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Wstęp

Podstawowym kryterium wyboru odmiany uprawianego zboża jest jej potencjał 
plonotwórczy, przydatność do uprawy w danych warunkach klimatycznych oraz 
odpowiednia do kierunku użytkowania jakość ziarna. Niewiele uwagi poświęca się 
natomiast jej znaczeniu w ochronie plantacji zbóż przed chwastami. Chwasty silnie 
konkurują ze zbożami o wodę, światło i składniki pokarmowe, prowadząc do strat 
w plonie ziarna oraz pogorszenia jego jakości. Obecnie, najpowszechniej stosowaną 
metodą ograniczania zachwaszczenia jest stosowanie herbicydów. Obowiązująca od 
01.01.2014 r. ustawa o integrowanej ochronie roślin zakłada, że w celu ograniczenia 
występowania agrofagów należy w pierwszej kolejności wykorzystać wszystkie inne 
niż chemiczne metody, natomiast stosowanie pestycydów ograniczyć do minimum. 
Znaczącą rolę w tym względzie odgrywa wybór odmiany odpowiedniej do uprawy 
na danym polu. Odmiany danego gatunku  charakteryzują się zróżnicowanymi 
cechami morfologicznymi i fizjologicznymi, stąd też pełnią zróżnicowaną rolę  
w regulacji zachwaszczenia uprawy. Rozpatrując wpływ odmiany na ograniczenie 
zachwaszczenia należy uwzględniać zarówno jej wpływ na ilość wschodzących 
chwastów oraz ich wzrost i rozwój, jak również na skuteczność chwastobójczą  
i selektywność stosowanych herbicydów. 

Konkurencyjność odmian dla chwastów

O zachwaszczeniu upraw w znacznym stopniu decydują zdolności konkurencyjne 
danego gatunku, a zwłaszcza uprawianej odmiany. Uważa się, że straty w plonach 
spowodowane oddziaływaniem chwastów na odmiany bardziej konkurencyjne mogą 
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być o 7-9% mniejsze niż w przypadku odmian słabiej konkurujących ze zbożami (15). 
Inne źródło wskazuje na znaczne zróżnicowanie strat w plonach odmian pszenicy ozimej 
z powodu zachwaszczenia owsem głuchym, kształtujące się w granicach 17-62%,  
w zależności od odmiany (5). Zdolność odmian różnych gatunków zbóż do 
konkurowania z chwastami wynika głównie z charakterystyki nadziemnych części roślin 
oraz niektórych cech fizjologicznych, jak tempo wschodów czy termin dojrzewania. 
Znacznie mniejszą rolę w tym względzie odgrywają podziemne częsci roślin, jakkol- 
wiek można oczekiwać większej konkurencji ze strony odmian z bardziej rozbudowanym 
systemem korzeniowym (24). Badania prowadzone w wielu placówkach naukowych na 
świecie wykazały, że zazwyczaj zdolności konkurencyjne danej odmiany nie wynikają  
z pojedynczej cechy, lecz są wynikiem współdziałania kilku cech oraz potencjału 
allelopatycznego. W związku z powyższym trudno jednoznacznie określić, jaka cecha  
uprawianej odmiany jest najbardziej pożądana w celu ograniczania zachwaszczenia. 
Istnieje pogląd, że współczesne odmiany zbóż charakteryzują się mniejszymi 
zdolnościami do ograniczania zachwaszczenia niż odmiany uprawiane dawniej. Jest to 
spowodowane faktem, że prace hodowlane ukierunkowanie są głównie na pozyskanie 
odmian o wysokim potencjale plonotwórczym, zaś poziom zachwaszczenia można 
regulować chemicznie (6, 10, 38). Sprzyja temu prężnie rozwijający się przemysł 
chemiczny, który oferuje szeroką gamę herbicydów do odchwaszczania zbóż. 
Badania prowadzone w IUNG-PIB wykazały, że spośród współcześnie uprawianych 
odmian pszenicy ozimej można wyodrębnić genotypy o dużej konkurencyjności  
w stosunku do chwastów, ale plonujące na wyższym poziomie niż odmiany dawne. 
Do tej grupy można zaliczyć odmiany Sukces, Zyta, Mewa i Smuga (13).

