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WEED INFESTATION AND YIELDING OF SUGAR MAIZE AFTER MECHANICAL 
WEEDER CONTROL 

 

Summary 
 

Field experiments to estmate weed control in sugar maize were conducted at the Agricultural University of Pozna� in 2004-
2006. Chenopodium album, Viola arvensis and Polygonum convolvulus were observed in three years. Weeder control effi-
cacy was not satisfactory. The highest cobs yield was obtained after Maister 310 WG strip treatment. 
 
 
ZACHWASZCZENIE I PLONOWANIE KUKURYDZY CUKROWEJ PO ZASTOSOWANIU 

PIEL�GNACJI MECHANICZNEJ 
 

Streszczenie 
 

Do�wiadczenia polowe przeprowadzono w latach 2004-2006 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu badaj�c 
skuteczno�� mechanicznego zwalczania chwastów oraz plonowanie kukurydzy cukrowej. Trzy gatunki chwastów – komosa 
biała (Chenopodium album), fiołek polny (Viola arvensi ) i rdest powojowaty (Polygonum convolvulus) wyst�piły we 
wszystkich latach bada�. Skuteczno�� metody zwalczania chwastów okazała si� nie wystarczaj�ca. Najwy�sze plony kolb 
uzyskano po zastosowaniu herbicydu Maister 310 WG z Actirob 842 EC.  
 
 
1. Wst�p 
 

Od czasu, kiedy człowiek rozpocz�ł upraw� roli, miał 
do czynienia z chwastami i problem ten b�dzie istniał tak 
długo, jak długo b�d� uprawiane ro�liny w swym 
naturalnym �rodowisku. Chwasty, podobnie jak choroby i 
szkodniki, przyczyniaj� si� do obni�enia plonów. 
Szkodliwo�� ich nie polega jednak na opanowaniu ro�lin 
uprawnych, lecz na konkurencji z nimi o �wiatło, wod� i 
składniki pokarmowe. Chwasty mog� by� ro�lin�-
gospodarzem dla du�ych grup szkodników i chorób, mog� 
utrudnia� zbiór ro�lin uprawnych. St�d te� zwalczanie ich 
jest z reguły konieczne [1]. Walka z chwastami przez 
tysi�clecia opierała si� przede wszystkim na r�cznym 
pieleniu upraw, bardziej współcze�nie na metodach 
mechanicznych i agrotechnicznych [1]. Chemiczne �rodki 
ochrony ro�lin zdobyły niezwykł� popularno�� dzi�ki 
szybkim i ewidentnym, wr�cz „naocznym’’ efektom. Poza 
tym herbicydy mog� by� cennym narz�dziem w 
konstruowaniu programu zapobiegawczego, ale tylko w 
systemie konwencjonalnym. 

Wielko�� strat plonów ro�liny uprawnej jest �ci�le 
zwi�zana z liczb� konkuruj�cych chwastów oraz z ich 
mas�. W miar� wzrostu liczby chwastów na danym 
obszarze, zmniejszaj� si� wymiary ro�liny, to znaczy liczba 
rozgał�zie� lub rozkrzewie�, liczba i powierzchnia li�ci 
oraz rozmiar systemu korzeniowego. Masa chwastów jest 
jednak miar� bardziej po�yteczn�, poniewa� poprawniej 
oznacza ilo�� czynników wzrostu przej�t� przez chwasty i 
w ten sposób niedost�pn� dla ro�liny uprawnej [2]. Ze 
wzgl�du na pokrój kukurydzy i jej pocz�tkowy powolny 
wzrost, mi�dzyrz�dzia nie s� zakryte przez dłu�szy czas. 
Czynniki te ułatwiaj� kiełkowanie i szybki wzrost 
chwastów. Kukurydza jest wi�c ro�lin� w pocz�tkowym 
okresie swej wegetacji bardzo wra�liw� na konkurencyjne 
działanie chwastów, st�d ich zwalczanie. 

Chwasty, które wyst�puj� w kukurydzy cukrowej nale�� 
do najwi�kszej grupy agrofagów i maj� du�y wpływ na 
plon i jego jako�� [1]. Jak ju� wcze�niej wspomniano jedn� 
z metod walki z chwastami w kukurydzy cukrowej jest 
mechaniczna piel�gnacja, b�d�c podstawowym elementem 
rolnictwa ekologicznego. 

