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OCHRONA KUKURYDZY PRZED CHWASTAMI 

 

Wprowadzenie 

Zwalczanie chwastów w kukurydzy jest jednym z najważniejszych zabiegów 

pielęgnacyjnych. Z danych światowych wynika, że obecność chwastów na polu powoduje 

istotne straty plonów do 13% przy stosowaniu metod zapobiegawczych i blisko 30% 

 w przypadku zaniechania jakiejkolwiek ochrony. Kukurydza jest rośliną uprawną sianą 

najpóźniej, spośród wszystkich krajowych upraw polowych. Zaletą tego terminu jest 

możliwość przygotowywania stanowiska w momencie znajdowania się na nim większej 

liczby chwastów niż na polach pod rośliny siane wcześniej. Chwasty są niszczone podczas 

orki i bronowania. Jako roślina uprawiana w szerokich rzędach (70-75 cm), rzadkim siewie 

(8-10 roślin na 1 m
2
) oraz bardzo wolnym tempie wzrostu w początkowym okresie wegetacji 

jest szczególnie narażona na straty plonu w wyniku konkurencji ze strony chwastów. 

Opóźniające się wschody często związane z chłodną wiosną, a to także znaczący czynnik 

ograniczający konkurencyjność tej rośliny uprawnej. Typowo pionowy wzrost wąskiej  

w przekroju, nie rozgałęziającej się rośliny, stanowi minimalną konkurencję dla chwastów, 

zwłaszcza w początkowym okresie rozwoju. Nawet w optymalnych warunkach przez ponad 

30 dni od siewu, powierzchnia pola kukurydzy pozostaje do dyspozycji chwastów, prawie 

zupełnie pozbawionych wpływu rośliny uprawnej. Silna konkurencja ze strony gatunków 

uciążliwych i ich kompensacja na polu w skrajnych wypadkach może doprowadzić do 

znacznej redukcji plonów ziarna kukurydzy.  

  Z drugiej strony rozszerzanie areału uprawy powoduje, że zachwaszczenie plantacji 

będzie wykazywało tendencję wzrostową wynikającą głównie z uodpornienia się niektórych 

gatunków chwastów oraz wycofania z użytkowania, skutecznych i tanich herbicydów 

triazynowych. W wyniku wieloletniego stosowania triazyn w kukurydzy (głównie atrazyny) 

na niektórych plantacjach pojawiły się biotypy chwastów odpornych na tę substancję 

aktywną. Do chwili obecnej stwierdzono w Polsce występowanie odpornych form: komosy 

białej, szarłatu szorstkiego oraz psianki czarnej, zwłaszcza w gospodarstwach o dużym 

udziale kukurydzy w płodozmianie lub wcześniej stosujących herbicydy zawierające 

atrazynę.  

Zmienne warunki pogodowe w okresie wiosennym  utrudniają skuteczne zwalczanie 

chwastów. Niekorzystny przebieg pogody oraz przeciągające się okresy suszy w niektórych 
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regionach Polski są przyczyną zmiennej efektywności chemicznych metod ochrony 

kukurydzy przed chwastami, szczególnie brak opadów po siewie może zmniejszyć 

skuteczność herbicydów doglebowych. Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, dlatego 

występujące po jej wschodach przymrozki, powodują często silne uszkodzenia liści 

 i zahamowanie wzrostu. Przymrozki po wschodach kukurydzy powodujące uszkodzenia 

kukurydzy opóźniają wykonywanie zabiegów nalistnych – chwasty osiągają zaawansowane 

stadia rozwojowe i są trudne do zwalczenia. Z kolei po okresie intensywniejszych opadów na 

wielu plantacjach obserwuje się masowe pojawianie się nowych chwastów, zwłaszcza 

gatunków ciepłolubnych i stąd może się okazać, że wcześniej wykonany zabieg doglebowy 

może nie zagwarantować odpowiedniego poziomu ochrony plantacji przed zachwaszczeniem 

w krytycznym okresie wzrostu i rozwoju kukurydzy. Przyczyny tego zjawiska należy 

upatrywać między innymi w specyficznym przebiegu pogody. Ciepła i wczesna wiosna 

sprzyjają szybszemu rozwojowi chwastów. Z kolei długie okresy niskich temperatur i brak 

opadów po zasiewach kukurydzy obniżają skuteczność herbicydów w stosunku do gatunków 

masowo pojawiających się w późniejszym czasie. 

Innym istotnym czynnikiem powodującym problemy ze skutecznym zabezpieczeniem 

plantacji kukurydzy przed zachwaszczeniem są uproszczenia uprawowe oraz odchodzenie od 

tradycyjnego płodozmianu na rzecz kilkuletnich monokultur kukurydzy. W kukurydzy 

uprawianej w monokulturze obserwuje się znaczny wzrost nasilenia chwastnicy jednostronnej 

czy też komosy białej, a zaniechanie tradycyjnego zmianowania przyczyniło się do 

pojawiania się zwiększonego występowania nowych gatunków chwastów takich jak: psianka 

czarna czy poziewnik szorstki.  

W kukurydzy występują głównie chwasty dwuliścienne takie jak: komosa biała, szarłat 

szorstki, psianka czarna, ostrożeń polny, powój polny, chaber bławatek oraz chwasty 

jednoliścienne: chwastnica jednostronna, włośnice, perz właściwy.  Jednak przy 

wcześniejszych wysiewach kukurydzy (II i III dekada kwietnia) w praktyce występują także 

inne chwasty dwuliścienne typowe dla uprawy zbóż jak: gwiazdnica pospolita, rumianowate 

(maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity), rdesty (powojowy, plamisty, ptasi), 

rzodkiew świrzepa, stulicha psia, gorczyca polna, przytulia czepna, niezapominajka polna, 

tasznik pospolity, tobołki polne. 

