencji (wzrost ilości i wydłużenie 
czasu zatrzymania cieczy użytkowej na powierzchni rośliny), zmniejszenie napięcia 
powierzchniowego pomiędzy polarnymi i niepolarnymi częściami naskórka liścia oraz 
zwiększenie absorpcji (wzrost wnikania składnika aktywnego do rośliny). Elementy 
te wpływają na poprawę aktywności biologicznej preparatów, poszerzenie spektrum 
ich działania oraz ograniczenie ujemnego wpływu czynników środowiska podczas 
zabiegów. Dzięki temu zwiększa się stabilność działania herbicydów, zwłaszcza 
wówczas, gdy na polu występują chwasty średnio wrażliwe lub w późniejszych 
fazach rozwojowych, a warunki atmosferyczne (niska wilgotność powietrza i niska 
temperatura) nie sprzyjają działaniu preparatów (1, 9). Zdarzają się jednak przypadki, 
w których adiuwant jest obojętny lub działa antagonistycznie, powodując osłabienie 
skuteczności danego preparatu. W celu uniknięcia nieprawidłowości w łącznym 
stosowaniu różnych ś.o.r. i adiuwantów, jak również zwiększeniu możliwości 
wspomagających adiuwantów, przemysł agrochemiczny podjął badania, a następnie 
produkcję środków ochrony roślin w nowych formulacjach. Nowe formy użytkowe, 
głównie w postaci płynnej (zawiesiny, emulsje wodne i olejowe), zawierają dodatkowo 
szereg substancji wspomagających (adiuwanty olejowe, związki powierzchniowo 
czynne, bufory pH, substancje sklejające, itp.). Nowe formulacje (głównie SE – 
zawiesino-emulsje do rozcieńczania z wodą) umożliwiają również łączenie większej 
liczby substancji aktywnych o zróżnicowanych właściwościach chemicznych.

Redukcja dawki i nowe formulacje herbicydów

 Przykładem zmian zmierzających do racjonalnego ograniczenia stosowania 
agrochemikaliów są najnowsze rozwiązania stosowane w uprawie buraka cukrowego. 
Roślina ta należy do upraw, dla ochrony której niezbędne jest stosowanie środków 
chwastobójczych. Asortyment herbicydów stosowanych w uprawie buraka 
cukrowego jest niezmienny od blisko czterdziestu lat, dlatego też poszukiwanie 
rozwiązań proekologicznych ukierunkowane zostało w stronę zmian w technice  
i sposobie aplikacji środków chwastobójczych, polegających na: aplikacji herbicydów  
w systemie dawek dzielonych, stosowaniu programu „mikrodawek”, wykorzystaniu 
właściwości substancji wspomagających (adiuwantów) oraz aplikacji herbicydów 
wieloskładnikowych.
 W tabeli 1 przedstawiono przykładowe programy ochrony buraka cukrowego 
przed chwastami z wykorzystaniem różnych technik i sposobów aplikacji. Programy 
uszeregowano chronologicznie od najstarszego, po najnowsze rozwiązania obejmujące 
dawki dzielone, stosowanie herbicydów wieloskładnikowych i system mikrodawek.
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Tabela 1
Programy aplikacji herbicydów

Obiekt*

Dawka 
substancji 
czynnej 

(s.cz.) (g∙ha-1)

Termin 
zabiegu

Sumaryczna 
dawka s.cz.

(g∙ha-1)
Program

Goltix 70 WP
+ Betanal Progress 180 EC

1 x 4200
1 x 1080

T-0
T-3 5280

“A”
1 x PRE (FD)

+ 1 x POST (FD)

Goltix 70 WP
+ Betanal Elite 274 EC

1 x 2800
3 x 274

T-0
T-1, 2, 3 3622

“B”
1 x PRE (RD)
+ 3 x POST

(FD dla dawek dzielonych)

Betanal Quattro 380 SE 4 x 456 T-1, 2, 3, 4 1824

“C”
4 x POST

(FD dla dawek dzielonych 
– herbicyd 

wieloskładnikowy)
Goltix 700 SC
+ Betanal Elite 274 EC
+ Safari 50 WP
+ Atpolan Bio 80 EC