Zdolność danej odmiany zboża do zagłuszania chwastów przejawia się już na 
etapie wschodów. Im wcześniejsze i szybsze wschody, tym zboże stanowi większą 
konkurencję dla chwastów. Po wschodach zbóż kluczową rolę w ograniczaniu 
zachwaszczenia odgrywa przyrost biomasy roślin, a w szczególności jego tempo  
w stosunku do wschodzących chwastów (7). Im jest ono szybsze, tym mniej dogodne są 
warunki do wschodów i rozwoju chwastów. Różnice we wzroście odmian uprawianego 
zboża na początku wegetacji są uwarunkowane takimi cechami jak wielkość nasion 
i tempo wschodów siewek (36). Uważa się, że zacienienie powierzchni gleby na 
początku fazy krzewienia zbóż jest silnie skorelowane z zachwaszczeniem przez cały 
okres wegetacji. Stąd też pożądane są odmiany wcześnie wschodzące i o szybkim 
wzroście na początku wegetacji. 

Na konkurencyjność zbóż w stosunku do chwastów wpływają cechy morfologiczne 
roślin warunkujące przechwytywanie światła słonecznego, tj. struktura łanu, 
wysokość roślin, liczba rozkrzewień, pokrój roślin (szerokość i kąt ustawienia 
blaszek liściowych). Bardziej efektywne w ograniczaniu zachwaszczenia są odmiany 
o dłuższych źdźbłach, szerszych i poziomo ustawionych blaszkach liściowych oraz 
silniej krzewiące się (6, 27, 34). Wiodącą cechą charakteryzującą konkurencyjność 
odmian zbóż w stosunku do chwastów jest wysokość roślin. Uważa się, że rośliny 
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wyższe wychwytują więcej światła słonecznego niż o krótkich źdźbłach (14, 20). 
Porównując znaczenie wysokości roślin ze zdolnością krzewienia w ograniczaniu 
zachwaszczenia odmian pszenicy ozimej owsem głuchym, cecha ta odgrywała 
bardziej istotną rolę niż drugi z wymienionych parametrów (5). Z kolei w pracach nad 
zachwaszczeniem odmian różnych gatunków zbóż wykazano, że wysokość roślin nie 
zawsze jest czynnikiem różnicującym poziom zachwaszczenia. Dane przedstawione  
w tabeli 1  wskazują, że wysokość roślin wpłynęła na zachwaszczenie odmian pszenicy 
ozimej i żyta, natomiast w przypadku odmian owsa nie była czynnikiem różnicującym 
zachwaszczenie. 

Tabela 1 
Wpływ wysokości roślin odmian zbóż na zachwaszczenie

Wyszczególnienie Pszenica ozima Owies Żyto
Tybalt Parabola Arden Haker Arantes Bojko

Wysokość roślin (cm) 79 89 88 89 132 127
Biomasa chwastów (g·m-2) 338 304 298 237 224 247

Źródło: Urban i in. 2013 (33).

W badaniach F e l e d y n - S z e w c z y k  (12) wykazano wysoką zdolność 
konkurencyjną pszenicy ozimej odmiany Mewa i pszenicy orkisz odmiany 
Schwabenkorn, zaś odmianą o niskiej konkurencyjności była Kobra. Wynikały one 
z takich cech jak: powierzchnia liści, ilość rozkrzewień, wysokość roślin, produkcja 
nadziemnej masy (tabela 2). Porównując odmiany wysoce konkurencyjne, tj. Mewa  
i Schwabenkorn, wyższe wartości tych parametrów stwierdzono u pszenicy orkiszowej 
niż pszenicy zwyczajnej. Orkisz uprawiany jest często w warunkach rolnictwa 
ekologicznego, gdzie pożądane są odmiany o cechach warunkujących wysoką zdolność 
do ograniczania zachwaszczenia.

Tabela 2
Cechy wzrostu i rozwoju odmian pszenicy ozimej oraz ich zachwaszczenie

Wyszczególnienie Kobra Mewa Orkisz
Powierzchnia liści (cm2) 33,6 33,6 53,3
Rozkrzewienie 3,6 4,2 5,7
Wysokość (cm) 13,1 13,3 15,4
Sucha masa pszenicy (g·m-2) 53 65 86
Zachwaszczenie (szt.·m-2) 219,8 238,8 188,0

Źródło: Feledyn-Szewczyk i Duer 2006 (12).