Herbicydy stosowane w kukurydzy poza tym, że muszą być bezpieczne dla 

środowiska, człowieka, pszczół, organizmów wodnych, także muszą być skuteczne  

w zwalczaniu chwastów oraz wykazywać się pełną selektywnością w stosunku do odmian 

kukurydzy. Bardzo ważnym czynnikiem jest też ekonomiczna strona zwalczania chwastów, 
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wynikająca z ceny herbicydów i z ich skuteczności. Przy wielkoobszarowej uprawie 

kukurydzy cena herbicydu jest jednym z ważniejszych kryteriów wpływających na poziom 

całkowitych kosztów produkcji. Przyjmuje się, że koszty herbicydów stanowią około 5–7% 

całkowitych kosztów produkcji.  

  

1) Systemy i technologie odchwaszczania kukurydzy 

a) zabiegi doglebowe  

Przez wiele lat z uwagi na niskie koszty ochrony oraz wysoką skuteczność zwalczania 

chwastów najbardziej popularne wśród rolników były zabiegi wykonywane bezpośrednio po 

siewie kukurydzy. Jeżeli istniały odpowiednie warunki wilgotnościowe rolnicy bardzo często 

wykonywali zabiegi doglebowe. Jednym z podstawowych herbicydów wykorzystywanym do 

wczesnych zabiegów, do niedawna, była atrazyna. Po wycofaniu atrazyny przewidywano 

znaczące ograniczenie możliwości  skutecznego zwalczania chwastów w kukurydzy, gdyż w 

ten sposób wyeliminowano z programu ochrony blisko 80% możliwych kombinacji 

(uwzględniając mieszaniny) z użyciem tej substancji aktywnej. Brak triazyn na rynku był 

bodźcem do opracowywania nowych metod i sposobów chemicznego zwalczania chwastów 

w tej roślinie uprawnej. Aktualnie nie ma praktycznego zagrożenia ochrony kukurydzy przed 

chwastami. Wprowadzono nowe herbicydy i nowe możliwości stosowania mieszanin 

zbiornikowych. Jedynym minusem jest zwiększony koszt ochrony chemicznej przed 

chwastami w kukurydzy. Obecnie z uwagi na przedłużające się okresy wchodów chwastów 

(okresy suszy przed i po siewie) oraz potrzebę wydłużenia aktywności biologicznej 

herbicydów w glebie popularność zyskują środki o działaniu doglebowym, które poza 

aplikacją typowo przedwschodową, mogą być stosowane w bardzo wczesnej fazie 

rozwojowej kukurydzy (1-2 liście, nie później niż do 3 liścia). 

Zabiegi doglebowe głównie opierają się na stosowaniu terbutyloazyny i acetochloru 

(tabela 1). Terbutyloazyna po części zastąpiła, pochodzącą z tej samej grupy chemicznej 

(triazyny) atrazynę. Zakres zwalczanych chwastów przez obie substancje aktywne jest nieco 

inny. Jednak zaleganie, czyli w praktyce długość działania są porównywalne. Sama 

terbutyloazyna zalecana w pełnej dawce (750 g s.a./ha) może zabezpieczać plantację nawet do 

sześciu miesięcy. Stosowana w różnego typu mieszaninach do dwóch, trzech miesięcy. W 

praktyce terbutyloazyna zwalcza szerokie spektrum chwastów tj: bodziszek drobny, fiołek 

polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, przytulia 

czepna, rdesty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne. Drugą bazową substancją 
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aktywną jest acetochlor, związek o znacznie szerszym zakresie zwalczanych chwastów 

(chwasty prosowate, czyli chwastnica, paluszniki i włośnice oraz takie dwuliścienne jak: 

bieluń dziędzierzawa, bylica pospolita, fiołki, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, 

komosa biała, mlecz zwyczajny, portulaka pospolita, psianka czarna, przetaczniki, 

przymiotno kanadyjskie, rdest plamisty, rumianek pospolity, sporek polny, starzec zwyczajny, 

szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wilczomlecz obrotny, 

wyczyniec polny i żółtlica drobnokwiatowa). Reprezentantami tej substancji aktywnej są 

różne formy użytkowe herbicydów Guardian i Trophy. W praktyce oba związki można 

stosować łącznie. Przykładem jest zarejestrowana mieszanina Click 500 SC + Guardian Max 

840 EC. Na jej bazie powstała gotowa fabryczna mieszanina Guardian CompleteMix 664 SE.  

Lumax 537,5 SE, zawierający 3 substancje aktywne, metolachlor-S, terbutyloazynę 

i mezotrion, może być stosowany przed wschodami lub po wschodach roślin do fazy 3 liści. 

W identyczny sposób może być stosowany Successor T 550 SE (substancje aktywne 

petoksamid i terbutyloazyna). Jednym z komponentów drugiego środka jest petoksamid, 

nowa substancja aktywna, co jest bardzo cenne ze względu na stosunkowo najczęściej 

obserwowany w tej uprawie proces uodparniania się chwastów. Każdy nowy związek 

ogranicza ujemne skutki tego zjawiska. Działanie substancji aktywnych w obu herbicydach 

pozwala zaliczyć je do środków uniwersalnych o bardzo szerokim spektrum zwalczanych 

chwastów. Wszystkie omówione kombinacje herbicydowe oprócz możliwości stosowania 

bezpośrednio po siewie, można również aplikować w fazie 1 do 3 liści kukurydzy, pod 

warunkiem, że podczas zabiegu chwasty znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych. 