4 x 231
4 x 91
4 x 5

4 x 1,0 l

T-1, 2, 3, 4
T-1, 2, 3, 4
T-1, 2, 3, 4
T-1, 2, 3, 4

1308
“D”

4 x POST (RD)
(program mikrodawek)

*Goltix 70 WP, Goltix 700 SC (s.cz. metamitron = 70% lub 700 g∙l-1)
Betanal Progress 180 EC (s.cz. fenmedifam = 60 g/l, desmedifam = 60 g/l, etofumesat = 60 g∙l-1)
Betanal Elite 274 EC (s.cz. fenmedifam = 91 g/l, desmedifam = 71 g/l, etofumesat = 112 g∙l-1l)
Betanal Quattro 380 SE (s.cz. metamitron = 200 g/l, fenmedifam = 60 g/l, desmedifam = 60 g∙l-1, 
etofumesat = 60 g/l)
Safari 50 WP (s.cz. triflusulfuron metylowy = 50%)
Atpolan Bio 80 EC – adiuwant wieloskładnikowy zawierający estry metylowe kwasów tłuszczowych 
oleju rzepakowego, środki powierzchniowo czynne I substancje buforujące
PRE – zabieg przedwschodowy, POST – zabieg powschodowy
FD – dawka pełna, RD – dawka zredukowana
T-0 - przed wschodem chwastów, T-1 - chwasty w fazie liścieni
T-2 - 7–10 dni po terminie T-1, T-3 - 7–10 dni po T-2 (dla programu “A” – burak cukrowy w fazie 2–4 liści)
T-4 - 7–10 dni po T-3
Źródło: badania własne

 Zmiany w systemach stosowania herbicydów umożliwiają obniżenie dawek 
poszczególnych preparatów, mniejsza jest również dawka sumaryczna wszystkich 
zastosowanych w programie substancji aktywnych herbicydów, co znacząco 
redukuje koszty poniesione na zakup herbicydów. Zwiększenie liczby zabiegów do 4,  
a w szczególnych przypadkach do 5 w sezonie wegetacyjnym podnosi koszty poniesione 
na wykonanie zabiegów, jednak sumarycznie koszty (zabiegi + środki) są niższe od 
kosztów zabiegów tradycyjnych. Najnowsze systemy regulacji zachwaszczenia  

Zmiany w aplikacji herbicydów jako element ograniczający niekorzystny wpływ...



22

w buraku cukrowym są również bardzo skuteczne i w wielu przypadkach prowadzone 
badania wykazały zniszczenie dominujących gatunków chwastów  przekraczające 
90% (18).
 Bardzo ważną rolę w tych systemach spełniają adiuwanty. Dzięki ich właściwościom 
wzrasta skuteczność chwastobójcza herbicydów, powiększa się spektrum zwalczanych 
chwastów, głównie gatunków średnio wrażliwych oraz ograniczony jest wpływ 
niekorzystnych warunków pogodowych w okresie wykonywanych zabiegów (5, 14, 
32). Stosowanie zabiegów dzielonych, a w szczególności programu mikrodawek 
wiąże się jednak z dużym zaangażowaniem rolnika. Najważniejszym elementem 
gwarantującym powodzenie aplikacji herbicydów w mikrodawkach jest znajomość 
stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji oraz rygorystyczne przestrzeganie terminów 
wykonywania zabiegów herbicydowych. Najwyższa skuteczność chwastobójcza 
uzyskiwana jest, gdy herbicydy stosowane są w fazie liścieni chwastów (6).
Równie ważnym efektem stosowania nowych programów w ochronie buraka jest 
znaczące, bo nawet kilkukrotne, obniżenie stężenia pozostałości (nierozłożonej części) 
substancji czynnych herbicydów (pozostałości pojedynczych substancji), jak również 
pozostałości sumarycznych (sumy wszystkich zastosowanych substancji w sezonie)  
w glebie i korzeniach buraka cukrowego. Prowadzi to do zmniejszenia ryzyka skażenia 
środowiska rolniczego i ewentualnego, negatywnego wpływu na rośliny następcze,  
a tym samym uzyskiwania bezpiecznego dla zdrowia ludzi i zwierząt produktu (tab. 2).

