
SUBSTANCJA 
AKTYWNA: 

NAZWY ŚRODKÓW
DAWKA GATUNKI 

WRAŻLIWE
GATUNKI 

ŚREDNIOWRAŻLIWE
TERMIN

STOSOWANIA

chlomazon: 
*Command 480 EC, 

*Kilof 480 EC, *Szpada 
480 EC

0,2 L/ha

bodziszek drobny, 
gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, 
krzywoszyj polny, 
poziewnik szorstki, 
przytulia czepna, tasznik 
pospolity, tobołki polne

komosa biała, maruna 
bezwonna, szarłat 
szorstki, rdest powojowy, 
przetacznik rolny, psianka 
czarna

po ostatnim obredleniu 
- na około 7 dni przed 
ukazaniem się pierwszych 
wschodów roślin ziemniaka

chlomazon: 
Reactor 360 CS

0,2 L/ha przetacznik perski -

0,25 L/ha

fiołek polny, komosa 
biała, krzywoszyj polny, 
maruna bezwonna, 
poziewnik szorstki, rdest 
powojowy, tobołki polne

dymnica pospolita

chlomazon: 
Clomate 360 CS

0,25 L/ha

gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, 
przytulia czepna, tasznik 
pospolity

komosa biała, przetacznik 
polny

chlomazon: 
Clomaz 36 SC, 

Command 360 CS
0,25 L/ha

bodziszek drobny, 
gwiazdnica pospolita, 
jasnota różowa, jasnota 
purpurowa, krzywoszyj 
polny, poziewnik szorstki, 
przytulia czepna, tasznik 
pospolity, tobołki polne

komosa biała, szarłat 
szorstki, rdest powojowy, 
rdest ptasi, pokrzywa 
żegawka, dymnica 
pospolita, rumian polny, 
psianka czarna, maruna 
bezwonna

Herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie ziemniaka, 
stosowane po posadzeniu, przed wschodami uprawy
(wg stanu na początek kwietnia 2016)
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blekot pospolity chwastnica jednostronna jasnota purpurowa



chlomazon 
+ metrybuzyna: 
Avatar 293 ZC

1,5 L/ha

dymnica pospolita, fiołek 
polny, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, 
komosa biała, krzywoszyj 
polny, maruna bezwonna, 
poziewnik szorstki, 
przetacznik polny, rdest 
powojowy, tasznik 
pospolity, tobołki polne, 
żółtlica drobnokwiatowa

-

po ostatnim obredleniu 
- na około 7 dni przed 
ukazaniem się pierwszych 
wschodów roślin ziemniaka

clomazon + linuron: 
Harrier 295 ZC

1,5-2 L/ha

dymnica pospolita, 
fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, jasnota 
purpurowa, komosa 
biała, krzywoszyj polny, 
maruna bezwonna, 
ostrożeń
polny, przetacznik polny, 
przetacznik perski, 
poziewnik szorstki, rdest 
powojowy, tasznik
pospolity, tobołki polne, 
żółtlica drobnokwiatowa

-

po uprzednim obredleniu 
i zabronowaniu pola- 
na około 7 dni przed 
ukazaniem się pierwszych 
wschodów roślin ziemniaka

chlomazon 
+ pendimetalina: 
Stallion 363 CS

3 L/ha

dymnica pospolita, 
fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, jasnota 
purpurowa, jasnota 
różowa, komosa 
biała, niezapominajka 
polna, psianka 
czarna, przetacznik 
bluszczykowy, 
pokrzywa żegawka, 
przytulia czepna, rdest 
powojowy, rdest ptasi, 
rumianek pospolity, 
szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, tobołki polne

gorczyca polna, 
przetacznik perski, 
samosiewy rzepaku, 
rdest plamisty

Wykaz substancji czynnych zawartych w środkach chwastobójczych przeznaczonych do ochrony kukurydzy
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mlecz polny komosa biała chaber bławatek



flufenacet 
+ metrybuzyna: 
Plateen 41,5 WG

2 kg/ha

dymnica pospolita, 
fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, komosa biała, 
maruna bezwonna, 
niezapominajka polna, 
przetacznik perski, 
przetacznik rolny, 
poziewnik szorstki, 
tobołki polne, tasznik 
pospolity

rdest powojowy

przed wschodami 
roślin ziemniaka, po 
obredleniu i ostatecznym 
ukształtowaniu redlin

flurochloridon: 
Racer 250 EC

2-3 L/ha

dymnica pospolita, 
gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa,
jasnota różowa, 
komosa biała, kurzyślad 
polny, łobody, mak 
polny, maruna 
bezwonna, psianka 
czarna, przetacznik 
bluszczykowy, 
przetacznik perski, 
rumianek
pospolity, samosiewy 
rzepaku, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, 
tobołki polne, żółtlica 
drobnokwiatowa