Również nowa substancja aktywna znajduje się w jednym z najnowszych herbicydów o 

handlowej nazwie Adengo 315 SC, który oprócz znanego izoksaflutolu, zawiera 

tienkarbazon metylu. Stosowanie ich w dużym stopniu może zapobiec niekorzystnemu 

zjawisku uodparniania się chwastów. Dotyczy to przede wszystkim tak uciążliwych gatunków 

jak komosa biała czy szarłat szorstki. Adengo 315 SC jest również herbicydem uniwersalnym 

zalecanym do zabiegów doglebowych i bardzo wczesnych nalistnych.  

Grupę herbicydów o działaniu doglebowym uzupełniają Afalon Dyspersyjny 450 S.C. 

 i Boreal 58 WG przeznaczone do zwalczania chwastów dwuliściennych. Cieszącym 

rozwiązaniem jest powrót pendimetaliny, która wypadła z zaleceń odchwaszczania 

kukurydzy, ponieważ była zalecana tylko łącznie z atrazyną. Aktulnie związek ten ponownie 

został zarejestrowany w postaci herbicydów Pendigan 330 EC i Golden Pendi 330 EC. 

Pendimetalina, bez względu na to czy jest stosowana doglebowo czy wcześnie nalistnie 
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zawsze pobierana jest przez korzenie kiełkujących nasion, dlatego do skutecznego działania 

wymaga bardzo wilgotnej gleby.  

Nowością na rynku nowych herbicydów doglebowych jest środek Wing-P 462,5 EC, który 

poza pendimetaliną zawiera dodatek dimetanamidu-P, substancji aktywnej stosowanej  

w herbicydzie rzepakowym Butisan Duo 400 EC. Herbicyd przeznaczony jest do zwalczania 

jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych. Pobierany jest przez korzenie  

i części nadziemne chwastów. Popularnym herbicydem doglebowym, zwalczającym przede 

wszystkim chwasty prosowate jest Dual Gold 960 EC. W razie przesuszonej gleby preparat 

ten można zastosować przedsiewnie i wymieszać z glebą na głębokość około 5 cm. 

Jeżeli krótko po siewie kukurydzy, mają miejsce obfite opady przy równoczesnym wzroście 

temperatury, często dochodzi do masowych wschodów chwastów jeszcze przed wschodami 

kukurydzy, której ziarna znajdują się znacznie głębiej w glebie. W takiej sytuacji można 

zastosować glifosat. W kukurydzy do tego celu zarejestrowany jest Roundup Max 600 SG, 

Roundup Strong 540 SL oraz Roundup Trans Energy 450 SL chociaż z praktycznego punktu 

widzenia można by zastosować każdy herbicyd zawierający glifosat. Zabiegi tego typu można 

„wzmocnić” stosując glifosat łącznie z acetochlorem (Guardian, Trophy) co dodatkowo 

zapobiega występowaniu chwastów, które jeszcze nie wzeszły podczas zabiegu. Należy 

podkreślić, że omówione zabiegi, ze względu na obecność glifosatu, należy koniecznie 

wykonać przed wschodami kukurydzy. 

 

b) zabiegi nalistne  

Największe możliwości skutecznego zwalczania chwastów w kukurydzy uzyskuje się 

poprzez wykorzystanie herbicydów stosowanych nalistnie. Dla kukurydzy moment krytyczny 

zwykle rozpoczyna się 21–28 dni po wschodach, w fazie rozwojowej BBCH 13–14, tzn.  

w fazie 3–4 liści. Zabiegi nalistne najczęściej wykonuje się w fazie od 2 do 8 liści kukurydzy. 

W tym czasie rośliny kukurydzy wykazują najmniejszą wrażliwość na środki chwastobójcze, 

a chwasty z uwagi na zbliżoną fazę rozwojową są skuteczniej zwalczane. Zabiegi nalistne 

wykonuje się  zwykle w drugiej połowie maja i w zależności od warunków atmosferycznych 

są wykonywane zwykle aż do połowy czerwca. Wielu plantatorów kukurydzy preferuje ten 

termin zabiegów odchwaszczających, gdyż wtedy jest już po szczycie prac wiosennych,  

a poza tym rolnicy z łatwością mogą rozpoznać gatunki chwastów, które należy zwalczać. 

Decydując się na jeden zabieg nalistny, wybór terminu należy warunkować fazą 

rozwojową kukurydzy, ale także pojawieniem się na plantacji wschodów większości 

spodziewanych gatunków chwastów dwuliściennych i jednoliściennych. W korzystnych 
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warunkach pogodowych (równoczesne wschody chwastów i rośliny uprawnej) możliwe jest 

uzyskanie skutecznej ochrony plantacji kukurydzy przed chwastami przez wykonanie zabiegu 

nieco wcześniej, np. w fazie 2–3 liści kukurydzy, a w sytuacji opóźniających się wschodów 

gatunków ciepłolubnych (w tym chwastnicy jednostronnej) lepsze efekty chwastobójcze 

uzyska się przez opóźnienie terminu zabiegu nalistnego. 

Bardzo ważnym zagadnieniem przy wyborze herbicydów jest znajomość ich 

substancji aktywnych i spektrum zwalczanych przez nie chwastów. Szereg herbicydów 

zawiera tę samą, lub te same, substancje aktywne. Często różnica między herbicydami 

sprowadza się do rodzaju zastosowanej formulacji (formy  ciekłej lub stałej preparatu). 

Wśród zabiegów nalistnych dużą popularnością cieszą się herbicydy zawierające rimsulfuron 

(np. Agri Rimsulfuron 25 WG, Amon 25 WG, Titus 25 WG). Rimsulfuron przeznaczony do 

zwalczania chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych jednorocznych i wieloletnich. 

Chwasty wieloletnie, w tym perz, należy zwalczać najwyższą dawką tej substancji aktywnej. 