Tabela 2
Pozostałości substancji czynnych herbicydów w glebie i korzeniach buraka cukrowego

Program

Pozostałości* [mg/kg]

metamitron
fenmedifam

+ desmedifam
+ etofumesat

suma pozostałości

gleba
A 0,0095 0,0353 0,0448
B 0,0070 0,0198 0,0268
C 0,0025 0,0167 0,0192
D 0,0019 0,0062 0,0081

korzenie buraka cukrowego
A 0,0051 0,0121 0,0172
B 0,0037 0,0060 0,0097
C 0,0013 0,0067 0,0080
D 0,0010 0,0015 0,0025

* wartości średnie z 2 lat badań
A, B, C, D – program aplikacji herbicydów (patrz tab. 1)
Źródło: badania własne.

Mariusz Kucharski, Jerzy Sadowski, Barbara Wujek



23

 W doświadczeniu oceniano również jakość uzyskanego surowca. Badania 
obejmowały takie parametry, jak: plon, zawartość cukru i melasotworów (K+, Na+,  
N-α-NH2) w korzeniach buraka. Uzyskane wyniki porównano z obiektami kontrolnymi: 
nieodchwaszczanym i odchwaszczanym ręcznie – w obu przypadkach nie stosowano 
żadnych herbicydów. Oznaczanie parametrów jakościowych plonu w korzeniach 
buraka wykonywano w Cukrowni „Środa” z zastosowaniem automatycznego 
analizatora VENEMA IIIG. Do oznaczania poszczególnych komponentów stosowano: 
polarymetr (cukier), fotometr płomieniowy (K+, Na+) i fluorymetr (N-α-NH2). Wyniki 
analiz (średnie dla dwóch lat badań) przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3
Parametry jakościowe korzeni buraka cukrowego

Program Plon
(t∙ha-1)

Cukier
(%) Na+* K+* N-α-NH2 *

Kontrola 23,6 19,3 3,2 45,2 14,0
Odchwaszczanie ręczne 71,9 19,6 3,8 45,6 14,7
A 60,5 19,8 4,0 46,0 15,0
B 68,4 19,0 3,6 45,8 15,2
C 69,8 18,5 4,3 46,3 15,5
D 65,2 18,2 3,5 45,7 14,8

* mmol/kg miazgi
A, B, C, D – program aplikacji herbicydów (patrz tab. 1)

Źródło: badania własne

 Uzyskane wyniki potwierdzają potrzebę stosowania herbicydów do odchwaszczania 
plantacji buraka. Brak tych środków powoduje drastyczny spadek plonu. Przedstawione 
w tabeli 3 wyniki wskazują na fakt, że niezależnie od zastosowanego programu 
ochrony przed chwastami, stosowanie herbicydów nie wpłynęło znacząco na zawartość 
cukru i melasotworów w korzeniu buraka cukrowego.

Dodatek adiuwanta i termin aplikacji

 Celem następnego doświadczenia było określenie wpływu terminu aplikacji 
herbicydu oraz możliwości ograniczenia jego dawki poprzez stosowanie łącznie  
z adiuwantem na poziom pozostałości chlorotoluronu w glebie i ziarnie pszenicy 
ozimej, jak też ocena wpływu tych parametrów na jakość plonu.
Jednym ze sposobów umożliwiających obniżenie dawki środka ochrony roślin, przy 
jednoczesnym zachowaniu jego skuteczności działania, jest stosowanie substancji 
wspomagających (adiuwantów). Są one stosowane z herbicydami, głównie  
w zabiegach nalistnych (9, 19). Zastosowanie adiuwantów można rozszerzyć  
o aplikację przedwschodową (15). W takich przypadkach dodatek wspomagacza 
ogranicza mobilność herbicydu w profilu glebowym, co wpływa korzystnie na 
wydłużenie czasu jego działania na chwasty (21).