fiołek polny, gorczyca 
polna, przytulia czepna, 
rumian polny, rzodkiew 
świrzepa, szczyr roczny

nie później niż 
10 dni (w uprawie 
ziemniaków wczesnych, 
podkiełkowanych 3-5 
dni) po posadzeniu bulw 
ziemniaka, po uprzednim 
obredleniu i zabronowaniu 
pola

glifosat: 
Acomac, Clayton Rhize-
up SL, Cleaner 360 SL, 

Etna 360 SL, Figaro 360 
SL, Glifto 360 SL, Glifto 
Duo 360 SL, Katamaran 
360 SL, Marker 360 SL, 
Realchemie Glifosat 360 

SL, Roundup 360 SL, 
Torinka SL

2 L/ha

gwiazdnica pospolita, 
jasnota różowa, komosa 
biała, pokrzywa zwyczajna, 
tasznik pospolity, żółtlica 
drobnokwiatowa

-

po posadzeniu ziemniaków 
i jednokrotnym obredleniu 
na wschodzące chwasty
ale nie później niż 3 
dni przed wschodami 
ziemniaków

Wykaz substancji czynnych zawartych w środkach chwastobójczych przeznaczonych do ochrony kukurydzy

3

fiołek polny stulicha psia rdest plamisty



glifosat: 
Roundup 360 Plus

1,25 L/ha
komosa biała, maruna 
bezwonna, tobołki polne

-

po posadzeniu ziemniaków 
i jednokrotnym obredleniu 
na wschodzące chwasty
ale nie później niż 3 
dni przed wschodami 
ziemniaków

1,875 L/ha

fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, komosa biała, 
mak polny, maruna 
bezwonna, przytulia 
czepna, rdest powojowy, 
tobołki polne

-

2,5 L/ha

fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, komosa 
biała, mak polny, 
maruna bezwonna, 
przytulia czepna, rdest 
powojowy, rumian polny, 
tobołki polne, żółtlica 
drobnokwiatowa

-

glifosat: 
Roundup TransEnergy 

450 SL 

1-2 L/ha

chwasty roczne do fazy 
pierwszej pary liści 
właściwych, bodziszek 
drobny, dymnica 
pospolita, gorczyca polna, 
gwiazdnica
pospolita, jasnota różowa, 
jasnota purpurowa, mak 
polny, maruna bezwonna, 
ostróżeczka polna, 
przetacznik bluszczykowy, 
przytulia czepna, rdest 
ptasi, tasznik pospolity, 
tobołki polne

-

2 L/ha

fiołek polny, iglica 
pospolita, komosa biała, 
krwawnik pospolity, 
krzywoszyj polny, 
pokrzywka żegawka, 
przymiotno
kanadyjskie, rdest 
powojowy, żółtlica 
drobnokwiatowa

-

Wykaz substancji czynnych zawartych w środkach chwastobójczych przeznaczonych do ochrony kukurydzy
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mak polny pokrzywka żegawka rdest ptasi



linuron: 
Afalon Dyspersyjny 450 

SC, Dongola 450 SC, Linur 
450 SC, Nightjar C 450 SC

1,5-2 L/ha

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

przed wzejściem roślin 
ziemniaka, po obredleniu 
i zabronowaniu pola

linuron: 
Afleks Super 450 SC, 

Nuflon 450 SC
1,5-2 L/ha

gwiazdnica pospolita, 
komosa biała, rdest 
powojowy, samosiewy 
rzepaku, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, 
tobołki polne i żółtlica 
drobnokwiatowa

bodziszek drobny, 
fiołek polny

linuron: 
Ipiron 450 SC

2 L/ha

chaber bławatek, 
gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, 
komosa biała, tasznik 
pospolity, tobołki polne, 
żółtlica drobnokwiatowa

fiołek polny, rdest 
plamisty, rdest powojowy, 
rdest ptasi

linuron: 
Datura 500 SC

1,35-1,6 L/ha

rumianek pospolity, 
gwiazdnica
pospolita, pokrzywa 
żegawka, psianka czarna, 
tasznik pospolity

-

linuron: 
Linurex 500 SC

1,8 L/ha

tasznik pospolity, 
komosa biała, iglica 
pospolita, żółtlica
drobnokwiatowa, 
niezapominajka polna, 
rdest plamisty, gorczyca 
polna, sporek polny, 
gwiazdnica pospolita, 
tobołki polne, pokrzywa 
żegawka, wyka ptasia

fiołek polny, rdest 
powojowy, rdest ptasi, 
szarłat szorstki,
maruna bezwonna

Wykaz substancji czynnych zawartych w środkach chwastobójczych przeznaczonych do ochrony kukurydzy
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przytulia czepna miotła zbożowa krwawnik pospolity