Rimsulfuron jest selektywny dla kukurydzy także w późniejszych fazach rozwojowych, nawet 

do 7 liścia. Z uwagi na to, że występuje w herbicydach o formulacji granul (WG) należy go 

stosować łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml adiuwanta na 100 l 

wody). Znany od wielu lat Titus 25 WG jest dobrym komponentem do wielu mieszanin  

z innymi herbicydami (Harmony 75 WG lub Refine 75 WG, Successor T 550 SE, Deresz 306 

SE lub Mustang 306 SE), wtedy jednak zabiegi są ograniczone do wcześniejszych terminów 

(BBCH 12-16 lub 13-14). Mieszaniną z Mustangiem 306 SE lub samym Mustangiem można 

zwalczać chwasty np. komosę, przytulię i/lub rumianki w zaawansowanych fazach 

rozwojowych. Proces ich zamierania jest długi, ale ich konkurencyjność jest wyeliminowana 

nieomalże po samym zabiegu. Rimsulfuron jest również komponentem herbicydów Hector 

53,6 WG oraz Hector Max 66,5 WG zalecanych w fazie 2-8 liści kukurydzy łącznie  

z adiuwantem Trend 90 EC. Pierwszy z nich poza rimsulfuronem posiada w swoim składzie 

również związek sulfonylomocznikowy – nikosulfuron, bardzo popularną substancję aktywną 

o szerokim spektrum działania na chwasty. Drugi herbicyd Hector Max 66,5 WG dodatkowo 

posiada dodatek regulatora wzrostu – dikambę.  

Do produktów handlowych zawierających nikosulfuron należy kilkanaście 

herbicydów takich jak: Agria Nikosulfuron 040 SC, Accent 75 WG, Innovate 240 SC, Kelvin 

040 SC, Milagro Extra  6 OD, Narval 040 SC, Nikos 040 SC, Victus 75 WG i inne. Niektóre 

z nich  zaleca się stosować z adiuwantami oraz w dawkach dzielonych. Przykładem mieszanin 

jest możliwość łącznego stosowania Milagro Extra 6 OD z Callisto 100 SC (mezotrion). 

Callisto 100 SC można stosować także pojedynczo. Firma Syngenta w 2010 roku 
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wprowadziła na rynek herbicyd Elumis 105 OD, zawierający obydwie substancje aktywne: 

mezotrion i nikosulfuron.  

Kolejnymi środkami sulfonylomocznikowymi, które podobnie jak rimsulfuron  

i pojedyncze herbicydy zawierające nikosulfuron, zwalczają między innymi perz właściwy, są 

herbicydy zawierające foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy (Maister 310 WG, 

Maister 31 OD, Raper 31 OD), zalecane także do stosowania w dawkach dzielonych. Grupę 

herbicydów sulfonylomocznikowych zamyka Mocarz 75 WG, który w składzie posiada także 

substancję aktywną dikambę. Preparat może być także stosowany w adiuwantem. Zalecany 

jest w fazie 2-5 liści kukurydzy na chwasty w fazie 2-4 liści. Także skutecznie ogranicza 

chwasty (komosę, przytulię, rumiany) w starszych fazach rozwojowych, jednak wtedy proces 

ich zamierania jest dłuższy. 

Shado 300 SC zawiera substancję aktywną sulkotrion. Ten herbicyd może być w mieszance 

zbiornikowej z herbicydem Innovate 240 SC. Laudis 44 OD, jeden z najnowszych 

herbicydów zarejestrowanych do kukurydzy, zawiera substancję aktywną tembotrion. Symbol 

OD oznacza nowoczesną formulację herbicydów w postaci zawiesiny olejowej.  

Nowym herbicydem na rynku, bo wprowadzonym w 2012 roku, jest Stellar 210 SL. Jest to 

dwuskładnikowy środek (topramezon + dikamba), stosowany nalistnie i przeznaczony do 

powschodowego zwalczania w kukurydzy jednorocznych chwastów dwuliściennych 

 i niektórych jednoliściennych. Zaletą tego preparatu jest jego wysoka skuteczność (niszczy 

nawet chwasty w zaawansowanej fazie wzrostu) oraz szybkość działania. Należy go stosować 

w mieszaninie z adiuwantem Olbras 88 EC. 

Oddzielna grupa środków nalistnych to preparaty należące do regulatorów wzrostu. Należą tu 

takie substancje jak 2,4-D, MCPA, dikamba, chlopyralid i fluroksypyr. 2,4-D występuje  

w małych ilościach w omawianych wcześniej preparatach Mustang 306 SE i Deresz 306 SE 

oraz w jednoskładnikowych herbicydach Esteron 600 EC i Dicopur 600 SL. Substancja ta 

skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne, szczególnie powszechnie występującą  

w kukurydzy komosę białą. MCPA to jeden ze składników Chwastox Turbo 340 SL, a drugi 

to dikamba, która jest często dodawana do innych herbicydów w celu poszerzenia spektrum 

zwalczanych gatunków chwastów dwuliściennych. Chlopyralid jest reprezentowany przez 

znany Lontrel 300 SL i Cyklon 300 SL, przeznaczony w kukurydzy głównie do zwalczania 

rumianów i rumianków oraz wieloletniego ostrożnia polnego. Z kolei fluroksypyr, znajdujący 

się w Starane 250 EC zalecany jest przede wszystkim do zwalczania – i to w każdej fazie 

rozwojowej przytulii czepnej. Ostatnie z dwóch wymienionych herbicydów nie zwalczają 

komosy, o czym należy koniecznie pamiętać i jeżeli występuje należy ją zwalczyć innymi 
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herbicydami. Wymienione herbicydy zalecane są od fazy 2-6 liści kukurydzy. Wiadomo, że 

ich substancje aktywne (regulatory wzrostu) mogą wpływać ujemnie na rozwój, głównie 

generatywny kukurydzy. Dlatego też lepiej wykonywać nimi zabiegi nie później niż do fazy 

piątego liścia. Kukurydza w fazie powyżej 6 liści właściwych jest wrażliwa na większość 

herbicydów zwalczających chwasty dwuliścienne. W trakcie oceny fazy rozwojowej 

kukurydzy można popełnić pomyłkę. Często gdy oceniamy fazę rozwojową kukurydzy na 5-6 

liści ma ona w rzeczywistości 7-8 liści. Nie rzadko się zdarza, że podczas oceny fazy 

rozwojowej kukurydzy pierwszy częściowo obumarły liść nie jest dobrze widoczny. 