Zmiany w aplikacji herbicydów jako element ograniczający niekorzystny wpływ...
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 Herbicydy w uprawie zbóż ozimych stosowane są głównie w przed-  
i powschodowych zabiegach jesiennych, dzięki którym, już w początkowym okresie 
wegetacji eliminowane są gatunki konkurencyjne, co ma dodatni wpływ na prawidłowy 
rozwój i lepsze przezimowanie roślin oraz w efekcie końcowym wysokie plonowanie 
(29, 34). Zdarza się jednak, że opóźniony siew lub niekorzystny przebieg pogody 
(obfite opady, wczesne przymrozki) uniemożliwiają planowe wykonanie zabiegów 
jesienią. W takich przypadkach możemy aplikować herbicydy wiosną, krótko po 
ruszeniu wegetacji (31, 33).
 Prezentowane badania prowadzono w dwóch sezonach wegetacyjnych, na polu 
produkcyjnym pszenicy ozimej zlokalizowanym w okolicy Wrocławia. Doświadczenia 
zakładano metodą losowanych bloków, w czterech powtórzeniach, na poletkach 
o powierzchni 20 m2. W obu sezonach wegetacyjnych wysiano tą samą odmianę 
pszenicy ozimej. Herbicyd zawierający chlorotoluron stosowano w dawce pełnej  
(1 kg/ha) i zredukowanej (0,65 kg/ha) oraz w dawce zredukowanej łącznie z 
adiuwantem. W mieszaninie z herbicydem zastosowano dwa adiuwanty różnego 
typu: olejowy (substancja czynna - estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju 
rzepakowego) oraz surfaktant (substancja czynna - tlenek polialkilenowy modyfikowany 
heptametylotrisiloksanem). Herbicyd i jego mieszaniny z adiuwantami stosowano 
przedwschodowo jesienią, późną jesienią (po ustaniu wegetacji) oraz wczesną wiosną.
 Fitotoksyczność zastosowanych mieszanin oceniano bonitacyjnie (w skali 1:9) 
3–4 tygodnie po aplikacji oraz wiosną po ruszeniu wegetacji. Ponadto wiosną 
wykonano ocenę skuteczności chwastobójczej, wykorzystując metodę szacunkową, 
określającą procentowe zniszczenie chwastów. Plon pszenicy ozimej zbierano 
kombajnem poletkowym. W ziarnie przeprowadzono analizy, określające podstawowe 
parametry jakościowe surowca (MTZ, masa hektolitra, wyrównanie ziarna, wskaźnik 
sedymentacji, liczba opadania, zawartość białka, popiołu i glutenu) oraz pozostałości 
substancji czynnej herbicydu. Analizy jakościowe ziarna wykonano zgodnie  
z metodyką opisaną w Polskich Normach (3, 22, 24, 25). Zawartość popiołu, białka, 
glutenu i wskaźnik sedymentacji określono za pomocą urządzenia INSTALAB 600, 
wykorzystującego technikę bliskiej podczerwieni NIR. Pozostałości chlorotoluronu 
oznaczono techniką chromatografii cieczowej HPLC/UV (23).

Chlorotoluron, stosowany w dawce zalecanej i obniżonej, jak też łącznie  
z adiuwantami, niezależnie od terminu wykonania zabiegu, był selektywny dla roślin 
pszenicy ozimej. W obu sezonach wegetacyjnych na plantacjach pszenicy dominowały 
gatunki chwastów, takie jak: Apera spica-venti, Stellaria media, Lamium amplexicaule, 
Capsella bursa-pastoris, Brassica napus i Viola arvensis. Herbicyd zastosowany 
w dawce pełnej zredukował chwasty na poziomie 88–95 i 82–90%, odpowiednio 
dla A. spica-venti i średnio dla dominujących gatunków dwuliściennych (tab. 4). 
Obniżenie dawki herbicydu o 35% (0,65 kg/ha) spowodowało spadek skuteczności 
chwastobójczej odpowiednio do 74–79 i 70–78%. Zastosowanie herbicydu w dawce 
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zredukowanej z dodatkiem adiuwantów poprawiło skuteczność działania herbicydu, 
a uzyskane zniszczenie chwastów kształtowało się na poziomie porównywalnym  
z tym, jakie uzyskano dla herbicydu stosowanego w dawce pełnej (tab. 4).