Wykaz substancji czynnych zawartych w środkach chwastobójczych przeznaczonych do ochrony kukurydzy
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linuron: 
Hufiec 500 SC

2 L/ha
komosa biała, 
gwiazdnica pospolita, 
tobołki polne

rdest plamisty

przed wzejściem roślin 
ziemniaka, po obredleniu 
i zabronowaniu pola

metobromuron: 
Proman 500 SC

3-4 L/ha

dymnica pospolita, fiołek 
polny, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, 
komosa biała, krzywoszyj 
polny, maruna bezwonna, 
poziewnik szorstki, 
przetacznik perski, rdest 
kolankowy, rdest ptasi, 
samosiewy rzepaku, 
starzec zwyczajny, szarłat 
szorstki, szczyr roczny (na 
dawkę 4 L/ha), tasznik 
pospolity, tobołki polne, 
żółtlica drobnokwiatowa

bodziszek drobny, przytulia 
czepna, psianka czarna, 
rdest powojowy, rdest 
plamisty, szczyr roczny (na 
dawkę 3 L/ha)

pendimetalina: 
*Stomp 330 EC 3,5-5 L/ha

gwiazdnica pospolita, 
jasnota różowa, komosa 
biała, krzywoszyj polny, 
maruna bezwonna, 
przetacznik perski, rdest 
powojowy, rumian polny, 
szarłat szorstki, tasznik 
pospolity,  tobołki polne

chaber bławatek, fiołek 
polny, dymnica pospolita

pendimetalina: 
*Stomp 400 SC 3-4 L/ha

fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, jasnota 
purpurowa, komosa
biała, maruna bezwonna, 
rdest powojowy, tobołki 
polne, włośnice i wyki

bodziszek drobny, 
przetacznik perski, 
przytulia czepna, rdest 
plamisty, rumian polny,
rumianek pospolity

metrybuzyna: 
Buzzin 0,75 kg/ha

gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, 
maruna bezwonna, 
poziewnik szorstki, 
przetacznik perski, rdest 
plamisty, tobołki polne

komosa biała, rdest 
kolankowy

przed wschodami 
roślin ziemniaka, po 
obredleniu i ostatecznym 
ukształtowaniu redlin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
informacji zawartych na stronie internetowej 
Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi.

Oznaczenia w tabeli:
*Etykieta zawiera zalecenia łącznego 

stosowania środka z innym herbicydem
Kursywa – środki z handlu równoległego

iglica pospolita



SUBSTANCJA 
AKTYWNA: 

NAZWY ŚRODKÓW
DAWKA GATUNKI 

WRAŻLIWE
GATUNKI 

ŚREDNIOWRAŻLIWE
TERMIN

STOSOWANIA

bentazon: 
Agro Bentazon 480 SL, 
Basagran 480 SL, Real-

chemie Bentazon 480 SL, 
Wolof A 480 SL, Wolof B 
480 SL, Wolof C 480 SL

3 L/ha

dymnica pospolita, 
gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, 
jasnota
różowa, maruna 
bezwonna, przytulia 
czepna, rdest plamisty, 
rdest powojowy, rumian 
polny, tasznik pospolity, 
tobołki polne, żółtlica 
drobnokwiatowa, 
przetacznik perski, 
jasnota purpurowa, 
krzywoszyj polny

fiołek polny, komosa 
biała, przetacznik polny, 
wilczomlecz
obrotny

po wschodach, gdy 
ziemniaki osiągnęły 
wysokość 10-15 cm

rimsulfuron: 
**Harfur, **Miecz 25 WG, 

**Pro-Rimsulfuron 25 WG, 
**Rima

60 g/ha
lub 2 x 30 g/

ha

dymnica pospolita, gor-
czyca polna,
gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, 
jasnota różowa, maruna 
bezwonna, ostrożeń 
polny, przytulia czepna, 
rumian polny, rumianek 
pospolity, rzodkiew 
świrzepa, samosiewy 
rzepaku, szarłaty, szcza-
wie, tasznik
pospolity, tobołki polne, 
wilczomlecz obrotny

fiołki, iglica pospolita, 
komosa biała, poziewnik 
szorstki, rdesty, żółtlica 
drobnokwiatowa

rimsulfuron:
 Egzecutor 25 SG, Rimel 

25 SG, Rincon 25 SG
60 g/ha

gwiazdnica pospolita, 
tasznik pospolity, tobołki 
polne

chaber bławatek, maruna 
bezwonna

po wschodach, nie później 
niż do fazy początku zakry-
wania międzyrzędzi

rimsulfuron: 
**Mambo 25 WG, 

**Ramzes 25 WG, **Titus 
25 WG

60 g/ha

blekot pospolity, 
bodziszek drobny, 
dymnica pospolita, 
gwiazdnica
pospolita, jasnota 
purpurowa, przytulia 
czepna, samosiewy 
rzepaku, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, tobołki 
polne

fiołek polny, komosa 
biała, rdest powojowy, 
wilczomlecz obrotny

po wschodach, w fazie od 
pierwszego liścia do fazy 
widocznego drugiego pędu 
bocznego ziemniaka

