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Wstęp

 W wielu krajach o zintensyfikowanym poziomie rolnictwa pojawiła się tendencja 
zmierzająca do racjonalnego ograniczenia stosowania środków ochrony roślin,  
a zwłaszcza herbicydów. Działania te wynikają z proekologicznej polityki lansowanej 
w krajach Unii Europejskiej, a związane są z wprowadzeniem nowej strategii  
w ochronie roślin, polegającej na zredukowaniu dawek oraz zmniejszeniu ilości 
zabiegów do niezbędnego minimum. Wyrazem tej strategii jest ostatnio uchwalona 
Dyrektywa Ue (5) mówiąca o zrównoważonym stosowaniu pestycydów osiąganym 
poprzez zmniejszanie zagrożenia związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin  
i wpływu ich aplikacji na zdrowie ludzi oraz na środowisko, a także poprzez zachęcanie 
do stosowania integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych technologii produkcji. 
Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie wiele nowych wyzwań, które winny 
być poprzedzone badaniami. W przyjętych założeniach konieczne jest ograniczenie 
stosowania środków chemicznych w produkcji rolniczej. Z tego względu rozpoczęto 
badania umożliwiające realną ocenę wprowadzania redukcji zużycia środków przy 
jednoczesnym zachowaniu dobrej skuteczności w walce z agrofagami oraz jakości 
ziemiopłodów.
 Łączne stosowanie środków chwastobójczych z adiuwantami umożliwia 
skuteczniejsze zwalczanie chwastów i poszerzenie spektrum działania w odniesieniu 
do chwastów średnio wrażliwych na herbicyd (4, 23, 24). Taka aplikacja, w wielu 
przypadkach, pozwala na zmniejszenie dawki herbicydu o ok. 20-30% bez utraty 
skuteczności działania, co umożliwia redukcję kosztów poniesionych na zakup 
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środków chemicznych, jak również powinno ograniczyć ryzyko występowania 
pozostałości substancji czynnych herbicydów w glebie i uprawianej roślinie lub 
znacząco zredukować ich poziom (2, 21). Obniżanie dawek herbicydów można 
stosować w przypadku, gdy zabiegi wykonywane są w optymalnych terminach  
i warunkach pogodowych przewidzianych w instrukcji stosowania. Natomiast, nie 
należy obniżać dawek w przypadkach, gdy zabieg jest opóźniony (chwasty zbyt 
zaawansowane w rozwoju), występuje duże nasilenie chwastów lub warunki pogodowe 
nie sprzyjają działaniu preparatów (niska wilgotność powietrza, niska temperatura).  
W takich sytuacjach zastosowanie adiuwanta umożliwia zachowanie dobrej skuteczności 
chwastobójczej bez konieczności wykonywania zabiegów uzupełniających lub 
zwiększania dawek.
 Wykorzystując dotychczasową wiedzę oraz poznane właściwości adiuwantów, 
które są stosowane w zabiegach nalistnych, można rozszerzyć ich zastosowanie  
o aplikację razem z herbicydami w zabiegach przedwschodowych. Badania, 
prowadzone między innymi w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli 
IUNG-PIB, nad zachowaniem się w środowisku herbicydów stosowanych łącznie 
z adiuwantami dowodzą, że dzięki dodatkowi adiuwanta następuje częściowe 
zatrzymanie i spowolnienie przenikania herbicydu w głębsze warstwy profilu 
glebowego, co może znacząco wydłużyć czas działania na chwasty będące już na polu, 
jak też na te, które dopiero zaczynają kiełkować (7, 10, 12, 19). Efekt ten powinien 
mieć wpływ na lepsze wykorzystanie i skuteczność herbicydów. Takie właściwości 
adiuwantów obserwowane są szczególnie w sytuacji, gdy niedługo po wykonaniu 
zabiegu herbicydowego występują niekorzystne warunki pogodowe, takie jak susza 
i niska temperatura powietrza. W takim przypadku rozwój rośliny uprawnej, jak też 
chwastów jest zahamowany lub znacząco spowolniony. Zastosowany herbicyd jest 
pobierany przez rośliny w ograniczonym zakresie i ulega rozkładowi lub przemieszcza 
się w głąb profilu glebowego, poniżej strefy korzeniowej. Adiuwanty zastosowane 
łącznie z herbicydem zwiększają aktywność molekuł substancji aktywnej herbicydu 
do tworzenia wiązań natury fizycznej i chemicznej z cząstkami gleby, co ogranicza 
ich migrację i rozkład (18, 22, 25). Dłuższe „zaleganie” herbicydu w powierzchniowej 
warstwie gleby wydłuża okres dostępności dla roślin. Zjawisko to nie jest jednak na tyle 
długotrwałe, by wpływało negatywnie na zanieczyszczenie gleby. W powierzchniowej 
warstwie gleby występują bowiem inne czynniki, jak: wyższa temperatura, dostęp 
światła, duża liczba mikroorganizmów glebowych, itp., które sprzyjają rozkładowi.
Możliwość zatrzymania herbicydu w warstwie powierzchniowej gleby jest również 
korzystne w sytuacji, gdy po zabiegu herbicydowym występują obfite opady 
deszczu, które w normalnych warunkach (bez dodatku adiuwanta) powodują szybkie 
przemieszczanie się herbicydu wraz z wodą po opadach w głębsze warstwy gleby, 
niedostępne dla roślin (8).