Specyficznym rozwiązaniem w zwalczaniu perzu i innych chwastów jednoliściennych jest 

Focus Ultra 100 EC (s.a. cykloksydym). Focus Ultra 100 EC jako graminicyd z założenia jest 

fitotoksyczny w stosunku do kukurydzy. Może on być jednak stosowany wyłącznie  

w odmianach, do których wprowadzono naturalny gen odporności (z kukurydzy) na 

cykloksydym. Nie są to odmiany genetycznie zmodyfikowane. Aktualnie wyhodowano 

kilkanaście odmian (Ajaxx Duo, Alvito Duo, Birko Duo, Ciclixx Duo, Es Ultrastar, Friedrixx 

Duo, LG 32.33 Duo, LG 3252 Duo, Lexxor Duo, Lorexx Duo, Magixx Duo, Mas27 CR, 

Tapixx Duo, Taxxoa Duo, Unixx Duo), które nie są na niego wrażliwe. Odmiany te mają w 

nazwie symbol DUO (DUOSYSTEM – odmiana odporna + herbicyd Focus Ultra 100 EC) lub 

symbol CR (oznacza odporność na cykloksydym). Tylko w nich można stosować ten 

graminicyd w pełnych dawkach lub obniżonych łącznie z adiuwantem, w celu zwalczania 

chwastów prosowatych (1,0-1,5 l/ha) i perzu właściwego (2,5-4,0 l/ha). W odmianach DUO 

można zwalczać chwasty również wszystkimi „konwencjonalnymi” herbicydami. Odmiany 

bez genu odporności są totalnie niszczone przez herbicyd Focus Ultra 100 EC.  

Kukurydza należy do upraw rolniczych reprezentowanych przez liczną liczbę odmian. 

Pewnym problemem w zwalczaniu chwastów przy wykorzystaniu herbicydów 

powschodowych, może być ich selektywność w stosunku do chronionych odmian kukurydzy. 

Ich reakcja na poszczególne herbicydy może być różna. Dlatego przed wykonaniem zabiegu 

należy przeczytać etykietę na opakowaniu, aby między innymi sprawdzić wrażliwość 

odmiany na dany środek chwastobójczy. Przy wyborze herbicydów trzeba wziąć pod uwagę 

szybkie zmiany, jakie następują w rejestrze odmian mieszańcowych kukurydzy.  

Pamiętać też należy, aby w kukurydzy zwłaszcza uprawianej w monokulturze 

stosować herbicydy przemiennie, to znaczy o różnych mechanizmach działania. W ten sposób 

można w znaczącym stopniu ograniczyć uodparnianie się chwastów na herbicydy. 
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Tabela 1. Program ochrony kukurydzy przed chwastami 

 

Kombinacje herbicydowe Substancje aktywne Dawka na ha Faza kukurydzy w 

skali BBCH 

Zwalczanie chwastów jednoliściennych 

Dual Gold 960 EC  s-metolachlor 1,5 l 00 

Zwalczanie chwastów dwuliściennych 

Afalon Dyspersyjny 450 SC linuron 1,5 - 2,0 l 00 

Boreal 58 WG  flufenacet + izoksaflutol 0,75 kg 

Click 500 SC terbutyloazyna 1,5 l 00 lub 11-13 

Pendigan 330 EC pendimetalina 4,0-5,0 l 

Golden Pendi 330 EC 4,0-5,0 l 00 

Lontrel 300 SL lub Cyklon 300 SL chlopyralid 0,35-0,5 l 12-14 

Mocarz 75 WG + (Atpolan 80 EC**) dikamba + tritosulfuron 0,2 kg + (1,0 l) 12-15 

Nokaut 75 WG + (Atpolan 80 EC lub Olbras 88 EC)** 0,2 kg + (1,0 l) 

Laudis 44 OD tembotrion 1,7- 2,25 l 12-16 

Deresz 306 SE 2,4-D + florasulam 0,6 l 

Mustang 306 SE 0,6 l 

Korn 340 SC bromoksynil + terbutyloazyna 1,6-2,0 l 12-18 

Zeagran 340 SE 1,6 - 2,0 l 13-16 

Starane 250 EC fluroksypyr 1,0 l 

Esteron 600 EC 2,4-D 0,8-1,0 l 

Dicopur 600 SL 0,8-1,0 l 

Callisto 100 SC mezotrion 1,0-1,5 l 14-15 

Emblem 20 WP bromoksynil 1,5-2,0 kg 14-16 

Bromotril 250 SC 1,0-1,3 l 

Chwastox Turbo 340 SL MCPA + dikamba 1,75-2,0 l 15-16 



 10 

Zwalczanie chwastów dwuliściennych oraz prosowatych 

Adengo 315 SC izoksaflutol + tienkarbazon metylu 0,33-0,44 l 00 lub 11-12 

Wing-P 462,5 EC pendimetalina + dimetanamid-P 4,0 l 00 

Click 500 SC + Guardian Max 840 EC acetochlor + terbutyloazyna 1,5 l + 2,5 l 00 lub 11-13 