Tabela 4
Ocena skuteczności działania chlorotoluronu

Obiekt Dawka
(kg, l∙ha-1)

Termin 
aplikacji

Zwalczanie chwastów (%)

APESV 2-liścienne**

Kontrola – – 18* 38*
Chlorotoluron 1,0 T-0 95 90
Chlorotoluron 0,65 T-0 79 78
Chlorotoluron 
+ Adj. olejowy

0,65
1,0 T-0 92 87

Chlorotoluron
+ Surfaktant

0,65
0,13 T-0 88 85

Chlorotoluron 1,0 T-2 93 87
Chlorotoluron 0,65 T-2 79 76
Chlorotoluron
+ Adj. olejowy

0,65
1,0 T-2 88 86

Chlorotoluron
+ Surfaktant

0,65
0,13 T-2 86 83

Chlorotoluron 1,0 T-4 88 82
Chlorotoluron 0,65 T-4 74 70
Chlorotoluron
+ Adj. olejowy

0,65
1,0 T-4 85 76

Chlorotoluron
+ Surfaktant

0,65
0,13 T-4 81 73

* dla kontroli podano liczbę chwastów na m2

** suma chwastów dwuliściennych: (Brassica napus, Stellaria media, Viola arvensis, Thlaspi arvense, 
Lamium amplexicaule, Capsella bursa-pastoris)
APESV – Apera spica-venti
T-0, T-2, T-4 – termin wykonania zabiegu, odpowiednio: jesienią – przedwschodowo, późną jesienią 
(po ustaniu wegetacji) i wczesną wiosną
Źródło: badania własne.

Termin aplikacji herbicydu i jego mieszanin z adiuwantami różnicował skuteczność 
chwastobójczą. Najlepsze zwalczanie dominujących na polu gatunków chwastów 
uzyskano po wykonaniu zabiegu herbicydowego jesienią, przed wschodem rośliny 
uprawnej. Najsłabsze działanie herbicydu, niezależnie od dawki i dodatku adiuwanta, 
uzyskano po wiosennej aplikacji środków. Było to widoczne szczególnie w odniesieniu 
do chwastów dwuliściennych (skuteczność na poziomie 73-82%). Podobną zależność 
otrzymano w stosunku do plonu ziarna pszenicy ozimej (tab. 5). Najwyższe plony 
uzyskano z obiektów, na których aplikowano herbicydy jesienią, przedwschodowo,  
a najniższe wartości uzyskano z obiektów opryskiwanych wiosną. Plon ziarna pszenicy 
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z obu sezonów wegetacyjnych kształtował się na poziomie 3,72-4,34 t∙ha-1 i był 
znacząco wyższy od uzyskanego na obiektach bez ochrony herbicydowej. Dawka 
herbicydu i dodatek adiuwanta miał również wpływ na wielkość plonu pszenicy. 
Niezależnie od terminu aplikacji, obniżenie dawki herbicydu spowodowało spadek 
plonu pszenicy. Zastosowanie obniżonych dawek chlorotoluronu z dodatkiem 
adiuwantów umożliwiło plonowanie na poziomie obiektów, na których stosowano 
pełną dawkę herbicydu.

Tabela 5
Parametry jakościowe ziarna pszenicy ozimej

Obiekt Dawka
(kg, l∙ha-1)

Termin 
aplikacji

Parametry jakościowe
plon

(t∙ha-1)
białko
(%)

gluten
(%)

popiół
(%)

MTN
(g)

SR
(%)

WN
(%)

LO
(s)

hL
(kg∙hl-1)

Kontrola – – 3,30 10,9 25,8 1,32 41,0 28,1 95,0 280 75,1
Chlorotoluron 1,0 T-0 4,45 11,5 26,2 1,38 41,7 27,8 95,4 268 75,8
Chlorotoluron 0,65 T-0 4,01 10,6 25,8 1,34 41,3 27,7 95,4 265 74,9
Chlorotoluron
+ Adj. olejowy

0,65
1,0

T-0
T-0 4,34 11,2 24,9 1,29 41,8 28,0 95,6 274 75,8

Chlorotoluron
+ Surfaktant

0,65
0,13

T-0
T-0 4,27 10,9 26,1 1,38 41,1 27,3 95,7 280 75,5

Chlorotoluron 1,0 T-2 4,30 10,3 25,8 1,32 41,6 27,5 96,3 289 76,2
Chlorotoluron 0,65 T-2 3,86 10,9 26,2 1,24 40,9 27,0 96,8 291 74,6
Chlorotoluron
+ Adj. olejowy