W oparciu o dotychczasową wiedzę, w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy 
Roli (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy) 

Mariusz Kucharski, Jerzy Sadowski, Olga Kalitowska



47

prowadzone są prace nad oceną przydatności adiuwantów w przedwschodowych 
zabiegach  chwastobójczych. Obejmują one zagadnienia dotyczące skuteczności 
zwalczania chwastów, jakości ziarna, dynamiki rozkładu oraz mobilności herbicydu 
w glebie.  

Skuteczność, pozostałości i jakość plonów

 Celem prowadzonych badań była ocena skuteczności chwastobójczej oraz wpływu 
herbicydu zawierającego diflufenikan stosowanego w mieszaninie z adiuwantami  
w zabiegach przedwschodowych na pozostałości i jakość ziarna pszenicy ozimej.
 Badania prowadzono w latach 2009–2012 na polu produkcyjnym pszenicy 
ozimej zlokalizowanym w okolicy Wrocławia. Doświadczenia zakładano metodą 
losowanych bloków, w czterech powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 20 m2. 
Herbicyd zawierający diflufenikan (Legato 500 SC) stosowano samodzielnie w dawce 
pełnej (0,25 l.ha-1) i zredukowanej (0,15 l.ha-1) oraz w dawce zredukowanej łącznie  
z adiuwantem. W mieszaninie z herbicydem zastosowano trzy adiuwanty różnego typu: 
olejowy, surfaktant organosilikonowy oraz adiuwant wieloskładnikowy, przeznaczony 
do zabiegów przedwschodowych. Zabiegi herbicydowe wykonano jesienią, przed 
wschodem roślin pszenicy ozimej (chwasty w fazie BBCH 05–10).
 Fitotoksyczność zastosowanych mieszanin oceniano bonitacyjnie (w skali 1:9) 
3–4 tygodnie po ich aplikacji oraz wiosną po ruszeniu wegetacji. Ponadto wiosną 
wykonano ocenę skuteczności chwastobójczej, wykorzystując metodę szacunkową, 
określającą procentowe zniszczenie chwastów w stosunku do obiektu kontrolnego. 
Plon pszenicy ozimej zbierano kombajnem poletkowym. W pobranym w czasie zbioru 
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 aktywnej 
herbicydu. Analizy jakościowe ziarna wykonano zgodnie z metodyką opisaną  
w Polskich Normach (1, 14, 16, 17). Zawartość popiołu, białka, glutenu i wskaźnik 
sedymentacji określono za pomocą urządzenia INSTALAB 600, wykorzystującego 
technikę bliskiej podczerwieni NIR. Pozostałości diflufenikanu oznaczono techniką 
chromatografii gazowej GC/EC (15).

Badany herbicyd stosowany samodzielnie, jak też w mieszaninie z adiuwantami 
był selektywny dla roślin pszenicy ozimej (tab. 1). Herbicyd zastosowany w dawce 
pełnej powodował 90% zniszczenie chwastów. Obniżenie dawki preparatu o 40% 
(0,15 l.ha-1) spowodowało spadek skuteczności do 78%. Zastosowanie herbicydu  
w dawce zredukowanej z dodatkiem adiuwantów skutkowało poprawą jego 
skuteczności w porównaniu z samodzielną aplikacją, a uzyskane średnie zniszczenie 
chwastów (89–90%) kształtowało się na poziomie porównywalnym z tym, jakie 
uzyskano dla herbicydu stosowanego samodzielnie w dawce pełnej (tab. 1). Podobną 
zależność otrzymano w stosunku do plonu ziarna (tab. 2).

