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chizalofop-P etylu: 
**Leopard Extra 05 EC

0,75-1,5 L/ha chwastnica jednostronna -

po zakończeniu uprawy 
międzyrzędowej, po wscho-
dach roślin ziemniaka, ale 
przed zakryciem między-
rzędzi

3 L/ha perz właściwy -

chizalofop-P etylu: 
Targa Super 05 EC

0,75-1 L/ha samosiewy zbóż -

1 L/ha
chwastnica jednostron-
na, owies głuchy

-

2 L/ha perz właściwy -

chizalofop-P etylu: 
Pilot Max 10 EC, Szogun 

10 EC

0,4-0,5 L/ha

samosiewy zbóż, 
chwastnica jednostronna, 
owies głuchy, włośnica 
sina

-

1 L/ha perz właściwy -

chizalofop-P etylu:
Targa 10 EC

0,4 L/ha samosiewy zbóż -

0,4-0,5 L/ha
chwastnica 
jednostronna, owies 
głuchy, włośnica sina

-

1 L/ha perz właściwy -

cykloksydym: 
Focus Ultra 100 EC

1,5 L/ha

chwastnica jednostronna, 
miotła zbożowa, owies 
głuchy, samosiewy zbóż, 
włośnica sina, włośnica 
zielona

-

po wschodach ziemniaka, 
gdy rośliny osiągnęły 
wysokość 13-15 cm, po 
zakończeniu uprawy 
międzyrzędowej, ale przed 
przykryciem międzyrzędzi3 L/ha perz właściwy -

Herbicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaka, 
stosowane po wschodach rośliny uprawnej
(wg stanu na początek kwietnia 2016)
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fluazyfop-P butylu: 
#Fusilade Forte 150 EC

1 L/ha
chwastnica 
jednostronna, owies 
głuchy

-
po wschodach, od fazy 
wytworzenia przez rośliny 
ziemniaka pierwszej 
pary liści do początku 
fazy zawiązywania bulw 
i po zakończeniu uprawy 
międzyrzędowej przed 
zakryciem międzyrzędzi

1,7 L/ha
perz właściwy, włośnica 
zielona

-

fluazyfop-P butylu: 
Trivko

0,5-1 L/ha samosiewy zbóż -

1-2 L/ha chwastnica jednostronna -

2 L/ha perz właściwy -

kletodym: 
Centurion Plus, Select 

Super 120 EC

0,8 L/ha
chwastnica 
jednostronna, owies 
głuchy, samosiewy zbóż

-
po zakończeniu uprawy 
międzyrzędowej (po 
wschodach ziemniaka, gdy 
rośliny osiągnęły wysokość 
13-15 cm), ale przed 
zakryciem międzyrzędzi

2 L/ha perz właściwy -

propachizafop: 
Agil-S 100 EC, Bosiak 

100 EC

0,5-0,7 L/ha
miotła zbożowa, 
samosiewy zbóż 

-

po zakończeniu uprawy 
międzyrzędowej od 
początku fazy rozwoju 
pierwszych liści do fazy 
zakrywania międzyrzędzi, 
gdy 50% powierzchni gleby 
jest zakryta

0,6 L/ha

chwastnica 
jednostronna, owies 
głuchy, palusznik 
krwawy, włośnica sina, 
włośnica zielona, życica 
trwała

-

1,25-1,5 L/ha 
lub 

2x0,6 L/ha
perz właściwy -

Herbicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaka, 
stosowane po wschodach rośliny uprawnej
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rimsulfuron:
 Egzecutor 25 SG, Rimel 

25 SG, Rincon 25 SG
60 g/ha -

chwastnica jednostronna, 
perz właściwy

po wschodach, nie później 
niż do fazy początku 
zakrywania międzyrzędzi

rimsulfuron: 
**Harfur, **Miecz 25 WG, 
**Pro-Rimsulfuron 25 

WG, **Rima

60 g/ha
lub 

2 x 30 g/ha

chwastnica 
jednostronna, miotła 
zbożowa, palusznik 
krwawy, perz właściwy, 
samosiewy zbóż, 
włośnice