Guardian CompleteMix 664 SE  3,5 l 

Guardian Max 840 EC acetochlor 2,0 - 2,5 l 

Trophy 768 EC  2,0 - 2,5 l 

Trophy 840 EC  2,0 - 2,5 l 

Lumax 537,5 SE mezotrion + S-metolachlor + 

terbutyloazyna 

3,5 - 4,0 l 

Successor T 550 SE petoksamid + terbutyloazyna 4,0 l 

Roundup Max 690 SG glifosat 1,0-1,5 l 00-09 

Roundup Strong 540 SL 0,7-2,7 l 

Roundup TransEnergy 450 SL 1,0-2,0 l 

Guardian Max 840 EC + Roundup Energy 450 SL acetochlor + glifosat 2,0-2,5 l + 1,0-2,0 l 

Guardian Max 840 EC + Roundup Max 680 SG 2,0-2,5 l + 1,0-1,5 l 

Trophy 840 EC + Roundup Max 680 SG 2,0-2,5 l + 1,0-1,5 l 

Stellar 210 SL + Olbras 88 EC** dikamba + topramezon 1,0-1,5 l + 1,0 l 12-16 

Titus 25 WG* + Mustang 306 SE + Trend 90 EC** 2,4-D + florasulam + rimsulfuron 30-40 g + 0,6 l + 0,1% 12-16 

Titus 25 WG + Successor T 550 SE + Trend 90 EC** rimsulfuron + (petoksamid + 

terbutyloazyna)  

30g + 2,25 l + 0,1% 13-14 

Titus 25 WG* + Harmony 75 WG + Trend 90 EC** rimsulfuron + tifensulfuron metylowy  50 g + 10 g + 0,1% 

Titus 25 WG* + Refine 75 WG + Trend 90 EC** 50g + 10 g + 0,1% 

Shado 300 SC sulkotrion 1,5 l 14-16 

Shado 300 SC + Innovate 240 SC sulkotrion + nikosulfuron 1,0 + 0,2 l 

Shado 300 SC + Successor 600 EC sulkotrion + petoksamid + 

terbutyloazyna 

 

 

dwupak/5 ha 14 
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Zwalczanie chwastów dwuliściennych, prosowatych oraz perzu właściwego 

Agria Rimsulfuron 25 WG + Trend 90 EC** rimsulfuron 50-60 g + 0,1% 11-17 

Amon 25 WG 50-60 g + 0,1% 

Titus 25 WG + Trend 90 EC** 50-60 g + 0,1% 

Mac-rimsulfuron 25 WG + Trend 90 EC** 50-60 g + 0,1% 

Deresz 306 SE + Titus 25 WG* + Trend 90 EC** (2,4-D + florasulam) + rimsulfuron 0,6 l + 50-60 g + 0,1% 12-16 

Mustang 306 SE + Titus 25 WG* + Trend 90 EC** 0,6 l + 50-60 g + 0,1% 

MaisTer 310 WG + Actirob 842 EC** foramsulfuron + jodosulfuron 

metylosodowy 

0,1-0,15 kg+ 1,3-2,0 l 

MaisTer 310 WG + Atpolan 80 EC** 0,1-0,15 kg + 1,5 l 

1) MaisTer 310 WG + Actirob 842 EC** (dawki dzielone) 

2)  MaisTer 310 WG + Actirob 842 EC** 

1) 75 g + 1,0 l  

2)  75 g + 1,0 l 

Maister 31 OD lub Raper 31 OD 1,5 l 

Maister 31 OD lub Raper 31 OD (dawki dzielone) 2 x 0,75 l  

1) Maister 31 OD lub Raper 31 OD (dawki dzielone) 

2) Maister 31 OD lub Raper 31 OD  

1) 1,0 l 

2) 0,5 l  

Agria Nikosulfuron 040 SC nikosulfuron 1,0-1,5 l 12-18 

Agronikosulfuron 040 SC 1,0 l   

Agro Sulfonylomocznik 040 SC 1,0-1,5 l 

Accent 75 WG + Trend 90 EC** 60-80 g + 0,1% 

1) Accent 75 WG + Trend 90 EC ** (dawki dzielone)  

2) Accent 75 WG + Trend 90 EC** 

1) 50 g + 0,1% 

2) 30 g + 0,1% 

Innovate 240 SC  0,2-0,25 l 

Innovate 240 SC + Atpolan 80 EC** 0,2-0,25 l + 1,5 l 

Kelvin 040 SC 1,0-1,5 l 

Milagro Extra 6 OD   0,5 - 0,75 l    

1) Milagro Extra 6 OD (dawki dzielone) 

2) Milagro Extra 6 OD    

1) 0,5 l  

2) 0,25 l 
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Narval 040 SC 1,0-1,5 l   

Nico Gold 040 SC 1,0-1,5 l   

Nikos 040 SC 1,0-1,5 l 

  

Nikosh 040 SC 1,25-1,5 l 

Nikosulfuron 040 SC 1,0-1,5 l 

Pilar-nikosulfuron 40 SC 1,0-1,5 l 

Victus 040 SC 1,0-1,5 l 

Victus 75 WG + Trend 90 EC** 60-80 g + 0,1% 

1) Victus 75 WG + Trend 90 EC ** (dawki dzielone) 

2) Victus 75 WG + Trend 90 EC** 

1) 50 g + 0,1% 

2) 30 g + 0,1% 

Milagro Extra 6 OD + Callisto 100 SC nikosulfuron + mezotrion 0,5 l + 0,75 l 

Elumis 105 OD 1,0-1,5 l 

Hector 53,6 WG + Trend 90 EC ** nikosulfuron + rimsulfuron 

 

70-90 g + 0,1% 

Hector Max 66,5 WG + Trend 90 EC** nikosulfuron + rimsulfuron + dikamba 330-440 g 

Zwalczanie chwastów jednoliściennych w odmianach tolerancyjnych na cykloksydym 

Focus Ultra 100 EC cykloksydym 

  