Łączne stosowanie herbicydów z adiuwantami w zabiegach przedwschodowych – skuteczność...
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Tabela 1
Ocena skuteczności działania herbicydu w zależności od dawki i zastosowanego adiuwanta

Obiekt Dawka
(l.ha-1)

F
(1:9)

Zniszczenie chwastów [%]
APESV STEME MATIN GALAP VIOAR BRSNX THLAR

Kontrola – 1 * 8 * 10 * 6 * 6 * 15 * 9 * 7
Legato 500 SC 0,25 1 92 93 91 96 90 78 92
Legato 500 SC 0,15 1 77 84 80 84 72 70 82
Legato 500 SC 0,15 1 89 90 92 93 87 80 93
+ Atpolan 80 EC 1,0
Legato 500 SC 0,15 1 91 94 91 95 86 84 90
+ Slippa 0,15
Legato 500 SC 0,15 1 94 91 88 94 91 85 89
+ BackRow 0,5

F - fitotoksyczność - wrażliwość roślin na herbicyd w skali 1:9, gdzie:
1 - zniszczenie chwastów, brak działania na roślinę uprawną
9 - brak działania na chwasty, zniszczenie rośliny uprawnej
* dla kontroli podano liczbę chwastów na m2 
APESV–Apera spica-venti; BRSNX–Brassica napus; GALAP–Galium aparine; MATIN–
Tripleurospermum inodorum; STEME–Stellaria media; VIOAR–Viola arvensis; THLAR–Thlaspi arvense

Źródło: badania własne.

Tabela 2
Pozostałości diflufenikanu i parametry jakościowe ziarna pszenicy ozimej

Obiekt Dawka
(l.ha-1)

Pozostałości
(mg.kg-1)

Parametry jakościowe
plon
(t/ha)

białko
(%)

gluten
(%)

popiół
(%)

MTN
(g)

SR
(%)

WN
(%)

LO
(s)

hL
(kg/hl)

Kontrola – – 3,52 10,5 24,9 0,82 39,4 34,6 98,1 305 80,5
Legato 500 SC 0,25 0,0010 5,74 11,2 26,8 0,86 38,2 34,1 97,6 312 81,7
Legato 500 SC 0,15 0,0004 4,92 10,4 25,5 0,74 38,0 33,2 98,3 298 81,1
Legato 500 SC 0,15 0,0007 5,64 11,1 24,7 0,91 39,2 34,8 97,8 302 80,2
+ Atpolan 80 EC 1,0
Legato 500 SC 0,15 0,0006 5,52 10,7 26,4 0,90 39,0 35,6 96,9 310 79,6
+ Slippa 0,15
Legato 500 SC 0,15 0,0005 5,60 10,5 25,9 0,76 38,7 33,8 97,3 304 81,3
+ BackRow 0,5

MTN–masa tysiąca nasion (g)
WN–wyrównanie ziarna (%)
hL–masa hektolitra (kg.hl-1)
LO–liczba opadania (s)
SR–wskaźnik sedymentacji (%)
Źródło: badania własne

Próbki ziarna pszenicy ozimej, pobrane w czasie żniw, poddano analizie 
jakościowej. Wykazała ona, że stosowanie herbicydu samodzielnie, jak też  
w mieszaninie 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. 2).
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W ziarnie pszenicy ozimej wykonano również badania na obecność pozostałości 
diflufenikanu. W próbkach ziarna pochodzących z obiektów, na których zastosowano 
herbicyd w dawce pełnej stwierdzono pozostałości diflufenikanu na poziomie 0,0010 
mg.kg-1 (tab. 2). Redukcja dawki herbicydu powodowała również obniżenie stężenia 
pozostałości, które kształtowało się na poziomie 0,0004 mg.kg-1. 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 (0,0005–0,0007 mg.kg-1). Wykryte w badaniach 
pozostałości diflufenikanu w ziarnie pszenicy ozimej, niezależnie od dawki i sposobu 
aplikacji herbicydu, były znacząco niższe od wartości dopuszczalnych (NDP – 
Najwyższe Dopuszczalne Pozostałości).