W badaniach IOR-PIB, w których porównywano dwie odmiany pszenicy ozimej – 
Ludwig i Nutka stwierdzono, że pierwsza z nich odznacza się większymi zdolnościami 
konkurencyjnymi w stosunku do chwastów oraz wyższymi plonami. Wynika to  
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z faktu, że odmiana ta charakteryzuje się większą powierzchnią blaszek liściowych 
ustawionych poziomo oraz większą długością źdźbeł (16). W doświadczeniu 
prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, uwzględniającym odmiany 
Tonacja i Turnia, bardziej konkurencyjna okazała się druga z wymienionych, ze 
względu na wyższy wzrost roślin (21). Z kolei hodowca odmiany Tonacja podaje, że 
niska konkurencyjność tej odmiany w stosunku do chwastów wynika z powolnego 
wzrostu roślin w początkowym okresie rozwoju, przez co wydłuża się długość okresu 
od siewu do zwarcia międzyrzędzi, stwarzając tym samym dogodne warunki dla 
wzrostu chwastów.  

Oprócz wspomnianych wyżej cech morfologicznych i fizjologicznych roślin, 
ograniczanie zachwaszczenia w uprawach zbóż możliwe jest dzięki ich zdolnościom 
allelopatycznym. Zjawisko allelopatii polega na wytwarzaniu przez roślinę swoistych 
substancji chemicznych, które uwalniane do środowiska poprzez ulatnianie, wydzieliny 
korzeniowe lub rozkład resztek pożniwnych działają na inne organizmy. Do najczęściej 
występujących w zbożach substancji o działaniu allelopatycznym można zaliczyć: 
gramina, kwasy fenolowe (benzoesowy, para-hydroksybenzoesowy, ferulowy, 
kawowy, orto-kumarowy, para-kumarowy, wanilinowy) oraz skopoletyny (4, 22). 
Wykazano, że odmiany określane jako słabo konkurencyjne nie wytwarzają niektórych 
z powyższych związków, podczas gdy u odmian wysoce konkurencyjnych stwierdzano 
ich obecność (4). Wieloletnie badania wykazały również, że dzikie odmiany zbóż 
mogą posiadać większe zdolności allelopatyczne niż te zmienione przez ciągłą selekcję  
w celu uzyskania pożądanych cech (29, 32). U nowych, wysoko plonujących odmian 
zbóż obserwuje się zmniejszenie zawartości związków o działaniu allelopatycznym, 
tj. graminy w jęczmieniu i kwasu para-hydroksybenzoinowego (11, 23). 

 
Czynniki kształtujące konkurencyjność odmian zbóż w stosunku do chwastów

Zdolności konkurencyjne odmian zbóż są ściśle powiązane ze stosowaną 
agrotechniką oraz warunkami środowiskowymi, które warunkują wzrost zarówno 
rośliny uprawnej, jak i chwastów. W warunkach korzystnych dla wzrostu 
danego gatunku chwastu, jego wzrost jest na tyle silny, że zacierają się różnice  
w konkurencyjności odmian (35). Powszechnie znany jest fakt, że poszczególne 
odmiany zbóż cechują się zróżnicowaną reakcją na takie zabiegi, jak: uprawa roli, 
termin i gęstość siewu, poziom nawożenia, płodozmian oraz czynniki abiotyczne, 
suszę, niską temperaturę, zakwaszenie gleb (2, 31). Uważa się również, że agrotechnika 
wywiera silniejszy wpływ na zdolności konkurencyjne uprawianego zboża niż jego 
odmiana (3, 30). 

Konkurencyjność odmian zbóż zależy również od składu gatunkowego chwastów 
występujących na polu, ponieważ poszczególne gatunki chwastów charakteryzują się 
różnicowanym tempem wzrostu i pobierania składników pokarmowych (34). Zachodzi 

