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KOMUNIKAT 
 

JESIENNE ZWALCZANIE MIOTŁY ZBOŻOWEJ  
W ZBOŻACH OZIMYCH 

 
 
 

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych w okresie jesiennym wykazuje większą 

skuteczność niż w terminie wiosennym. Zabieg wykonany jesienią powoduje ograniczenie 

konkurencji chwastów już w początkowym okresie wzrostu zbóż, co w znacznym stopniu 

przyczynia się do uzyskania lepszych plonów. Wśród chwastów występujących w dużym nasileniu 

w uprawie zbóż ozimych, do najbardziej uciążliwych i czyniących największe szkody, należy miotła 

zbożowa. Zaleca się ją zwalczać jesienią, ponieważ wczesną wiosną osiąga fazę powyżej trzech 

liści (początek krzewienia) i przez większość herbicydów jest słabo zwalczana. 

Wiele preparatów zalecanych do jesiennych zabiegów ma działanie przedłużone jeszcze na 

okres wiosny i zwykle nie ma już potrzeby stosowania zabiegów wiosennych, zwłaszcza przeciw 

miotle zbożowej. Stosowanie środków chemicznych w dużym stopniu zależy od terminu siewu.  

W przypadku siewów opóźnionych, zabiegi odchwaszczania lepiej wykonać wiosną. Jednak, gdy 

siew wykonano w terminie optymalnym, to jesienne zabiegi herbicydowe są najskuteczniejsze.  

Po wschodach zabiegi najczęściej wykonuje się od fazy 2 – 4 liści zbóż – zależy to od zaleceń w 

instrukcji herbicydu, który chcemy zastosować.  
 
 

      
UWAGI: 

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej 
kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.  
 

 Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin: 

 Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania. 

 Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, 
zwierząt oraz środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i 
obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie 
środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze 
objętym zabiegiem. 

 Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie. 

 Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych 
może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy. 

 Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji 
dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 
lata. 

 Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:  

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin 
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