-

po wschodach, gdy rośliny 
perzu osiągnęły 15-25 cm 
wysokości, przy zbiegu 
dwukrotnym: pierwszy 
zabieg w fazie 2-3 liści 
perzu, drugi zabieg 
w momencie wtórnego 
odrastania perzu, a rośliny 
ziemniaka osiągną 
wysokość do 15 cm

rimsulfuron: 
**Mambo 25 WG, 

**Ramzes 25 WG, **Titus 
25 WG

60 g/ha

chwastnica 
jednostronna, perz 
właściwy

-

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, 
w fazie 2-3 liści perzu, 
drugi zabieg gdy rośliny 
ziemniaka osiągną 
wysokość do 15 cm, 
w momencie wtórnego 
odrastania perzu
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Herbicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaka, 
stosowane po wschodach rośliny uprawnej

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

I – środki z handlu równoległego
# Środek został ponownie zarejestrowany. W tabeli podano zalecenia nowej etykiety rejestracyjnej. 

Środek wg poprzednich zaleceń nadal może być stosowany, ale już minął okres jego sprzedaży.
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chlomazon: 
Clomaz 36 SC, Command 

360 CS
0,25 L/ha chwastnica jednostronna -

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

chlomazon: 
Command 480 EC, Kilof 
480 EC, Szpada 480 EC

0,2 L/ha chwastnica jednostronna -

clomazon + linuron: 
Harrier 295 ZC

1,5-2 L/ha chwastnica jednostronna - po uprzednim obredleniu 
i zabronowaniu pola na 
około 7 dni przed ukazaniem 
się pierwszych wschodów 
roślin ziemniaka chwastnica 
jednostronna

chlomazon 
+ pendimetalina: 
Stallion 363 CS

3 L/ha
chwastnica jednostronna, 
perz właściwy, wiechlina 
roczna

-

flurochloridon: 
Racer 250 EC

2-3 L/ha
miotła zbożowa, 
wiechlina roczna

chwastnica jednostronna, 
palusznik krwawy, włośnica 
sina, włośnica zielona, 
wyczyniec polny

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 chwastnica jednostronna -

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

Herbicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaka, 
stosowane po posadzeniu, przed wschodami uprawy
(wg stanu na początek kwietnia 2016)
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glifosat: 
Roundup 360 Plus

1,875 L/ha
miotła zbożowa, perz 
właściwy

-

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

2,5 L/ha
miotła zbożowa, perz 
właściwy, samosiewy zbóż

-

glifosat: 
Roundup TransEnergy 

450 SL

1-2 L/ha
miotła zbożowa, włośnica 
zielona

-

2 L/ha
chwastnica jednostronna, 
perz właściwy

-

metobromuron: 
Proman 500 SC

3-4 L/ha
owies głuchy, wiechlina 
roczna

chwastnica jednostronna

przed wschodami roślin 
ziemniaka, po obredleniu 
i zabronowaniu pola

pendimetalina: 
Stomp 330 EC

3,5-5 L/ha chwastnica jednostronna -

pendimetalina: 
Stomp 400 SC

3-4 L/ha
chwastnica jednostronna, 
włośnice

-

metrybuzyna: 
Buzzin

0,75 kg/ha wiechlina roczna chwastnica jednostronna
przed wschodami 
roślin ziemniaka, po 
obredleniu i ostatecznym 
ukształtowaniu redlin

metrybuzyna 
+ flufenacet: 

Plateen 41,5 WG
2 kg/ha chwastnica jednostronna owies głuchy

Herbicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaka, 
stosowane po posadzeniu, przed wschodami uprawy

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

Oznaczenia w tabeli:
Kursywa – środki z handlu równoległego
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metrybuzyna: 
Maestro 70 WG, 
Mistral 70 WG

0,75 kg/ha

chwastnica jednostronna -

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

- chwastnica jednostronna

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 chwasty 
jednoliścienne są w fazie 
1-3 liści, a ziemniaki  mają 
do 15 cm wysokości

metrybuzyna 
+ prosulfokarb: 
Arcade 880 EC

4-5 L/ha wiechlina roczna
wyczyniec polny, 
chwastnica jednostronna

bezpośrednio po sadzeniu, 
do wysokości 5 cm rośliny 
uprawnej

prosulfokarb: 
Boxer 800 EC

3-5 L/ha miotła zbożowa wiechlina roczna
po posadzeniu do fazy 
3 liści na pędzie głównym 
ziemniaka

Herbicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaka, 
stosowane przed lub 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 innym 

herbicydem oraz z adiuwantem

chwastnica jednostronna


