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W latach 1995–1998 badano wpływ herbicydu 
Command 480 EC (chlomazon) i jego miesza-
nek z preparatami: Butisan 400 SC (metaza-
chlor), Lasso 480 EC (alachlor) Teridox 500 EC 
(dimetachlor). Doświadczenia prowadzono na 
lekkiej glebie brunatnej i na cięższej — czarnej 
ziemi, z odmianami Bor, Bristol, Idol, Lirajet 
oraz Polo. Jesienią notowano objawy fitotok-
sycznego działania herbicydów na roślinę 
uprawną w postaci przebarwień (charakterys-
tycznych dla działania chlomazonu), hamowania 
wzrostu, czasem przerzedzenia łanu. Były to naj-
częściej objawy przemijające, nie wpływające na 
plonowanie rzepaku. Wystąpiły jednak przypadki 
silniejszego oddziaływania — hamowanie wzrostu 
rzepaku, przerzedzenia łanu, ujemny wpływ na 
plonowanie. Na lekkiej glebie mieszanka Com-
mand 480 EC + Lasso 480 EC obniżyła do po-
ziomu kontroli plony odmian Bor i Polo, a mie-
szanka Command 480 EC + Teridox 500 EC 
plon odmiany Bor. Na czarnej ziemi nie zanoto-
wano obniżenia średnich plonów po opryskaniu 
badanych odmian zastosowanymi herbicydami. 

The influence of herbicide Command 480 EC 
(clomazone) and its mixtures with: Butisan 400 
SC (metazachlor), Lasso 480 EC (alachlor) and 
Teridox 500 EC (dimetachlor) on winter oilseed 
rape was investigated in the years 1995–1998. 
The experiments were conducted with varieties 
Bor, Bristol, Idol, Lirajet and Polo on the light, 
brown soil and on the black soil. In autumn, the 
phytotoxic effects on the cultivated plant were 
observed (decolourised leaves, restrained growth 
and thinning of stand). These symptoms were 
transient and did not influence yields. On the 
light brown soil the mixture of Command 480 EC 
and Lasso 480 EC brought about the decrease of 
yield of winter oilseed rape of varieties Bor and 
Polo to the control level and the tank-mix of 
Command 480 EC + Teridox 500 EC the yield 
of variety Bor. The decrease of average yield of 
winter rape varieties after implementation of 
herbicides has not been observed on the soil of 
black earth type. 

Wstęp 

Doświadczenia nad reakcją odmian rzepaku ozimego na herbicydy są prowa-
dzone w Zakładzie Ekologii i Zwalczania Chwastów IUNG we Wrocławiu od 1979 
roku. W tym okresie zmieniały się uprawiane odmiany rzepaku a także herbicydy 
do jego odchwaszczania. Badania takie powinny więc być prowadzone sukcesywnie. 
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Metodyka 

W doświadczeniach zlokalizowanych co roku w Laskowicach na glebie 
brunatnej lekkiej (kompleks rolniczy 4) i w okolicach Wrocławia na glebie cięższej 
(czarna ziemia, kompleks rolniczy 1–2) rzepak ozimy uprawiano zgodnie  
z wymaganiami agrotechnicznymi. Badania prowadzono w sezonach 1994/95; 
1995/96; 1996/97 i 1997/98. W czasie ostrej zimy i niesprzyjających warunków 
atmosferycznych wiosną (silne przymrozki po ruszeniu wegetacji) 1996/97 rzepak 
wymarzł w obu doświadczeniach, dlatego też syntezę oparto na wynikach 
pozostałych 3 sezonów. Doświadczenia na poletkach o powierzchni 850 m2 
założono metodą losowanych bloków w 2 powtórzeniach. Pięć odmian rzepaku 
(Bristol, Bor, Idol, Lirajet, Polo) wysiewano w pasach szerokości 18 m. Po siewie 
rzepak opryskiwano w poprzek pasów odmian (4 przejazdy o szerokości 12 m) 
herbicydami podanymi w tabeli 1.  

Działanie herbicydów na roślinę uprawną oceniano metodą bonitacyjną  
w skali 1÷9 po 3–4 tygodniach od opryskania, a na początku kwitnienia oznaczano 
stopień pokrycia gleby przez rzepak i chwasty. Plon zbierano kombajnem „Bizon”. 

Omówienie wyników 

Herbicydy były w różnym stopniu tolerowane przez odmiany rzepaku. 
Notowano charakterystyczne przebarwienia roślin, spowodowane przez Command 
480 EC, które okazały się przemijające i nie wpłynęły na plonowanie. Wystąpiły 
jednak przypadki silniejszego oddziaływania — hamowanie wzrostu rzepaku  
i przerzedzenie łanu, szczególnie po zastosowaniu mieszanek Command 480 EC  
+ Lasso 480 EC oraz Command 480 EC + Teridox 500 EC, zarówno na czarnej 
ziemi, jak i na lekkiej glebie brunatnej (tab. 1). Wyraźne zmniejszenie stopnia 
pokrycia gleby przez większość odmian zanotowano w roku 1995 na glebie 
brunatnej, a w roku 1998 na czarnej ziemi. Najmniej takich objawów stwierdzono 
w roku 1996. Konsekwencją opisanych objawów w wielu przypadkach było 
obniżenie plonu z obiektów opryskiwanych do poziomu zbioru z zachwaszczonej 
kontroli. Jak wynika z wcześniejszych badań autora (Franek 1998), fakt taki 
świadczy o ujemnej reakcji odmiany na zastosowany herbicyd. Stan i stopień 
zachwaszczenia rzepaku przedstawiono na rysunkach 1 i 2.  