Dynamika rozkładu herbicydu w glebie

Celem prowadzonych badań była ocena wpływu dodatku adiuwanta na rozkład 
herbicydu (chlorydazonu) w glebie. Doświadczenia prowadzono w warunkach 
kontrolowanych. Glebę do badań pobrano z pola, z warstwy ornej 0–15 cm. Jest 
to typowa gleba z okolic Wrocławia, na której uprawiane są buraki cukrowe (pH 
= 6.3; Corg = 2.01%; stosunek frakcji piasek/pył/ił = 15/34/51%). Glebą o ustalonej 
wilgotności napełniano doniczki (250 g gleby na doniczkę). Liczbę doniczek ustalono 
jako iloczyn kombinacji występujących w doświadczeniu, trzech powtórzeń i liczby 
pobrań (jedna doniczka = jedno pobranie). Chlorydazon aplikowano samodzielnie 
(w dawce 1950 g.ha-1) oraz w mieszaninie z trzema adiuwantami: olejowym, 
surfaktantem i wieloskładnikowym (dedykowany do zabiegów przedwschodowych) 
w stacjonarnej komorze opryskowej wyposażonej w ruchomą dyszę typu TeeJet 
XR 11003-VS, umożliwiającą wydajność cieczy użytkowej równą 250 l.ha-1 przy 
ciśnieniu roboczym 0,25 MPa. Po aplikacji herbicydu doniczki z glebą umieszczono 
w komorze klimatycznej (Sanyo MLR-350), w której utrzymywano parametry 
odpowiadające stałemu rytmowi dobowemu temperatur i oświetlenia, imitującemu 
warunki w czasie wiosennej aplikacji herbicydu (dzień – 16 godz., temperatura 20°C, 
natężenie światła 14 000 luxów; noc – 8 godz., 10°C, bez oświetlenia). Wilgotność 
gleb utrzymywano na stałym poziomie (60% maksymalnej pojemności wodnej) przez 
cały czas trwania badań (metodą wagową). Próbki gleb do oznaczania zawartości 
chlorydazonu pobierano w przyjętych odstępach czasu. Pierwsze próbki pobrano  
1 godzinę po opryskiwaniu (stężenie początkowe). Następne próbki pobierano 4, 16, 
32, 48, 64, 80, 96, 112 i 128 dni po aplikacji herbicydu. Pozostałości chlorydazonu 
oznaczano techniką chromatografii gazowej GC/ECD.
 Dokładny przebieg rozkładu chlorydazonu w glebie przedstawiono na rys. 1. Dodatek 
adiuwanta olejowego i surfaktanta powodował spowolnienie rozkładu chlorydazonu 
w glebie. Na podstawie krzywych rozkładu wyznaczono wartości czasu połowicznego 
rozkładu (DT50) chlorydazonu w glebie. Zróżnicowanie w szybkości rozkładu miało 
swoje odzwierciedlenie w wartościach DT50. Wartość DT50 dla mieszaniny chlorydazonu 

Łączne stosowanie herbicydów z adiuwantami w zabiegach przedwschodowych – skuteczność...
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z adiuwantami: olejowym i surfaktantem była o 8–14 dni wyższa od wartości 
odnotowanej dla chlorydazonu stosowanego samodzielnie (43 dni). Nie obserwowano 
znaczących różnic w przebiegu rozkładu i wartości DT50 dla chlorydazonu aplikowanego 
samodzielnie oraz z dodatkiem adiuwanta wieloskładnikowego. Na podstawie 
czasu połowicznego rozkładu w glebie chlorydazon można zaliczyć do związków  
o średniej trwałości. Uzyskane w doświadczeniu wartości DT50 pokrywają się z danymi 
literaturowymi, gdzie czas połowicznego rozkładu chlorydazonu w różnych glebach 
oscyluje od 8 do 104 dni (3, 6, 13, 20).

Wpływ adiuwantów na mobilność herbicydów w glebie

 Celem badań było określenie wpływu adiuwantów na pozostałości i mobilność 
herbicydu w glebie. Badania prowadzono w warunkach polowych, na plantacji 
buraka cukrowego, gdzie przed wschodem rośliny uprawnej, zastosowano herbicyd 
zawierający metamitron samodzielnie oraz jako mieszaninę z adiuwantami (2 
adiuwanty olejowe i 1 surfaktant). Pozostałości herbicydu badano 6, 12 i 20 tygodni po 
aplikacji herbicydu, a próby gleby pobierano z 3 poziomów głębokości obejmujących 

