
SUBSTANCJA 
CZYNNA

GATUNKI CHWASTÓW JEDNO I DWULIŚCIENNYCH 
WRAŻLIWYCH I ŚREDNIO WRAŻLIWYCH

1 substancja czynna

bromoksynil

bieluń dziędzierzawa, chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała,
kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, mniszek pospolity, 
ostrożeń polny, podbiał pospolity, psianka czarna, powój polny, rdest plamisty, rdest powojowy, 
rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, skrzyp polny, starzec zwyczajny, 
szczawie, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, jasnota 
purpurowa, rdest kolankowaty, rumian polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, dymnica 
pospolita, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, szarłat szorstki, gwiazdnica pospolita, 
bodziszek drobny, jasnota purpurowa, 

dikamba rdest powojowy, komosa biala, fiołek polny, jasnota purpurowa

glifosat

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, przymiotno 
kanadyjskie, rumian polny, starzec zwyczajny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki 
polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, 
kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mniszek pospolity, perz właściwy, przytulia czepna, rdest 
powojowy, samosiewy pszenicy, stokłosa miękka, wiechlina łąkowa, żółtlica drobnokwiatowa, 
życica trwała, bodziszek drobny, pokrzywa żegawka, ślaz zaniedbany, wierzbownica 
gruczołowata, jasnota różowa, rumian polny, mniszek lekarski, pokrzywa zwyczajna, chaber 
bławatek, babka lancetowata, krwawnik pospolity, ostrożeń polny, dymnica pospolita, bratek 
polny, rdest ptasi, samosiewy zbóż, krwawnik pospolity, pępawa zielona, rajgras wyniosły, mak 
polny, stulicha psia, szczaw polny, bniec biały, rdest ptasi, wrotycz polny, jeżyna fałdowana, 
malina właściwa, sit rozpierzchły, śmiałek pogięty, trzcinnik pospolity, turzyce, rozchodnik ostry

linuron

gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka
polna, pokrzywa żegawka, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik
pospolity, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa, bratek polny, szarłat szorstki, 
wilczomlecz obrotny, iglica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, 
rdest plamisty, rdest powojowy, fiołek polny, rdest ptasi,
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mezotrion

chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, szarłat szorstki,
tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, dymnica pospolita, rdest ptasi, 
chwasty rumianowate, przetacznik perski, bieluń dziędzierzawa, ambrozja bylicolistna, komosa 
wielkolistna, maruna bezwonna, rumianek pospolity, ostrożeń polny, rdest kolankowy

nikosulfuron

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, 
perz właściwy, przytulia czepna, rdest powojowaty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki 
polne, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, dymnica pospolita, krzywoszyj polny, maruna 
bezwonna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowy, rumian polny, wilczomlecz obrotny, 
mlecz polny, komosa biała, rdest ptasi, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sina, łoboda 
rozłożysta, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rdestówka powojowata, włośnica okółkowa, komosa 
wielonasienna, rdest szczawiolistny,  samosiewy rzepaku, sorgo alpejskie, miotła zbożowa,

pendimetalina

chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, miotła 
zbożowa, przytulia czepna, rzodkiew świrzepa, sporek polny, szarłat szorstki, wiechlina roczna, 
włośnice, fiołek polny, łoboda rozłożysta, psianka czarna, tasznik pospolity, maruna bezwonna, 
tobołki polne 

rimsulfuron

chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny, palusznik krwawy, perz właściwy, przytulia 
czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, szarłat 
szorstki, szczawie, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, włośnice, chaber 
bławatek, blekot pospolity, bodziszek drobny, fiołek polny, komosa biała, rdest powojowy

dikamba chwastnica jednostronna, paluszniki, włośnica zielona, psianka czarna

sulkotrion

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, 
przetaczniki, psianka czarna, rumian polny, szarłat szorstki, gwiazdnica pospolita, maruna 
bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdest powojowy, tasznik pospolity, 
żółtlica drobnokwiatowa, tobołki polne

tembotrion

gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne, chwastnica jednostronna, 
dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przytulia 
czepna, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, rumian polny, szarłat szorstki, włośnica sina, włośnica zielona, 
bodziszek drobny, przetacznik perski, rdest powojowaty,

fiołek polny gorczyca polna blekot pospolity
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2 substancje czynne

mezotrion, 
terbutylazyna

blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, kurzyślad polny, 
maruna bezwonna, mlecz polny, przetaczniki, przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, 
rdest plamisty, rdestówka powojowata, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat 
szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny

mezotrion, 
S-metolachlor

blekot pospolity, bniec biały, bodziszek drobny, fiołek polny gorczyca polna, gwiazdnica 
pospolita, iglica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, 
psianka czarna, przetacznik perski, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wyki, 
chwastnica jednostronna, rdest kolankowaty, samosiewy rzepaku, włośnice, rdest powojowaty, 
rdest ptasi

dikamba, 
prosulfuron

szarłat szorstki, bniec biały, rumian polny, samosiewy rzepaku, żółtlica drobnokwiatowa, przytulia 
czepna, bodziszek drobny, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, mak polny, tobołki polne, fiołek 
polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdestówka powojowata, rdest ptasi, tasznik pospolity, 
powój polny, psianka czarna

nikosulfuron, 
tifensulfuron metylowy

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biala, perz właściwy, przytulia czepna, 
rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, rdest powojowy

florasulam, 
2,4-D

chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, mlecz 
zwyczajny, maruna bezwonna, miłek letni, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia 
czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity,
rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki 
polne, wyka wąskolistna, żółtlica drobnokwiatowa, jasnota różowa, rdest kolankowy, bratek 
polny, dymnica pospolita, przetacznik bluszczykowy

mezotrion, 
nikosulfuron

bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota 
różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, maruna morska, przetacznik perski, 
przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest ptasi, rumian polny, 
rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, perz 
właściwy, rdest powojowaty, ostrożeń polny, rumian polny, rumianek pospolity
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nikosulfuron, 
rimsulfuron

blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowy, tasznik pospolity, 
komosa biała, perz właściwy

tritosulfuron, 
dikamba

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, 
przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, 
rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek 
polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny

bromoksynil, 
terbutylazyna

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, 
przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, tobołki polne, chwastnica jednostronna

dimetenamid-P, 
pendimetalina

chwastnica jednostronna, przytulia czepna, komosa biała, rdest ptasi,
tobołki polne, gwiazdnica pospolita, rdest powojowy, fiołek polny, rumian polny

dikamba, 
topramezon

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia 
czepna, rdest powojowy, szarłat szorstki, tobołki polne, fiołek polny
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3 substancje czynne
nikosulfuron, 
rimsulfuron, 

dikamba

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, komosa biała, perz właściwy, rumian polny, wyki, 
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rdest plamisty, szarłat szorstki, psianka czarna, rdest 
powojowy

foramsulfuron, 
jodosulfuron 

metylosodowy

chwastnica jednostronna, fiolek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna 
bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny

foramsulfuron, 
jodosulfuron 

metylosodowy, 
tienkarbazon metylu

blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, maruna 
bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, 
rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, tobołki polne, włośnice

mezotrion, 
nikosulfuron, 
rimsulfuron

chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, perz zwyczajny, owies głuchy, wiechlina roczna, 
włośnica zielona, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna 
bezwonna, mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, psianka czarna, przytulia 
czepna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, 
szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, czyściec błotny, gorczyca polna, łoboda 
rozłożysta, ostrożeń polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, rdest ptasi
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