Celem przeprowadzonego do�wiadczenia była ocena 
zachwaszczenia oraz plonowania kukurydzy cukrowej po 
zastosowaniu piel�gnacji mechanicznej. 
 
2. Metody bada� 
 
 Do�wiadczenie polowe przeprowadzono w latach 2004-
2006 w Zakładzie Do�wiadczalno-Dydaktycznym Swadzim 
koło Poznania, jako jednoczynnikowe, metod� losowanych 
bloków w czterech powtórzeniach. Zakładano je glebie 
płowej zaliczanej do czwartego kompleksu przydatno�ci 
rolniczej (�ytni bardzo dobry) oraz klasy bonitacyjnej IVa. 
Obiektami do�wiadczalnymi były: obiekt kontrolny, 
piel�gnacja mechaniczna, Maister 310 WG + Acrirob 842 
EC – 0,15 kg . ha-1+ 2 l . ha-1 oraz Dual 960 EC + Chwastox 
Turbo 340 SL - 1,6 l. ha-1 + Chwastox Turbo 340 SL – 2 l. 
ha-1. Piel�gnacja mechaniczna polegała na dwukrotnym 
stosowaniu zabiegów niszczenia chwastów. Herbicydy lub 
ich mieszanki stosowano po siewie kukurydzy cukrowej w 
fazie 3-4 li�ci. Zabiegi wykonano opryskiwaczem 
ci�nieniowym (rowerowym) na spr��one powietrze, 
ci�nienie 0,3 MPa, a ilo�� wody 250 l . ha-1. Powierzchnia 
poletek wynosiła 22 m -2. Do siewu u�ywano super-słodkiej 
odmiany kukurydzy cukrowej Indira F1. Przedplonem we 
wszystkich latach do�wiadcze� była pszenica ozima. 
Wykonane zabiegi uprawowe i piel�gnacyjne były zgodne z 
ogólnie przyj�tymi zasadami agrotechniki kukurydzy 
cukrowej. Ocen� zachwaszczenia przeprowadzono 4 
tygodnie po wykonaniu zabiegu, okre�laj�c gatunki 
chwastów i ich mas� na 1 m-2. 
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 W latach prowadzenia bada� wyst�piła ró�na liczba 
gatunków chwastów: w 2004 – 8, 2005 – 6 i 2006 – 8. Tylko 
trzy gatunki wyst�piły we wszystkich latach prowadzenia 
bada� i były to: komosa biała, fiołek polny oraz rdest 
powojowaty. 
 Charakterystyk� przebiegu warunków pogodowych w 
poszczególnych latach prowadzenia bada� opracowano na 
podstawie pomiarów wykonanych w Stacji 
Meteorologicznej Katedry Uprawy Roli i Ro�lin 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
 
3. Wyniki bada� 
 
 Warunki meteorologiczne panuj�ce w latach 
prowadzenia bada� były podobne (tab. 1). We wszystkich 
latach bada� sumy opadów atmosferycznych w okresach 
wegetacji były bardzo zbli�one. Podobnie było w 
przypadku temperatury, przy czym najcieplejszym okazał 
si� rok 2006. Korzystny przebieg pogody spowodował 
wyst�pienie du�ej liczby i masy chwastów na obiekcie 
kontrolnym, jak i na obiektach chronionych. W 
do�wiadczeniu wyst�piły charakterystyczne gatunki 
chwastów dla tej uprawy, a były to: samosiewy rzepaku 
(Brassica napus), komosa biała (Chenopodium album), 
fiołek polny (Viola arvensis), rdest powojowaty 
(Polygonum convolvulus), rdest ptasi (Polygonum 
aviculare), bodziszek drobny (Geranium pusillum), 
przytulia czepna (Galium aparine) i chwastnica 
jednostronna (Echinochloa crus-galli w 2004 roku; tasznik 
pospolity (Capsella bursa-pastoris), komosa biała 
(Chenopodium album), fiołek polny (Viola arvensis), rdest 
powojowaty (Polygonum convolvulus), bodziszek drobny 
(Geranium pusillum) i chwastnica jednostronna 
(Echinochloa crus-galli w 2005 roku; samosiewy rzepaku 