0,65
1,0

T-2
T-2 4,17 10,2 25,4 1,20 41,5 27,9 96,1 287 74,9

Chlorotoluron
+ Surfaktant

0,65
0,13

T-2
T-2 4,10 10,6 25,9 1,29 41,0 28,2 95,2 270 75,6

Chlorotoluron 1,0 T-4 4,13 11,4 26,9 1,37 39,8 28,5 95,7 265 76,1
Chlorotoluron 0,65 T-4 3,72 10,8 27,9 1,40 40,5 28,0 96,9 272 75,9
Chlorotoluron
+ Adj. olejowy

0,65
1,0

T-4
T-4 3,91 10,1 27,2 1,34 41,2 27,6 96,7 284 75,2

Chlorotoluron
+ Surfaktant

0,65
0,13

T-4
T-4 3,86 11,0 26,5 1,26 41,5 27,2 95,5 290 76,3

MTN – masa tysiąca nasion (g)
SR – wskaźnik sedymentacji (%)
WN – wyrównanie ziarna (%)
LO – liczba opadania (s)
hL – masa hektolitra (kg∙hl-1)
T-0, T-2, T-4 – objaśnienia jak w tab. 4

Źródło: badania własne.

Możliwość obniżenia dawki herbicydu w łącznej aplikacji z adiuwantami  
w zabiegach przed- i powschodowych została szeroko opisana w wielu publikacjach 
(9, 13, 27). Odpowiedni dobór adiuwanta, w większości przypadków umożliwiał 
redukcję dawki herbicydu bez wpływu na skuteczność chwastobójczą (1, 16). Łączne 
stosowanie herbicydów z adiuwantami w zabiegach nalistnych wpływa korzystnie na 
retencję i możliwość wnikania substancji czynnej herbicydu do roślin (9), natomiast 
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przy aplikacji przedwschodowej adiuwant może ograniczać przemieszczanie herbicydu 
w głąb profilu glebowego, co wpływa korzystnie na wydłużenie czasu, w którym 
herbicyd działa na wschodzące chwasty (2, 15, 21).

Próbki ziarna pszenicy ozimej, pobrane w czasie żniw, poddano analizie 
jakościowej. Stosowanie herbicydu w dawce pełnej i zredukowanej, jak też łącznie 
z adiuwantami nie wpłynęło istotnie na podstawowe parametry jakościowe plonu, 
takie jak: masa tysiąca nasion, wyrównanie ziarna, masa hektolitra, liczba opadania, 
wskaźnik sedymentacji oraz zawartość białka, glutenu i popiołu (tab. 5). Również 
wpływ terminu aplikacji herbicydu i jego mieszanin z adiuwantami na omawiane 
parametry jakościowe plonu nie został potwierdzony analizą statystyczną. Wpływ 
stosowania herbicydu na parametry jakościowe plonu są badane już w procesie 
rejestracji nowego środka. Stosowanie herbicydu może wpływać na występowanie 
objawów fitotoksycznych (np. przebarwienia liści, zahamowanie wzrostu). Jednak 
objawy te są zwykle przemijające i nie wpływają znacząco na parametry jakościowe 
plonu (10, 11, 12).

W próbkach gleby i ziarna pszenicy ozimej, pobranych w czasie zbioru, wykonano 
również badania na obecność pozostałości chlorotoluronu. W próbkach gleby 
pozostałości kształtowały się w granicach od niewykrywalnych [NW – poniżej progu 
oznaczalności metody analitycznej (< 0.0005 mg/kg)] do 0,0022 mg/kg, natomiast 
w próbkach ziarna od NW do 0,0015 mg/kg. Poziom pozostałości chlorotoluronu  
w glebie i ziarnie pszenicy był zróżnicowany i zależny od terminu wykonanego zabiegu, 
dawki herbicydu i obecności adiuwanta (tab. 6). Najniższe pozostałości odnotowano 
w próbkach gleby i ziarna, które pochodziły z obiektów opryskiwanych jesienią  
w zabiegu przedwschodowym. Najwyższe pozostałości chlorotoluronu wykryto  
w próbkach pochodzących z zabiegu wiosennego. Różnice pomiędzy pozostałościami 
oznaczonymi w próbkach z obu terminów były istotne statystycznie. Niezależnie od 
terminu wykonania zabiegu, najwyższe pozostałości chlorotoluronu (gleba i ziarno) 
odnotowano na obiektach opryskanych pełną dawką herbicydu. Redukcja dawki 
herbicydu powodowała również istotne obniżenie stężenia pozostałości. W przypadku 
zastosowania herbicydu w dawce zredukowanej z dodatkiem adiuwanta obserwowano 
wzrost pozostałości, jednak ich poziom był niższy od tego, jaki stwierdzono na 
obiektach z pełną dawką herbicydu (tab. 6). Dotychczasowe wyniki badań wskazują, 
że stosowanie herbicydów z adiuwantami może wpływać na dynamikę zanikania, 
jak też wzrost pozostałości herbicydów w glebie i materiale roślinnym (14, 15, 17, 
28). Wykryte w badaniach pozostałości chlorotoluronu w ziarnie pszenicy ozimej, 
niezależnie od dawki i sposobu aplikacji herbicydu, były znacząco niższe od wartości 
dopuszczalnych (Najwyższe Dopuszczalne Pozostałości – NDP) (26).
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Tabela 6
Pozostałości chlorotoluronu w glebie i ziarnie pszenicy ozimej