Renata Kieloch



37

więc interakcja pomiędzy wrodzonymi zdolnościami konkurencyjnymi uprawianej 
odmiany a konkurencyjnym oddziaływaniem chwastów na roślinę uprawną. Rodzaj 
odmiany wpływa nie tylko na stopień zachwaszczenia upraw, lecz również na jego 
skład gatunkowy. W badaniach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dominacja 
Apera spica-venti w łanie pszenicy ozimej była znacznie silniejsza w odmianie Rysa 
niż Mobela (40). W pracach U r b a n a  (37) wykazano różnice w różnorodności 
zachwaszczenia pomiędzy odmianami w zależności od gatunku zboża. Spośród pięciu 
zbóż jarych największe różnice stwierdzono w odmianach owsa i pszenżyta. 
Gęstość siewu jest istotnym czynnikiem wpływającym na ilość wytwarzanej masy 
chwastów. W warunkach gęściejszego siewu chwasty mają ograniczoną powierzchnię 
wschodów oraz produktywność biomasy. Trudno jest jednak jednoznacznie określić, 
czy korzystniej jest wysiać zboże w większej czy też mniejszej obsadzie, ponieważ 
poszczególne odmiany cechują się zróżnicowaną zdolnością krzewienia i w związku 
z tym różną tolerancją na gęstość siewu. Biorąc pod uwagę wysokość roślin, zaleca 
się zwiększyć normę wysiewu  odmian o krótkich źdźbłach (3). W niektórych 
przypadkach nie obserwuje się istotnych różnic w zachwaszczeniu pomiędzy 
odmianami, gdy wysiane są one w standardowej obsadzie, natomiast ujawniają się 
one w warunkach siewu rzadkiego. W badaniach IUNG-PIB wykazano, że odmiana 
Tonacja wykazywała silniejszą reakcję na gęstość siewu pod względem stopnia 
zachwaszczenia łanu niż odmiana Kobra (18). Wysiew jęczmienia w zwiększonej 
obsadzie ziarniaków przyczynił się do redukcji masy i zdolności krzewienia życicy 
sztywnej, a produktywność chwastu zależała bardziej od gęstości siewu niż odmiany 
(30). Również w innych badaniach stwierdzono, że ograniczenie zachwaszczenia było 
w większym stopniu uzależnione od gęstości siewu niż odmiany (3, 25). 

Badania prowadzone w obrębie omawianej tematyki uwzględniają również 
termin siewu jako czynnik kształtujący konkurencyjność odmian zbóż. W tabeli  
3 podano poziom zachwaszczenia dwóch odmian pszenicy ozimej – Ludwig i Nutka 
wysianych w terminie wczesnym oraz opóźnionym o miesiąc. Wykazano, że różnice 
w zachwaszczeniu uwarunkowane były jedynie cechami odmianowymi lub terminem 
siewu, nie stwierdzono natomiast współdziałania obu czynników. 

Tabela 3
Wpływ odmiany pszenicy ozimej na produktywność biomasy chwastów (g·m-2) 

w zależności od terminu siewu

Chwasty 
ogółem (jedno- 
i dwuliścienne)

Termin pomiaru Wczesny termin siewu Opóźniony termin siewu
Ludwig Nutka Ludwig Nutka

jesień 210,0 207,6 4,1 3,7
strzelanie  
w źdźbło 633,9 967,3 141,7 462,4

Źródło: Kazikowski i Urban 2011 (37).
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Nawożenie jest czynnikiem silnie kształtującym wzrost roślin i produktywność 
biomasy,  w związku z czym poprawia zdolności konkurencyjne uprawianego zboża.  
Dowiedziono, że zwiększony poziom nawożenia azotem w większym stopniu poprawił 
wzrost i konkurencyjność wysokich odmian pszenicy w porównaniu z odmianami 
półkarłowymi (14).

Zdolności konkurencyjne uprawianej odmiany mogą być również kształtowane 
poprzez system uprawy roli. W pierwszych latach stosowania uproszczeń uprawy roli 
obserwuje się zwykle wzrost zachwaszczenia, dlatego też w tym przypadku przydatne 
są odmiany wysoce konkurencyjne. Z drugiej strony każda z odmian charakteryzuje się 
zróżnicowanymi zdolnościami adaptacyjnymi do nowych warunków glebowych, co 
może w znacznym stopniu wpływać na konkurencyjność wobec chwastów. Odmiana 
Satyna ograniczała liczebność badanych gatunków chwastów w większym stopniu 
niż pozostałe trzy odmiany pszenicy ozimej jedynie na poletkach uprawy płużnej 
i bezpłużnej, natomiast w warunkach siewu bezpośredniego była ona najbardziej 
zachwaszczona (39). W doświadczeniu z pszenicą jarą wykazano zróżnicowanie 
odmianowe pod względem zagłuszania chwastów w zależności od bronowania.  
U niektórych odmian nastąpiła poprawa zdolności konkurencyjnych, natomiast u 
innych pogorszenie tych właściwości w warunkach czterokrotnego bronowania uprawy 
w porównaniu z brakiem mechanicznej pielęgnacji łanu (27).