- niższe dawki na chwasty prosowate 

 - wyższe dawki na perz właściwy 

1,0-1,5 l 14-16 

Focus Ultra 100 EC + Olbras 88 EC** 1,0-1,25 l + 1,0 l 

Focus Ultra 100 EC 4,0 l 

Focus Ultra 100 EC + Olbras 88 EC** 2,5 l + 1,0 l 

      

* zamiast preparatu Titus 25 WG można użyć środka Agria Rimsulfuron 25 WG, Amon 25 WG lub Mac-rimsulfuron 25 WG 

** dodatek adiuwanta (Trend 90 EC, Actirob 842 EC, Atpolan 80 EC) 
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2) Systemy i nowe technologie odchwaszczania kukurydzy 

 

Do wzrostu zachwaszczenia kukurydzy przyczyniają się niewątpliwe zmiany 

klimatyczne w ostatnich latach. Wyższe temperatury i wzrost nasłonecznienia zwłaszcza  

w miesiącach maj i czerwiec, znacznie odbiegające od średnich wieloletnich, w konsekwencji 

doprowadziły do wcześniejszej wegetacji roślin i zmian ilościowo-jakościowych chwastów. 

Wcześniejsza wegetacja i dogodne warunki pobudzają wzrost wielu gatunków chwastów, 

jednocześnie stwarzają ryzyko wystąpienia silnej konkurencji dla roślin kukurydzy  

w początkowym okresie rozwoju. Wczesny wysiew kukurydzy z jednej strony może 

częściowo chronić przed suszą, natomiast nie zabezpieczy plantacji w przypadku majowych 

przymrozków. Pojawienie się tak niekorzystnych anomalii pogodowych jest czynnikiem 

opóźniającym wykonanie nalistnej aplikacji herbicydów. Chwasty te już na początku 

wegetacji są w bardziej zaawansowanych fazach rozwojowych, a tym samym są trudniej 

zwalczane przez herbicydy stosowane powschodowo. Stąd też bardzo ważnym elementem 

właściwej strategii zabiegów nalistnych jest nie tylko zastosowanie odpowiedniego środka 

chemicznego, ale także o ile jest to możliwe użycie bezpiecznego i wysoce selektywnego 

adiuwanta o cechach poprawiających retencję cieczy użytkowej oraz biologiczną aktywność 

herbicydów. Z drugiej strony przy niekorzystnym przebiegu pogody (np. stres wodny) 

dodatek adiuwantów wydłuża okres ochrony herbicydowej, poprawiając efekt chwastobójczy 

w stosunku do uciążliwych gatunków chwastów. 

Negatywnym skutkiem niewłaściwego doboru herbicydów lub jednostronnego ich 

stosowania jest niska skuteczność chwastobójcza oraz pojawianie się w drugiej połowie 

wegetacji zachwaszczenia wtórnego. W związku z tym bardzo ważny jest zatem odpowiedni 

dobór mieszanin herbicydowych, ewentualne herbicydów o szerokim spektrum działania (np. 

zawierających kilka substancji aktywnych), jednocześnie uwzględniając specyfikę 

zbiorowiska chwastów na polu. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 

pogodowych zalecić można stosowanie dwóch niezależnych zabiegów z użyciem dawek 

dzielonych lub wykorzystanie do zabiegów różnych wariantów handlowych formulacji 

herbicydów w dawkach obniżonych.  

W badaniach prowadzonych w Instytucie Ochrony Roślin PIB w Poznaniu 

poszukiwano skutecznych systemów odchwaszczania kukurydzy w oparciu o stosowanie 

dawek obniżonych, dawek dzielonych, z wykorzystaniem dwóch zabiegów ochronnych  

w różnych terminach aplikacji. Wykonywano je w różnych konfiguracjach: zabieg doglebowy 

i późno nalistny (T0 + T2), lub też stosowanie dwóch zabiegów nalistnych tj. pierwszy zabieg  
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(T1) w fazie 1-3 liści kukurydzy, a drugi (T2) w fazie 5-7 liści kukurydzy. Faza rozwojowa 

chwastów nie stanowiła obiektu badań, od której byłby uzależniony termin zabiegu, jednak 

we wszystkich terminach aplikacji chwasty nie osiągnęły fazy przekraczającej cztery liście 

właściwe. Ponadto poszukiwano odpowiedzi na  pytanie, czy istnieje możliwość skutecznego 

wyeliminowania chwastów w uprawie kukurydzy poprzez stosowanie herbicydów w dawkach 

obniżonych (więcej niż jednokrotnie) w układzie niekorzystnego przebiegu pogody. Taki 

wybór zabiegów ukierunkowany był na skuteczne zabezpieczenie plantacji kukurydzę przed 

konkurencyjnym działaniem chwastów aż do momentu zwarcia międzyrzędzi. W tabelach  

2 -5 zamieszczono efekt chwastobójczy po zastosowaniu pełnych dawek (wariant kontrolny – 

jeden zabieg)) i porównywano go (warianty testowane – 2 zabiegi) ze skutecznością jaką 

uzyskano po zastosowaniu herbicydów w dawkach obniżonych. 

 Do badań użyto popularne i powszechnie stosowane środki chwastobójcze. Jako 

bazowe substancje, stosowane doglebowo (T0) użyto acetochlor (Guardian  Max 840 EC) 

oraz fabryczną mieszaninę 3. substancji aktywnych mezotrion + S-metolachlor + 

terbutyloazyna (Lumax 537,5 SE). Do drugich nalistnych zabiegów (T2) stosowano 

herbicydy z grypy sulfonylomoczników: nikosulfuron (Milagro 040 SC), rimsulfuron (Titus 

25 WG), obie wymienione substancje łącznie (Hektor 53,6 WG) oraz fabryczną mieszaninę 

foramsulfuron + jodosulfuron (Maister 310 WG). Do wszystkich herbicydów stosowanych  

 w terminie T2 dodawano adiuwant Atpolan Bio 80 SL w dawce 1,0 l/ha. W układzie 

doświadczalnym obejmującym dwa zabiegi nalistne jako bazowy zabieg podstawowy (T1) 

 w fazie 1-2 liści kukurydzy stosowano wymieniony wcześniej Lumax 537,5 SE oraz 

Mustang 306 Se w dawkach obniżonych.  Do drugiego zabiegu T2 stosowano takie same 

herbicydy jak w pierwszym wariancie doświadczalnym.  