Obiekt Dawka
(kg, l∙ha-1) Termin aplikacji Pozostałości (mg∙kg-1)

gleba ziarno
Chlorotoluron 1,0 T-0 0,0014 0,0011
Chlorotoluron 0,65 T-0 NW NW
Chlorotoluron
+ Adj. olejowy

0,65
1,0

T-0
T-0 0,0009 0,0007

Chlorotoluron
+ Surfaktant

0,65
0,13

T-0
T-0 0,0008 NW

Chlorotoluron 1,0 T-2 0,0017 0,0011
Chlorotoluron 0,65 T-2 0,0009 0,0005
Chlorotoluron
+ Adj. olejowy

0,65
1,0

T-2
T-2 0,0012 0,0009

Chlorotoluron
+ Surfaktant

0,65
0,13

T-2
T-2 0,0010 0,0007

Chlorotoluron 1,0 T-4 0,0022 0,0015
Chlorotoluron 0,65 T-4 0,0012 0,0006
Chlorotoluron
+ Adj. olejowy

0,65
1,0

T-4
T-4 0,0017 0,0012

Chlorotoluron
+ Surfaktant

0,65
0,13

T-4
T-4 0,0015 0,0009

T-0, T-2, T-4 – objaśnienia jak w tab. 4
NW – pozostałości nie wykryto (poniżej progu oznaczalności metody analitycznej)

Źródło: badania własne.

Badania monitoringowe gleb i materiału roślinnego

 Badania pozostałości środków ochrony roślin umożliwiają ocenę wpływu 
stosowanych substancji na środowisko i zdrowie ludzi, a wieloletnie badania 
monitoringowe umożliwiają analizę skutków wprowadzanych zmian i wybór 
najlepszych metod minimalizujących ryzyko wynikające ze stosowania chemicznych 
środków ochrony roślin. W tabeli 7 przedstawiono wyniki badań monitoringowych, 
które prowadzono w dwóch okresach (lata 2002–2008 i 2010–2013), na plantacjach 
produkcyjnych buraka cukrowego, kukurydzy, rzepaku ozimego i jarego, zbóż ozimych 
i jarych oraz ziemniaka. Monitoring obejmował pola uprawne woj. dolnośląskiego, 
opolskiego i południowej część Wielkopolski.
 Wytypowane plantacje zostały objęte nadzorem umożliwiającym kontrolę 
poprawności wykonywanych zabiegów herbicydowych. Aplikacja herbicydów była 
prowadzona w terminach i dawkach zgodnych z aktualnymi zaleceniami producentów 
środków. W sezonach wegetacyjnych, krótko przed zbiorem, pobrano próbki materiału 
roślinnego oraz gleby i wykonano analizy chromatograficzne umożliwiające ilościowe 
i jakościowe oznaczenie pozostałości substancji czynnych herbicydów.
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Tabela 7
Wyniki badań monitoringowych pozostałości

Okres badań Liczba
badanych s.cz.