Chlorydazon (CH)
CH+adiuwant olejowy
CH+surfaktant
CH+adiuwant wieloskładnikowy

Rys. 1. Wpływ adiuwantów na rozkład chlorydazonu w glebie
Źródło: badania własne (11).
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warstwę 0–50 cm. Pozostałości metamitronu w glebie analizowano stosując technikę 
wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją UV (GC/ECD).
 W momencie zbioru rośliny uprawnej (20 tygodni po aplikacji herbicydu) 
pozostałości metamitronu wykryto we wszystkich próbkach pobranych  
z powierzchniowej warstwy gleby (0-15 cm). Pozostałości te wynosiły 0,002 – 
0,005 mg.kg-1. Na obiektach, gdzie zastosowano herbicyd z dodatkiem adiuwantów 
olejowych odnotowano statystycznie istotny wzrost pozostałości, w porównaniu do 
obiektów z samym herbicydem. Podobny wpływ adiuwantów na wzrost pozostałości 
w glebie uzyskano w badaniach prowadzonych w warunkach polowych i testach 
modelowych (9, 22).
 Ponadto zaobserwowano wpływ stosowanych adiuwantów na mobilność herbicydu 
w profilu glebowym. Stwierdzono, że zastosowanie herbicydu łącznie z adiuwantami 
olejowymi spowodowało ograniczenie przenikania substancji aktywnej herbicydu 
w głębsze warstwy gleby. W próbkach pobranych z warstwy 31-50 cm, w czasie 
zbioru buraka cukrowego, stwierdzono pozostałości rzędu 0,009 mg.kg-1 – obiekt, 
gdzie stosowano sam herbicyd. Natomiast na obiektach, gdzie aplikowano herbicyd 
z dodatkiem adiuwantów olejowych pozostałości nie wykryto lub kształtowały się 
one na poziomie wykrywalności metody analitycznej (0,001 mg.kg-1). W przypadku 
zastosowania adiuwanta z grupy surfaktantów obserwowano również niższy poziom 
pozostałości, w porównaniu z obiektami, gdzie aplikowano sam herbicyd, jednak nie 
był on istotny statystycznie. Wszystkie wyniki przeprowadzonego doświadczenia 
zamieszczono w tabeli 3.

Tabela 3
Pozostałości metamitronu w glebie

Warstwa 
gleby
(cm)

Pozostałości metamitronu (wartości średnie dla 4 powtórzeń)
(mg.kg-1)

Bez adiuwanta + AO1 + AO2 + AS NIR0,05

Próbki pobrane 6 tyg. po aplikacji herbicydu
0 - 15 0,056 0,072 0,064 0,060 0,0069
16 - 30 0,030 0,018 0,025 0,029 0,0047
31 - 50 0,009 NW 0,002 0,006 0,0034

Próbki pobrane 12 tyg. po aplikacji herbicydu
0 - 15 0,018 0,026 0,023 0,020 0,0048
16 - 30 0,026 0,022 0,023 0,024 0,0037
31 - 50 0,015 0,004 0,007 0,012 0,0042

Próbki pobrane 20 tyg. po aplikacji herbicydu
0 - 15 0,002 0,005 0,004 0,003 0,0018
16 - 30 0,007 0,003 0,004 0,005 0,0023
31 - 50 0,009 NW 0,001 0,006 0,0031

NW – pozostałości nie wykryto
AO1, AO2 – adiuwanty olejowe
AS – adiuwant z grupy surfaktantów
Źródło: badania własne.
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Podsumowanie

Wykorzystanie substancji wspomagających (adiuwantów) w zabiegach ochrony 
roślin jest znane od wielu lat. Jedno z pierwszych udokumentowanych zastosowań 
pochodzi z USA z 1877 roku i dotyczy użycia mieszaniny oleju mineralnego 
(Kerosene) oraz mydła w zabiegach mających na celu niszczenie jaj mszyc. W XIX i na 
początku XX wieku, najczęstszymi dodatkami do środków ochrony roślin były mydła 
pozyskiwane z tłuszczu ryb i wielorybów. Jednak dopiero w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku substancje te zaczęto stosować na szeroką skalę. Pierwszym 
adiuwantem zarejestrowanym w Polsce, w roku 1967 był Citowett AL, który w swym 
składzie zawierał związek z grupy surfaktantów – eter alkiloarylopoliglikolowy. 
Obecnie adiuwanty stanowią bardzo liczną i zróżnicowaną grupę substancji.