Wpływ odmiany na skuteczność działania herbicydów

Cechy morfologiczne uprawianej odmiany warunkujące jej zdolności 
konkurencyjne w stosunku do chwastów są istotne dla ograniczania ich wschodów oraz 
hamowania wzrostu. Z drugiej strony, wpływają one na skuteczność chwastobójczą 
stosowanych herbicydów. Efektywność działania herbicydów zależy głównie od ilości 
substancji aktywnej pobranej przez roślinę. W zbyt zacienionym łanie utrudniony 
jest dostęp kropel cieczy użytkowej herbicydu do powierzchni blaszek liściowych 
chwastów, co skutkuje mniejszą ilością zabsorbowanego przez roślinę herbicydu  
i w konsekwencji słabszą skutecznością zabiegu chwastobójczego (1, 8, 20). Istnieje 
współdziałanie zdolności konkurencyjnych odmiany z zastosowanym herbicydem. Jest 
to szczególnie ważne przy ustalaniu dawki środka, ponieważ odmiany bardziej zdolne 
do ograniczania zachwaszczenia potrzebują niższych dawek herbicydu niż odmiany 
słabiej konkurujące z chwastami (35). W badaniach IUNG-PIB badano skuteczność 
herbicydów stosowanych w dwóch odmianach – Kobra i Tonacja. Kształtowała się 
ona na zbliżonym poziomie, pomimo różnic w budowie oraz terminie dojrzewania 
(tabela 4). W pracach prowadzonych w przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
wykazano znaczące różnice w efektywności herbicydów stosowanych w odmianach 
pszenicy orkisz uprawianej zarówno w warunkach uprawy konwencjonalnej, jak  
i uproszczonej (tabela 5).

Renata Kieloch



39

Tabela 4
Wpływ odmiany pszenicy ozimej na skuteczność chwastobójczą wybranych herbicydów

Herbicyd Zniszczenie chwastów (%)
Kobra Tonacja

Maraton 375 SC 93 97
Alister 182 OD 97 98
Chwastox Trio 540 SL 94 96
Aminopielik D 450 SL 94 93

Źródło: Kieloch i Domaradzki 2009 (18).

Tabela 5
Poziom zniszczenia chwastów  po aplikacji herbicydów w odmianach pszenicy orkisz

System uprawy
Zniszczenie chwastów (%)

Frankenkorn Badengold Schwabenspeltz Oberkulmer R.
Uprawa płużna 68 64 47 58
Uprawa bezpłużna 67 65 46 59

Źródło: Andruszczak i in. 2013 (2).