Mieszanka Command 480 EC + Lasso 480 EC obniżyła plony odmian Bor  
i Polo (w porównaniu do innych obiektów) w latach 1995 i 1998 na glebie lekkiej  
a w roku 1998 także na czarnej ziemi. Podobnie reagowały w roku 1998 odmiany 
Bristol i Idol na glebie ciężkiej.  



Tabela 1 
Ocena wpływu herbicydów na wzrost, rozwój i plonowanie niektórych odmian rzepaku ozimego 
Evaluation of influence of herbicides on growth, development and yield of some winter oilseed rape varieties 

Obiekty:      Dawka BOR BRISTOL IDOL LIRAJET POLO

Obiects:                l/ha 1995 1996 1998 1995 1996 1998 1995 1996 1998 1995 1996 1998 1995 1996 1998

na glebie lekkiej — on the light soil 

Command 480 EC 0,25 Λ 0      0 0  Λ 0 Λ  Λ   

Command 480 EC 
+ Butisan 400 SC 

0,2 
2,5     Λ Λ 0   Λ 0 ↓    Λ  

Command 480 EC 
+ Lasso 480 EC 

0,2 
2,5 Λ 0 ↓  Λ 0 ↓ Λ 0   Λ 0 Λ  Λ 0 Λ  Λ 0 ↓ Λ Λ 0 ↓ 

Command 480 EC 
+ Teridox 500 EC 

0,2 
2,5 Λ 0 ↓  Λ 0 ↓ 0 ↓   0   Λ 0 Λ   Λ Λ 

na glebie ciężkiej — on the heavy soil 

Command 480 EC 0,25     0 ↓   0 ↓   ↓   ↓  

Command 480 EC 
+ Butisan 400 SC 

0,2 
2,5     0   0        

Command 480 EC 
+ Lasso 480 EC 

0,2 
2,5 0  Λ 0 ↓  0 Λ 0 ↓   Λ 0 ↓   Λ   Λ 0 ↓ 

Command 480 EC 
+ Teridox 500 EC 

0,2 
2,5   Λ 0 ↓  0 0 Λ  0 ↓   Λ Λ  Λ 0  

Λ  — silne hamowanie wzrostu — strong growth retarding 
0  — zmniejszenie stopnia pokrycia gleby przez rzepak — decrease of soil coverage by crop 
↓  — ujemny wpływ na plonowanie —  negative influence on yielding 
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Rys. 1. Stan zachwaszczenia rzepaku ozimego w doświadczeniach na glebie ciężkiej 
(średnie z lat 1995–98) — Weed infestation of winter rape (heavy soil) — mean from 1995–98  

 
Rys. 2. Stan zachwaszczenia rzepaku ozimego w doświadczeniach na glebie lekkiej 
(średnie z lat 1995–98) — Weed infestation of winter rape (light soil) — mean from 1995–98 
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Mieszanka Command 480 EC + Teridox 500 EC zmniejszyła plon odmiany 
Bor w latach 1995 i 1998 na glebie lekkiej oraz tylko w 1998 na czarnej ziemi; 
niżej plonowały także odmiana Bristol w roku 1995 oraz Idol w roku 1988.  

Mieszanka Command 480 EC + Butisan 400 SC obniżyła plon jedynie odmia-
ny Lirajet w roku 1995 na glebie lekkiej. 

Po zastosowaniu herbicydu Command 480 EC w roku 1996 na glebie ciężkiej 
uzyskano stosunkowo niskie plony odmian Bristol, Idol, Lirajet i Polo ale było to 
spowodowane niedostatecznym zniszczeniem chwastów Descurainia sophia  
i Anthemis arvensis. 

Ponieważ odmiany rzepaku niejednakowo reagowały na zastosowane her-
bicydy w poszczególnych latach badań, wnioski o ich wrażliwości można 
wyciągnąć na podstawie średnich plonów z 3 lat. Na glebie ciężkiej wzrost plonów 
z obiektów opryskiwanych w porównaniu do nie odchwaszczonej kontroli był 
większy co najmniej o 11% (odmiana Bor po opryskaniu mieszanką Command 480 
EC + Lasso 480 EC) — rys. 3. Na glebie lekkiej uzyskano plony na poziomie 
kontrolnych u odmiany Bor po opryskaniu mieszankami Command 480 EC + 
Lasso 480 EC i Command 480 EC + Teridox 500 EC oraz odmiany Polo po 
zastosowaniu mieszanki Command 480 EC + Lasso 480 EC — rys 4. 

 

 
Rys. 3. Plon rzepaku ozimego (w procentach kontroli) po opryskaniu herbicydami na glebie 
ciężkiej (średnie z lat 1995–98) — Yield of winter rape varieties (per cent of control) after 
applied of herbicides (heavy soil) — means from 1995–98 
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Rys. 4. Plon rzepaku ozimego (w procentach kontroli) po opryskaniu herbicydami na glebie 
lekkiej (średnie z lat 1995–98) — Yield of winter rape varieties (per cent of control) after 
applied of herbicides (light soil) — means from 1995–98 

Wnioski 

1. Odmiany rzepaku ozimego w różnym stopniu tolerują stosowane herbicydy, 
szczególnie na glebach lżejszych. 

2. Na glebie lekkiej nie powinno się opryskiwać mieszanką Command 480 EC  
+ Lasso 480 EC odmian Bor i Polo a także mieszanką Command 480 EC  
+ Teridox 500 EC odmiany Bor. 

3. Niezbędne są dalsze badania nad ustaleniem wrażliwości innych uprawianych 
odmian na stosowane w praktyce herbicydy. 
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