Oprócz adiuwantów dodawanych do zbiornika aparatury opryskującej, coraz 
częściej, adiuwanty są dodawane bezpośrednio do formulacji środka ochrony 
roślin w procesie jego produkcji. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, jednak 
odbiera rolnikom możliwość wyboru. Obecnie stosowane adiuwanty, to produkty, 
przeznaczone głównie do łącznego stosowania z herbicydami (środki chwastobójcze). 
Tylko nieliczne z nich mogą być stosowane z innymi preparatami (środki grzybo- 
i owadobójcze lub inne). Jak wspomniano we wstępie, adiuwanty stosowane są 
najczęściej w zabiegach powschodowych (nalistnych), jednak na rynku pojawiają 
się już pierwsze adiuwanty, które są dedykowane do zabiegów wykonywanych przed 
wschodem rośliny uprawnej.

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz danych literaturowych można 
stwierdzić, że niektóre herbicydy zastosowane z adiuwantami doglebowo nie wpływały 
fitotoksycznie na uprawianą roślinę, pozwoliły na obniżenie dawki badanego herbicydu 
zachowując jego wysoką skuteczność chwastobójczą oraz nie wpłynęły na jakość 
plonu. W przypadku badanego ziarna pszenicy wykazano, że łączne stosowanie 
herbicydu z adiuwantami wpływało na wzrost stężenia pozostałości diflufenikanu w 
ziarnie, jednak uzyskane wartości były niższe od tych, które stwierdzono w ziarnie, z 
obiektów, na których stosowano pełną dawkę herbicydu. Ponadto dodatek adiuwanta 
spowalniał rozkład herbicydu (wzrost wartości czasu połowicznego rozkładu w glebie), 
powodował wzrost stężenia pozostałości herbicydu w wierzchniej warstwie gleby oraz 
ograniczał mobilność herbicydu w głąb profilu glebowego. Możliwość stosowania 
adiuwantów z herbicydami w zabiegach przedwschodowych wymaga dalszych prac, 
gdyż podobnie jak w zabiegach nalistnych, każdy układ herbicyd – adiuwant wymaga 
oddzielnych badań. Ponadto, z braku szerokiego wyboru adiuwantów doglebowych, 
często próbuje się wykorzystać substancje dotychczas stosowane jako adiuwanty 
w aplikacji powschodowej. Takie działania stwarzają zagrożenia polegające na 
uszkodzeniu roślin uprawnych (działanie fitotoksyczne), spadek plonu, pogorszenie 
jego jakości oraz zagrożenia dla środowiska (wyższe pozostałości herbicydu w plonie, 
glebie).

Mariusz Kucharski, Jerzy Sadowski, Olga Kalitowska



53

Literatura

1. BN-69/9131-02. 1969. Oznaczanie wyrównania ziarna.
2. B r u c e  J. A.,  C a r e y  J. B.: Effect of growth stage and environment on foliar absorption, 

translocation, metabolism and activity of nicosulfuron in quackgrass (Elytrigia repens). Weed Sci., 
1996, 44: 447–454.

3. C a p r i  E.,  G h e b b i o n i  C.,  T r e v i s a n  M.: Metamitron and chloridazon dissipation in  
a silty clay loam soil. J. Agric. Food Chem., 1995, 43: 247–253.

4. D e x t e r  A. G.,  Z o l l i n g e r  R. K.: Weed control guide for sugarbeet. Sugarbeet Res. Ext. 
Rep., 2001, 32: 3–34.

5. Dyrektywa UE 2009/128/WE z dnia 21 października 2009, ustalająca ramy wspólnego działania 
na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dz. U. UE, L 309/71 z dnia 24 listopada 2009: 
71 ss.

6. F a n  d e  F a n g,  P e s t e m e r  W.,  M a l k o m e s  H. P.: Effect of various pesticides of a sugar-
-beet spray program on biological activities and chloridazon degradation in soil. II. Pot trials and 
laboratory experiments. Weed Res., 1983, 23: 293–304.

7. J u n  C.,  H u a  G.,  H o n g m e i  Z.,  L e i  J.,  H o n g  Y.: Effects of SOM, surfactant and pH on the 
sorption-desorption and mobility of prometryne in soils. Chemosphere, 2008, 70(11): 2127–2136.