Tolerancyjność odmiany w stosunku do herbicydów

Chemiczna ochrona zbóż przed chwastami jest nieodzownym elementem 
agrotechniki, pozwalającym uniknąć strat w plonach na skutek konkurencyjnego 
oddziaływania chwastów na roślinę uprawną. Z drugiej strony istnieje ryzyko 
wystąpienia uszkodzenia plantacji po zastosowaniu herbicydu, co jest wynikiem jego 
fitotoksycznego wpływu na roślinę uprawną. Pierwszymi objawami fitotoksycznego 
wpływu środków chwastobójczych na zboża są różnego rodzaju zmiany w morfologii 
roślin, które mogą wystąpić kilka dni po zabiegu. W większości przypadków mają 
one charakter przejściowy i nie wpływają na poziom uzyskiwanych plonów, jednak  
u odmian wrażliwych prowadzą do spadku plonu. Istnieją również przypadki obniżenia 
plonowania pomimo braku zewnętrznych symptomów działania herbicydów (33). 
Zastosowany herbicyd nie zawsze wykazuje ujemne działanie na uprawiany gatunek, 
co wynika głównie z faktu, że odmiany zbóż wykazują zróżnicowaną wrażliwość na 
dany środek. Pod względem reakcji rośliny uprawnej na herbicyd wyróżnia się trzy 
grupy odmian: 1. odmiany tolerancyjne, które nie wykazują ujemnej reakcji na dany 
herbicyd, 2. odmiany średnio wrażliwe, reagujące tylko przejściowymi zmianami w 
morfologii roślin, 3. odmiany wrażliwe reagujące zmianami w morfologii roślin i/lub 
obniżeniem plonowania. Stopień tolerancji odmiany na herbicydy zależy głównie od 
jej właściwości genetycznych, głównie zdolności do detoksykacji substancji aktywnej 
herbicydu (9). Niemałą rolę odgrywają również cechy budowy roślin wpływające 
na pobieranie herbicydu, takie jak szerokość i ustawienie blaszek liściowych, 
grubość kutykuli. Wrodzona wrażliwość odmiany na określoną substancję aktywną 
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herbicydu jest ściśle powiązana z przebiegiem pogody w sezonie wegetacyjnym. 
Warunki pogodowe w momencie wykonywania zabiegu oraz w krótkim okresie po 
opryskaniu roślin wpływają na procesy decydujące o działaniu herbicydu: pobieranie, 
przemieszczanie i rozkład (26, 28). Dla oddziaływania herbicydów na roślinę 
uprawną ważny jest również przebieg pogody w całym sezonie wegetacyjnym, 
ponieważ warunki niesprzyjające wegetacji roślin powodują ich osłabienie i tym 
samym zmniejszają ich tolerancję w stosunku do herbicydów. Odmiany wrażliwe na 
niekorzystne działanie czynnika atmosferycznego np. na niedobór wilgoci w glebie lub 
o niskiej mrozoodporności, są bardziej narażone na skutki fitotoksycznego działania 
herbicydów. W trzyletnich badaniach prowadzonych w IUNG-PIB stwierdzono 
znaczne obniżki plonów odmian Kobra i Tonacja po aplikacji dwóch herbicydów  
z grupy regulatorów wzrostu w sezonie z chłodną i obfitującą w opady wiosną, podczas 
gdy w pozostałych latach nie zaobserwowano ujemnego wpływu tych środków 
(17). Obserwowano również znaczne przerzedzenie łanu pszenicy ozimej na skutek 
łącznego wpływu jesiennej aplikacji mieszaniny pendimetaliny z izoproturonem  
i ostrego przebiegu pogody w okresie zimowym. Zjawisko to dotyczyło tylko odmiany 
Clever, która według opisu hodowcy charakteryzuje się małą do bardzo małej 
mrozoodpornością (19). W tabeli 6 przedstawiono stopień wrażliwości niektórych 
aktualnie uprawianych odmian pszenicy ozimej na herbicydy.

Tabela 6
Wrażliwość odmian pszenicy ozimej na herbicydy

Herbicydy
Odmiany

Tonacja Kobiera Trend Zyta Mewa Rapsodia Boomer Nadobna
Atlantis 04 WG W T T SW SW - - -
Chwastox Trio 540 SL W SW SW T T SW SW SW
Glean 75 WG T W W - - - - -
Maraton 375 SC T T T SW SW - - -
Mustang 306 SE - - - T T - - -
Stomp 330 EC - - - T T W W W
Axial 100 EC - - - - - SW SW SW
Snajper 600 SC - - - - - SW SW SW
Gold 450 EC - - - - - W W W
Zeus 208 WG - - - - - T T T

 T- odmiana tolerancyjna, SW – odmiana średnio wrażliwa, W – odmiana wrażliwa, - brak danych
Źródło: badania własne.

Podsumowanie

O zdolności danej odmiany do zagłuszania chwastów decyduje łączny wpływ 
konkurencji w stosunku do chwastów, wynikającej z budowy morfologicznej lub 
cech fizjologicznych oraz potencjału allelopatycznego. Sugeruje się, że zdolności 
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konkurencyjne zbóż powinny być uwzględniane w programach hodowlanych. Ma to 
szczególne znaczenie w rolnictwie ekologicznym, w którym zdolność konkurencyjna 
odmian uprawianego zboża powinna być narzędziem wykorzystywanym w ochronie 
zbóż przed chwastami. W warunkach rolnictwa konwencjonalnego lub integrowanego, 
w których stosuje się chemiczną ochronę przed chwastami, wykorzystanie zdolności 
konkurencyjnych odmiany uprawianego zboża pozwala na znaczne ograniczenie 
dawki herbicydów. Jest to istotne zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak 
również ze względu na troskę o środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi i zwierząt. 
W powyższych systemach gospodarowania ważnym zagadnieniem jest również 
znajomość reakcji danej odmiany na stosowany herbicyd, co pozwoli uniknąć lub 
zminimalizować straty w plonach wynikające z jego negatywnego działania na roślinę 
uprawną.  
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