Liczba 
próbek

% próbek 
bez 

pozostałości

% próbek 
z pozostałościami

% próbek 
z pozostałościami 

≥NDP*
próbki gleby

2002–2008 32 4032 62 38 0
2010–2013 26 1456 66 34 0

próbki roślinne
2002–2008 32 4032 83 17 0
2010–2013 26 1456 86 14 0

NDP Najwyższe Dopuszczalne Pozostałości

Źródło: badania własne.

 Porównując wyniki badań z obu okresów (2002-2008 i 2010-2013) można 
zauważyć, (średnio) kilku procentowy spadek liczby próbek z pozostałościami. 
Z wyników nie zamieszczonych w tym opracowaniu (w trakcie publikowania) 
stwierdzono, że znacząco obniżyły się średnie wartości wykrywanych pozostałości, co 
może świadczyć o pozytywnym efekcie wprowadzanych zmian w technice i sposobie 
aplikacji herbicydów. Ponadto, w żadnej z analizowanych próbek materiału roślinnego 
nie stwierdzono przekroczeń NDP (Najwyższe Dopuszczalne Pozostałości).

Podsumowanie

Roślina uprawna pozbawiona ochrony ze strony człowieka ustępuje miejsca 
chwastom, poddaje się presji chorób i szkodników. Dlatego stosowanie chemicznej 
ochrony jest niezbędnym i trwałym elementem w technologiach uprawy roślin 
rolniczych. Prawidłowo stosowane ś.o.r. umożliwiają osiągnięcie wysokich  
i jakościowo dobrych plonów bez uszczerbku dla chronionej rośliny. Szeroki 
asortyment ś.o.r. pozwala na elastyczność w doborze metody i terminu zabiegu,  
a właściwy dobór substancji aktywnych zapewnia wyeliminowanie agrofaga, tak aby 
nie stanowił on zagrożenia dla rośliny uprawnej.

Troska o zdrowie ludzi i środowisko powoduje, że działania rządowe kierują 
produkcję roślinną w stronę technologii integrowanej, której założeniem jest 
wykorzystanie w pierwszej kolejności metod hodowlanych, uprawowych i stosowania 
metod mechanicznych, a dopiero jako ostateczność, stosowanie metod chemicznych 
w regulacji zachwaszczenia. Są jednak uprawy, np. burak cukrowy, czy kukurydza, 
które poprzez długi okres od siewu do zwarcia międzyrzędzi, są bardzo narażone 
na konkurencję ze strony chwastów. W takim przypadku konieczne jest stosowanie 
metod chemicznych.

Opracowanie nowych systemów stosowania herbicydów opartych o zabiegi 
herbicydami wieloskładnikowymi lub stosowanie mieszanin kilku herbicydów  
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w mieszankach zbiornikowych, jak też stosowanie herbicydów w dawkach dzielonych 
i wykorzystanie substancji wspomagających aktywność biologiczną (adiuwanty), 
umożliwia obniżenie dawek poszczególnych preparatów, mniejsza jest również 
dawka sumaryczna wszystkich zastosowanych w programie substancji aktywnych 
herbicydów, co znacząco redukuje koszty poniesione na zakup herbicydów.

Najnowsze systemy regulacji zachwaszczenia są również bardzo skuteczne. 
Sumaryczne zniszczenie dominujących gatunków chwastów występujących na 
plantacjach wynosi 90-95%. Bardzo ważnym efektem stosowania nowych programów 
w ochronie roślin jest znaczące, 2-3 krotne, obniżenie stężenia pozostałości 
(nierozłożonej części) substancji aktywnych herbicydów (pozostałości pojedynczych 
substancji, jak również pozostałości sumarycznych – sumy wszystkich zastosowanych 
substancji w sezonie) w glebie i uprawianej roślinie, co umożliwia zmniejszenie ryzyka 
dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska rolniczego oraz ewentualnych wpływów na 
rośliny następcze.
 Znaczący jest również termin wykonania zabiegu. Większość herbicydów wykazuje 
bowiem najwyższą skuteczność, jeśli stosuje się je we wczesnych fazach rozwojowych 
chwastów. W przypadku ozimin zabieg jesienny zapewnia dobre zwalczenie chwastów 
i odpowiedni rozwój uprawianej rośliny, co zapewnia jej lepsze przezimowanie,  
a wydłużenie okresu od aplikacji środków do zbioru wpływa na poziom ewentualnych 
pozostałości w glebie i roślinie.
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