(Brassica napus), komosa biała (Chenopodium album), 
fiołek polny (Viola arvensis), rdest powojowaty 
(Polygonum convolvulus), rdest ptasi (Polygonum 
aviculare), przytulia czepna (Galium aparine), wilczomlecz 
obrotny (Euphorbia helioscopia) i mak polny (Papaver 
rhoeas) w 2006 roku. 
 We wszystkich latach bada� skuteczno�� stosowanych 
zabiegów ró�niła si� i nie zawsze była wystarczaj�ca (tab. 
2). Wahała si� ona od 33,9 do 95,3% w stosunku do liczby 
chwastów i od 33,0 do 98,9% w stosunku do ich masy. 
Mało skutecznymi zabiegami w zwalczaniu chwastów 
okazało si� stosowanie oprysku preparatami Dual 960 EC + 
Chwastox Turbo 340 SL oraz pil�gnacja mechaniczna. 
Skuteczno�� tych dwóch kombinacji była na podobnym 
poziomie, zarówno w stosunku jak i do masy chwastów. 
�rednio za trzy letni okres bada� skuteczno�� tych 
zabiegów nie przekroczyła 60%. Znacznie wy�sz� 
skuteczno�� ograniczania zachwaszczenia uzyskano po 
zastosowaniu herbicydu Maister 310 WG + Actirob 842 
EC. Ponad 80% skuteczno�� tej kombinacji trzeba uzna� za 
dobr�. 
 W ci�gu trzech lat bada�, w ka�dy z nich, wyst�piły trzy 
gatunki chwastów, a mianowicie komosa biała, fiołek polny 
oraz rdest powojowaty. Komos� biał� najskuteczniej 
zwalczały zastosowane ł�cznie dwa herbicydy, a 
mianowicie Dual 960 EC + Chwastox Turbo 340 SL. 
Skuteczno�� tej kombinacji w stosunku do tego gatunku 
chwastu, zarówno do liczby jak i masy chwastów wyniosła 
100%. Niewiele ni�sz� skuteczno�ci� do komosy białej 
charakteryzował si� herbicyd Maister 310 WG z Actirob 
842 EC. Niezadowalaj�c� skuteczno�� do omawianego 
gatunku chwastu wykazywała piel�gnacja mechaniczna. 
Wynosiła ona 61,8% w stosunku do �wie�ej masy oraz 53,3 
w stosunku do liczby chwastów (tab. 3). 

 
Tab. 1. Opady (mm) oraz temperatura powietrza (°C) w ZDD Swadzim 
Table 1. Rainfalls (mm) and air temperature (°C) in Swadzim 
 

Sumy opadów – Sum of rainfalls �rednie temperatury – Mean temperatures Miesi�c – Month 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Kwiecie� – April 19,4 14,5 43,6 9,7 9,4 8,8 
Maj – May 49,8 74,3 57,4 12,9 13,3 13,8 
Czerwiec – June 51,3 19,1 26,9 16,1 16,5 18,7 
Lipiec – July 49,4 97,4 23,1 18,2 19,9 24,4 
Sierpie� – August 53,6 60,7 100,7 20,1 17,3 17,7 
Wrzesie� – September 32,3 34,4 22,0 14,2 16,0 17,2 
Pa�dziernik – October 45,2 5,0 22,1 10,4 10,5 11,3 
Suma opadów – Sum of rainfalls 301,0 305,4 295,8    

 
Tab. 2. Skuteczno�� ograniczania liczby i �wie�ej masy chwastów (%) 
Table 2. Effectiveness of weed number and fresh mass control (%) 
 

Kombinacje 
Treatments 

Zniszczenie chwastów - liczba % 
Weed control  - number 

Zniszczenie chwastów % (�wie�a masa) 
Weed control %  

(fresh matter of weeds) 

 2004 2005 2006 �rednio 
mean 2004 2005 2006 �rednio 

mean 
Kontrola / Control 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 x piel�gnacja mechaniczna 
2 x weeder 58,0 44,7 55,2 52,6 60,1 54,3 63,1 59,2 

Maister 310 WG  
+ Actirob 842 EC 71,0 95,3 80,6 82,3 68,7 98,9 92,1 86,6 

Dual 960 EC  
+ Chwastox Turbo 340 SL 47,2 38,0 33,9 39,7 33,0 90,4 49,1 57,5 
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Tab. 3. Skuteczno�� ograniczania liczby i �wie�ej masy komosy białej (%) 
Table 3. Effectiveness of common lambsquarters control (number and fresh mass (%) 
 