8. K o s t o w s k a  B.,  S a d o w s k i  J.: Przemieszczanie w profilu glebowym herbicydów sto-
sowanych do odchwaszczania kukurydzy. Mat. 32 Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 1992, 32(2): 
164–167.

9. K u c h a r s k i  M.: Influence of herbicide and adjuvant application on residues in soil and plant 
of sugar beet. J. Plant Protection Res., 2003, 43(3): 225-232.

10. K u c h a r s k i  M.,  D o m a r a d z k i  K.: Stosowanie adiuwantów z metamitronem w zabiegach 
przedwschodowych – wpływ na skuteczność chwastobójczą oraz pozostałości herbicydu w glebie. 
Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2008, 48(1): 281–286.

11. K u c h a r s k i  M.,  S a d o w s k i  J.,  D o m a r a d z k i  K.: Degradation rate of chloridazon in 
soil as influenced by adjuvants. J. Plant Prot. Res., 2012, 52(1): 147–150.

12. M c M u l l a n  P. M.,  T h o m a s  J. M.,  V o l g a s  G.: HM9679 – A spray adjuvant for soil-ap-
plied herbicides. In: Proc. 5th International Symposium on Adjuvants for Agrochemicals, 17–21 
August 1998, Memphis, Tennessee USA: 285–290.

13. P e s t e m e r  W.,  M a l k o m e s  H. P.: Effect of various pesticides of a sugar-beet spray program 
on biological activities and chloridazon degradation in soil. I. Field experiments. Weed Res., 1983, 
23: 283–291.

14. PN-68/R-74017. 1968. Oznaczanie masy 1000 ziarn.
15. PN-92/R-04100. 1992. Gleba i materiał roślinny. Oznaczanie pozostałości herbicydów. Substancja 

aktywna – diflufenikan.
16. PN-ISO 3093. 1996. Oznaczanie liczby opadania.
17. PN-ISO 7971-2. 1998. Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej „masą hektolitra”.
18. R e d d y  K. N.: Effect of acrylic polymer adjuvants on leaching of bromacil, diuron, norfurazon 

and simazine in soil columns. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 1993, 50(3): 449–458.
19. R o d r i g u e z - C r u z  M. S.,  S a n c h e z - M a r t i n  M. J.,  A n d r a d e s  M. S.,  S a n- 

 c h e z - C a m a z a n o  M.: Retention of pesticides in soil columns modified in situ and ex situ 
with a cationic surfactant. Sci. Total Environ., 2007, 378(1/2): 104–112.

20. R o u c h a u d  J.,  N e u s  O.,  H e r m a n n  O.: Influence of application rate and manure amend-
ment on chloridazon dissipation in the soil. Weed Res., 1997, 37: 121–127.

21. S h a r m a  S. D.,  K i r k w o o d  R. C.,  W h a t e l e y  T. I.: Effect of non-ionic nonylphenol 
surfactants on surface physicochemical properties, uptake and distribution of asulam and diflufe-
nican. Weed Res., 1996, 36: 227–239.

Łączne stosowanie herbicydów z adiuwantami w zabiegach przedwschodowych – skuteczność...



54

22. S w a r c e w i c z  M.,  M u l i ń s k i  Z.,  Z b i e ć  I.: Influence of spray adjuvants on the behavior 
of trifluralin in the soil. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 1998, 60: 569–574.

23. W a r n e r  J. D.,  D e x t e r  A. G.: Adjuvant effect on weed control in sugar beet from Upbeet and 
Upbeet plus other adjuvants. Sugarbeet Res. Ext. Rep., 1995, 26: 77–82.

24. W i l s o n  R. G.,  S m i t h  J. A.,  Y o n t s  C. D.: Repeated reduced rates of broadleaf herbicides 
in combination with methylated seed oil for postemergence weed control in sugar beet (Beta vul-
garis). Weed Technol., 2005, 19: 855–860.

25. V a n  D e r  P a s  L. J. T.,  M a t s e r  A. M.,  B o e s t e n  J. J. T. I.,  L e i s t r a  M.: Behaviour 
of metamitron and hydroxy-chlorothalonil, Pestic. Sci., 1999, 55: 923–934:

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. Mariusz Kucharski
IUNG–PIB

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli
ul. Orzechowa 61
50-540 Wrocław

tel.: 71 363 87 07 w. 105
e-mail: m.kucharski@iung.wroclaw.pl

Mariusz Kucharski, Jerzy Sadowski, Olga Kalitowska




