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Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia holistycznej 

strategii mającej na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów 

odpornych na herbicydy oraz sposobów ich zwalczania (jeśli wystąpiły). Przedmiotem badań 

będą 4 gatunki chwastów występujących głównie w uprawie zbóż, a mianowicie: miotła 

zbożowa (Apera spica-venti), wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides), mak polny (Papaver 

rhoeas), chaber bławatek (Centaurea cyanus). 

Faza badawcza projektu obejmuje 5 pakietów roboczych: 

1. Identyfikacja miejsc występowania biotypów chwastów odpornych na herbicydy, 

2. Analizy molekularne chwastów odpornych na inhibitory ALS i ACCase, 

3. Biologiczna charakterystyka biotypów odpornych z uwzględnieniem cech umożliwiających 

ich przeżywalność w agroekosystemie, 

4. Analiza ekonomiczna strat powodowanych przez biotypy odporne, 

5. Opracowanie strategii zmniejszającej ryzyko rozprzestrzeniania się biotypów odpornych. 

 

Ponadto w fazie wdrożeniowej projektu zaplanowano działania umożliwiające wdrożenie 

wyników badań do praktyki rolniczej, a w szczególności upowszechnianie wiedzy, a także 

opracowanie dokumentacji technicznej internetowego systemu wspomagania decyzji w 

zakresie zarządzania odpornością (ResiHerb) oraz koncepcji zorganizowania laboratorium 

diagnostycznego (Centrum Kompetencji) w zakresie odporności chwastów na herbicydy. 
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