Kombinacje 
Treatments 

Zniszczenie chwastów - liczba % 
Weed control – number of % 

Zniszczenie chwastów % (�wie�a masa) 
Weed control % (fresh matter of weeds) 

 2004 2005 2006 �rednio 
mean 2004 2005 2006 �rednio 

mean 
Kontrola 
Control 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 x piel�gnacja mechaniczna 
2 x weeder 50,0 50,0 60,0 53,3 61,4 64,0 60,0 61,8 

Maister 310 WG  
+ Actirob 842 EC 100 100 96,0 98,7 100 100 99,8 99,9 

Dual 960 EC  
+ Chwastox Turbo 340 SL 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Tab. 4. Skuteczno�� ograniczania liczby i �wie�ej masy fiołka polnego (%) 
Table 4. Effectiveness of field violet control (number and fresh mass) (%) 
 

Kombinacje 
Treatments 

Zniszczenie chwastów - liczba % 
Weed control – number of % 

Zniszczenie chwastów % (�wie�a masa) 
Weed control % (fresh matter of weeds) 

 2004 2005 2006 �rednio 
mean 2004 2005 2006 �rednio 

mean 
Kontrola 
Control 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 x piel�gnacja mechaniczna 
2 x weeder 59,0 43,3 36,4 46,2 63,9 43,7 46,2 51,3 

Maister 310 WG  
+ Actirob 842 EC 76,0 98,3 63,6 79,3 79,6 99,5 84,6 87,9 

Dual 960 EC  
+ Chwastox Turbo 340 SL 50,8 13,3 0 21,4 35,6 79,8 0 38,5 

 
Tab. 5. Skuteczno�� ograniczania liczby i �wie�ej masy rdestu powojowatego (%) 
Table 5. Effectiveness of polygonum convolvulus control (number and fresh mass) % 
 

Kombinacje 
Treatments 

Zniszczenie chwastów - liczba % 
Weed control – number of % 

Zniszczenie chwastów % (�wie�a masa) 
Weed control % (fresh matter of weeds) 

 2004 2005 2006 �rednio 
mean 2004 2005 2006 �rednio 

mean 
Kontrola 
Control 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 x piel�gnacja mechaniczna 
2 x weeder 33,3 60,0 50,0 47,8 53,0 59,7 64,2 59,0 

Maister 310 WG + Actirob 
842 EC 0 40,0 50,0 30,0 0 93,1 72,5 55,2 

Dual 960 EC + Chwastox 
Turbo 340 SL 76,7 80,0 0 52,2 85,1 98,6 0 61,2 

 
Tab. 6. Plon kolb (t . ha-1) 
Table 6. Cobs yield (t . ha-1) 
 