2 x 30 g/ha

pierwszy zabieg w fazie 
1 – 7 liści ziemniaka, 
drugi zabieg gdy rośliny 
ziemniaka osiągną 
wysokość do 15 cm

Herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie ziemniaka, 
stosowane po wschodach rośliny uprawnej 
(wg stanu na początek kwietnia 2016)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
informacji zawartych na stronie internetowej 
Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi.

Oznaczenia w tabeli:
** Etykieta zawiera zalecenia łącznego stosowania środka z adiuwantem

Kursywa – środki z handlu równoległego



SUBSTANCJA 
AKTYWNA: 

NAZWY ŚRODKÓW
DAWKA GATUNKI 

WRAŻLIWE
GATUNKI 

ŚREDNIOWRAŻLIWE
TERMIN

STOSOWANIA

metrybuzyna: 
Maestro 70 WG, Mistral 

70 WG

0,75 kg/ha
chaber bławatek, 
gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, 
fiołek polny, komosa 
biała, przetacznik perski, 
rdest powojowy

żółtlica drobnokwiatowa

przed wschodami 
roślin ziemniaka, po 
obredleniu i ostatecznym 
ukształtowaniu redlin

0,5 kg/ha

w czasie wschodów lub 
po wschodach, gdy rośliny 
ziemniaka osiągnęły 
wysokość 8-10 cm, a chwasty 
nie są wyższe niż 3 cm

metrybuzyna: 
***Sencor Liquid 600 SC

0,75-1 L/ha

dymnica pospolita, 
fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, jasnoty, 
krzywoszyj polny, maruna 
bezwonna, pokrzywa 
żegawka, przetacznik 
polny, przetacznik perski, 
starzec zwyczajny,
szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, tobołki polne, 
żółtlica drobnokwiatowa, 
komosa biała.

rdest powojowy

przed wschodami 
ziemniaka, po obredleniu 
i ostatecznym
ukształtowaniu redlin

0,5 L/ha

po wschodach ziemniaka, 
gdy rośliny osiągnęły 
wysokość 13-15 cm, 
a chwasty są w fazie siewek

0,3 + 0,2 L/ha

pierwszy zabieg tuż 
przed wschodami 
ziemniaków, po uprzednim 
obredleniu i ostatecznym 
ukształtowaniu redlin, 
drugi zabieg gdy  ziemniaki 
mają do 15 cm wysokości, 
a chwasty dwuliścienne  są 
w fazie 2-4 liści

Herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie ziemniaka, 
stosowane przed lub po wschodach rośliny uprawnej
(wg stanu na początek kwietnia 2016)
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fiołek polny stulicha psia rzodkiew świrzepa



Herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie ziemniaka, stosowane przed lub  
po wschodach rośliny uprawnej

metrybuzyna 
+ prosulfokarb: 
Arcade 880 EC

4-5 L/ha

szarłat szorstki, 
samosiewy rzepaku, 
tasznik pospolity, komosa 
biała, wilczomlecz obrotny, 
żółtlica drobnokwiatowa, 
przytulia czepna, 
jasnota purpurowa, 
rumianek pospolity, 
maruna bezwonna, 
rdest powojowy, rdest 
plamisty, psianka czarna, 
gwiazdnica pospolita, 
tobołki polne, fiołek polny

-

bezpośrednio po sadzeniu, 
do wysokości 5 cm rośliny 
uprawnej

prosulfokarb: 
Boxer 800 EC

3-5 L/ha

gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, 
komosa biała, przetacznik 
bluszczykowy, przetacznik 
perski, przytulia czepna

fiołek polny, mak polny, 
rdest powojowy, rumianek 
pospolity

po posadzeniu do fazy 
3 liści na pędzie głównym 
ziemniaka
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
informacji zawartych na stronie internetowej 
Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi.

Oznaczenia w tabeli:
***Etykieta zawiera zalecenia łącznego stosowania środka z innym 

herbicydem oraz z adiuwantem

gorczyca polnaprzetacznik bluszczykowygwiazdnica pospolita