Kombinacje  
Treatments 

Plon kolb 
Cobs yield 

 2004 2005 2006 �rednio 
mean 

Kontrola 
Control 0,41 8,21 2,47 3,70 

2 x piel�gnacja mechaniczna 
2 x weeder 1,02 11,04 7,63 6,56 

Maister 310 WG  
+ Actirob 842 EC 3,61 17,76 9,85 10,41 

Dual 960 EC  
+ Chwastox Turbo 340 SL 0,50 9,82 10,34 6,87 

NIR (0,05) – LSD (0,05) 0,251 0,665 0,919 0,351 
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 Drugim gatunkiem, który wyst�pił we wszystkich latach 
prowadzenia bada� był fiołek polny (tab. 4). Szczególnie 
nisk� skuteczno�� zwalczania tego gatunku chwastu 
stwierdzono po zastosowaniu Dual 960 EC + Chwastox 340 
SL. W stosunku do liczby chwastów wynosiła ona tylko 
21,4%, natomiast była nieco wy�sza, ale niezadowalaj�ca, 
bo 38,5% w stosunku do masy chwastów. Lepsz� 
skuteczno�� stwierdzono po zastosowaniu piel�gnacji 
mechanicznej i wynosiła ona �rednio za lata bada� 46,2% w 
stosunku do liczby oraz 51,3% w stosunku do masy 
chwastów. Blisko 80% skuteczno�� (79,3%) osi�gni�to po 
zastosowaniu herbicydu Maister 310 WG z Actirob 842 EC 
w stosunku do liczby oraz 87,9% skuteczno�� w stosunku 
do masy fiołka polnego. 
 Trzecim gatunkiem, wyst�puj�cym na polu 
do�wiadczalnym we wszystkich latach bada� był rdest 
powojowaty. Chwast ten okazał si� natrudniejszym do 
zwalczenia przez zastosowane kombinacje. W przypadku 
tego gatunku chwastu najni�sze efekty ograniczenia 
zarówno pod wzgl�dem liczby jak i masy uzyskano po 
zastosowaniu herbicydu Maister 310 WG z Actirob 842 
EC. Troch� lepsze efekty zanotowano po zastosowaniu 
piel�gnacji mechanicznej. Najlepsze efekty ograniczania 
wyst�powania tego gatunku chwastu uzyskano po ł�cznym 
zastosowaniu herbicydów Dual 960 EC + Chwastox Turbo 
340 SL (tab. 5). 
 Konsekwencj� du�ego zachwaszczenia obiektów 
kontrolnych zwłaszcza w 2004 roku, było niskie 
plonowanie kukurydzy cukrowej, wyra�one plonem kolb w 
t z 1 ha. We wskazanym roku plon kolb z obiektu 
kontrolnego wyniósł jedynie 0,41 t . ha-1 (tab. 6). Mniejsze 
zachwaszczenie obiektu kontrolnego w 2006 roku 
przyczyniło si� do uzyskania wi�kszego plonu kolb, na 
poziomie 2,47 t . ha-1. Najwy�szy plon kolb kukurydzy 
cukrowej z obiektu kontrolnego uzyskano w 2005 roku i 
wynosił on 8,21 t . ha-1. Ograniczenie wyst�powania 
chwastów zarówno w liczbie jak i w masie przyczyniło si� 
w sposób istotny do wzrostu plonu kolb. Zastosowanie 
samej piel�gnacji mechanicznej spowodowało wzrost plonu 
kolb �rednio za trzy lata o 77,3% w stosunku do obiektu 
kontrolnego. Najwy�szy przyrost plonu (ok. 181%) 
uzyskano po zastosowaniu herbicydu Maister 310 WG z 
Actirob 842 EC. 
 
4. Dyskusja wyników 
 
 W uprawach kukurydzy cukrowej oraz pastewnej 
i przemysłowej wyst�puj� podobne gatunki chwastów [13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19]. S� to przede wszystkim: chwastnica 
jednostronna (Echinochloa crus-galli L.), komosa biała 
(Chenopodium album L.), fiołek polny (Viola arvensis 
Murray) oraz perz wła�ciwy (Agropyron repens L.). W 
mniejszych ilo�ciach wyst�puj�, takie gatunki jak: tasznik 
pospolity (Capsella bursa pastoris L.), jasnota purpurowa 
(Lamium purpureum L.), �ółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga 
parviflora Cav.), szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus L.), 
gwiazdnica pospolita (Stellaria media L.), przetacznik 
bluszczykowaty (Veronica hederifolia L.) oraz rumianowate 
(Anthemis sp. L.). Gatunki chwastów dwuli�ciennych 
szczególnie dobrze zwalczały herbicydy triazynowe takie jak 
np. Azoprim 50 WP czy Gesaprim 500 FW lub Gesaprim 90 
WG. Nowsze badania Waligóry i Duhra [15] wykazały 
równie� skuteczne zniszczenie chwastów takimi preparatami 
jak Primextra Gold 720 SC, Merlin Super 537 SC czy MaisTer 
310 WG zawieraj�cymi oprócz atrazyny substancje 

biologicznie aktywne odpowiednio metolachlor, isoksaflutol i 
w przypadku preparatu MaisTer 310 WG foramsulfuron i 
jodosulfuron. Waligóra i Jakubiak wykazali [18], �e 
wymienione wy�ej herbicydy skutecznie zwalczaj� chwasty 
dwuli�cienne, przy małej skuteczno�ci w stosunku do 
gatunków chwastów jednoli�ciennych. Chwasty te niszczone 
mog� by� niezwykle skutecznie przez takie preparaty jak 
Milagro 040 SC i Mikado 300 SC stosowane osobno lub razem 
w mniejszych dawkach. 
 Prezentowane wyniki bada� własnych potwierdziły te 
doniesienia. Na obiektach kontrolnych wyst�piły podobne do 
wymienionych wy�ej gatunki chwastów. Były to: samosiewy 
rzepaku, komosa biała, fiołek polny, rdest powojowaty, rdest 
ptasi, bodziszek drobny, przytulia czepna, chwastnica 
jednostronna, tasznik pospolity, wilczomlecz obrotny i mak 
polny. 
 Skuteczno�� zabiegów odchwaszczaj�cych w kukurydzy 
cukrowej, obok stosowania ró�nych �rodków ochrony, zale�y 
tak�e od wykorzystania ró�nych metod piel�gnacyjnych. 
Uwzgl�dniaj�c uzasadnione obawy wyst�pienia pozostało�ci 
substancji chemicznych nie tylko w glebie i ska�enie nimi 
�rodowiska naturalnego po zastosowaniu herbicydów, jak 
równie� w ziarnie kukurydzy cukrowej, du�ego znaczenia 
nabiera mechaniczna walka z chwastami [5]. Mechaniczna 
walka z chwastami to przecie� podstawowy element rolnictwa 
ekologicznego. W pocz�tkowym okresie wzrostu tej ro�liny 
mechaniczne zabiegi piel�gnacyjne polegaj� na bronowaniu 
plantacji, w pó�niejszym okresie tylko w mi�dzyrz�dziach i to 
jedynie do okresu ich zakrycia przez ro�liny kukurydzy. Przy 
zastosowaniu takiej piel�gnacji, chwasty rosn�ce w pobli�u 
ro�liny uprawnej nie s� niszczone. Niewiele jest doniesie� na 
temat piel�gnacji upraw kukurydzy przy pomocy samych 
zabiegów mechanicznych [4, 5]. Uzyskane wyniki w 
badaniach własnych pokazały, �e zastosowanie samej 
piel�gnacji mechanicznej nie jest w pełni skuteczne w 
zwalczaniu zachwaszczenia. Według stosowanej obecnie 
oceny zniszczenia chwastów (wg EPPO) dopiero 80% 
skuteczno�� uwa�ana jest za dobr�. Jednak w stosunku do 
doniesie� innych autorów [1, 10, 11], którzy mówi� o 
skuteczno�ci zabiegów mechanicznych na poziomie 50%, 
uzyskano blisko 60% skuteczno�� chwastobójcz� przy 
stosowaniu piel�gnacji mechanicznej. Pewna grupa autorów 
[3, 20] zaleca ł�czne stosowanie zabiegów mechanicznych z 
chemicznymi, lecz wtedy nie mamy ju� do czynienia z 
rolnictwem ekologicznym. Mimo niewystarczaj�cej 
skuteczno�ci chwastobójczej przy zastosowaniu jedynie 
piel�gnacji mechanicznej, okazała si� ona metod� 
efektywniejsz� w zwalczaniu chwastów w stosunku do 
ł�cznego stosowania herbicydów Dual 960 EC + Chwastox 
Turbo 340 SL. Mimo, �e najlepsze efekty chwastobójcze 
uzyskano po zastosowaniu herbicydu Maister 310 WG 
z Actirob 842 EC, to jednak zastosowanie samej piel�gnacji 
mechanicznej, która pozwala na zniszczenie chwastów w 60% 
nale�y uzna� za do�� dobre. 
 Wyniki wielu prac badawczych pokazuj�, �e w ostatnich 
latach do grupy pospolitych i uci��liwych w zwalczaniu 
gatunków chwastów wyst�puj�cych w kukurydzy nale�� 
mi�dzy innymi komosa biała, fiołek polny i rdest powojowaty 
[7, 8, 12]. Komosa biała jest chwastem o du�ych zdolno�ciach 
przystosowawczych do zmiennych warunków siedliska, 
wydaje du�e ilo�ci nasion, a dodatkowo mo�liwo�� 
kiełkowania nasion przez cały okres wegetacyjny powoduje, 
�e wyst�puje ona masowo na terenie całej Polski [6]. W 
badaniach własnych wykazano, �e po zastosowaniu 
kombinacji herbicydowych, a mianowicie hericydów Maister 
310 WG z Actirob oraz Dual 960 EC + Chwastox Turbo 340 
EC mo�na si� spodziewa� skuteczno�ci zwalczania na 
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poziomie wy�szym ni� 98%. Du�o mniej efektywna okazała 
si� metoda mechaniczna i po jej zastosowaniu uzyskano 
skuteczno�� chwastobójcz� na poziomie około 60%. Inny 
gatunek chwastu, a mianowicie fiołek polny, który wyst�pił we 
wszystkich latach bada� nie jest tak szkodliwy jak komosa 
biała. Fiołek polny w do�wiadczeniu własnym był skutecznie 
zwalczany jedynie przez herbicyd Maister 310 WG z Actirob 
842 EC. Natomiast całkowicie nieskuteczne okazały si� 
zastosowane ł�cznie herbicydy Dual 960 EC + Chwastox 
Turbo 340 SL. Wy�sz� skuteczno�ci� chwastobójcz� w 
stosunku do tej kombinacji okazała si� piel�gnacja 
mechaniczna, po której uzyskano ograniczenie tego gatunku 
chwastu na poziomie 46,2% w stosunku do liczby chwastów i 
51,3% w stosunku do masy chwastów. 
 Poza tymi gatunkami chwastów obserwuje si� w ostatnich 
latach wzrost zagro�enia plantacji kukurydzy przez rdest 
powojowaty. Rdest powojowaty nale�y do bardzo trudno 
zwalczanych gatunków chwastów [19]. Potwierdziły to wyniki 
bada� własnych. Zastosowane w badanich własnych 
kombinacje herbicydowe okazały si� nieskuteczne w stosunku 
do tych gatunków. Natomiast na uwag� zasługuje fakt, �e 
piel�gnacja mechaniczna, mimo nie wystarczaj�cej 
skuteczno�ci, okazała si� metod� dorównuj�c� metodzie 
chemicznej, pozwalaj�c zwalczy� rdest powojowaty na 
poziomie 47,8% w stosunku do liczby chwastów i na poziomie 
59% w stosunku do masy chwastów. 

Wielu autorów potwierdza, �e stosowanie zabiegów 
ograniczaj�cych wyst�powanie chwastów powoduje zwy�k� 
plonów [1, 19]. Mi�dzy innymi badania Skrzypczaka i in. [12] 
wykazały, �e plony kolb kukurydzy pastewnej na obiektach 
herbicydowych nie ró�niły si� istotnie, natomiast były 
kilkukrotnie wy�sze w porównaniu do obiektów kontrolnych. 
Uzyskane wyniki w badaniach własnych nie potwierdziły 
braku ró�nic w plonie kolb na obiektach herbicydowych i tam 
gdzie stosowano tylko piel�gnacj� mechaniczn�. Najwy�szy 
plon kolb zebrano z obiektów traktowanych herbicydem 
Maister 310 WG z adiuwantem Actirob 842 EC. Jednak 
kombinacja herbicydowa Dual 960 EC + Chwastox Turbo 340 
SL, okazała si� niewiele lepsz� w stosunku do pil�gnacji 
mechanicznej, je�li chodzi wła�nie o plon kolb kukurydzy 
cukrowej. 
 Plon kolb zebrany z obiektu kontrolnego 3,7 t . ha -1 był 
blisko trzykrotnie mniejszy od najwy�szego plonu kolb, 
uzyskanego z poletek po zastosowaniu Maister 310 WG z 
Actirob 842 EC. Równie� plon kolb kukurydzy cukrowej 
zebrany po zastosowaniu piel�gnacji mechanicznej okazał si� 
prawie dwukrotnie wi�kszy od plonu z obiektu bez zabiegu 
odchwaszczania. 
 
5. Wnioski 
 
1. W do�wiadczeniu wyst�piło 11 gatunków chwastów, przy 
czym tylko trzy, a mianowicie komosa biała, fiołek polny oraz 
rdest powojowaty, we wszystkich latach bada�. 
2. Skuteczno�� chwastobójcza metody mechanicznej okazała 
si� nie satysfakcjonuj�ca w stosunku do metody chemicznej. 
3. Zwalczanie zachwaszczenia pozwala na istotny wzrost 
plonu ro�liny uprawnej niezale�nie od stosowanej metody. 
4. Plon kolb kukurydzy cukrowej przy stosowaniu piel�gnacji 
mechanicznej był blisko dwukrotnie wy�szy od plonu 
uzyskanego z obiektów kontrolnych. 
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