Prowadzone doświadczenia w kukurydzy pokazują zalety stosowania dwu zabiegów  

z użyciem herbicydów w dawkach obniżonych (tabele 2-5). Jednym z istotnych elementów 

podczas prowadzenia badań jest zwrócenie uwagi na  liczebność (zagęszczenie) zwalczanych 

gatunków. Jeżeli przyjmiemy, że dana kombinacja herbicydowa zwalcza komosę np. w 90% 

to zupełnie inny jest efekt końcowy w przypadku występowania komosy w zagęszczeniu 10 i 

100 roślin na m
2
. W pierwszym przypadku po zabiegu zostanie tylko jedna komosa na m

2
 (to 

i tak dużo), ale w drugim pozostanie ich aż dziesięć, co z ochroniarskiego punktu widzenia 

daje małe korzyści. Podczas silnego zagęszczenia chwastów konieczne jest stosowanie 

kombinacji herbicydów o bardzo wysokiej efektywności chwastobójczej. 

Korzyścią ochrony opartej o dwa niezależne zabiegi jest niewątpliwie skuteczne 

wyeliminowanie konkurencyjnego oddziaływania chwastów w początkowych fazach 
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rozwojowych kukurydzy i  aż do momentu zakrycia międzyrzędzi. Wnioskiem płynącym  

z takich badań jest także fakt, że w niekorzystnych warunkach pogodowych (co niestety 

obserwujemy coraz częściej w okresie maja i początku czerwca) jednorazowe stosowanie 

herbicydu w dawce pełnej (głównie zabieg doglebowy) nie ograniczy lub skutecznie 

wyeliminuje problem zachwaszczenia w dłuższym okresie czasu, szczególnie w przypadku 

nierównomiernych wschodów i kompensacji gatunków uciążliwych (np. komosa biała, rdesty, 

chwastnica jednostronna). Niekorzystna sytuacja występuje, gdy po dłuższym okresie 

chłodów i braku opadów następuje gwałtowne ocieplenie i wzrost uwilgotnienia gleby  

w wyniku regularnych opadów deszczu. Po upływie kilku tygodni od zabiegu doglebowego 

można zaobserwować masowe pojawienie się na plantacji kukurydzy gatunków 

ciepłolubnych (np. chwastnica jednostronna , szarłat szorstki). Długi okres oczekiwania na 

wykonanie pojedynczego zabiegu jest działaniem nieracjonalnym, gdyż następuje 

przekroczenie krytycznego okresu na zwalczanie chwastów tzw. „switch point”, czyli okresu 

po którym potencjał plonowania kukurydzy drastycznie się zmniejsza. Badania dowodzą, że 

takim granicznym punktem, w zależności od panujących warunków na polu, jest faza 3-5 liści 

kukurydzy. W takiej sytuacji możliwość wykonania dwóch zabiegów dawkami obniżonymi, 

w terminach dostosowanych do aktualnych potrzeb i sytuacji na polu, ułatwia rolnikowi 

podjęcie właściwej decyzji w wyborze optymalnej strategii ochrony kukurydzy przed 

chwastami. Do skutecznego odchwaszczania kukurydzy z wykorzystaniem systemu opartego 

o doglebowe i nalistne stosowanie herbicydów niezbędna jest dostateczna wilgotność gleby  

w trakcie pierwszego zabiegu doglebowego. 

Prezentowane chemiczne metody zwalczania chwastów nie spowodowały żadnego 

ujemnego wpływu na rozwój kukurydzy, skutecznie zaś wyeliminowały konkurencję 

chwastów. Tego typu systemy są efektywniejsze i bardziej bezpieczne dla środowiska.  

Ponadto uzyskuje się zadawalający efekt ekonomiczny, bowiem sumaryczne dawki 

herbicydów są takie same lub niewiele wyższe od pełnej dawki herbicydu stosowanego 

jednorazowo. Jako bonus można traktować względy ekologiczne, uzyskane dzięki mniejszej 

ilości substancji aktywnych wprowadzonych do gleby. Niektóre rozwiązania metod aplikacji 

herbicydów, co najmniej w części, z korzyścią dla plantatorów kukurydzy mogłyby być 

wdrożone do praktyki.  

Właściwy dobór dawek  herbicydów do poziomu zachwaszczenia uprawy, optymalny 

termin wykonania zabiegu oraz stosowanie mieszanin herbicydów w dawkach 

obniżonych w celu eliminacji szerokiego spektrum chwastów to podstawowe założenie 

skutecznej i efektywnej technologii odchwaszczania kukurydzy. 
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Tabela 2. Skuteczność zwalczania chwastów w kukurydzy uprawianej na ziarno po zastosowaniu technologii ochrony opartej 

o 2 zabiegi obniżonymi dawkami herbicydów (2008) – rok suchy bardzo małe opady w maju (silne zachwaszczenie komosą i 

psianką czarną) 

Kombinacja 
 Dawka  

[l/ha lub g/ha] 

Termin 

zabiegu 

Skuteczność zniszczenia chwastów w %  

Komosa biała Psianka czarna Rdest powojowy 

 System dwóch zabiegów - doglebowy (T0) i nalistny (T2)  

Kontrola (chwastów/m2)/ – – 106 67 7 

[% w ogólnej populacji chwastów]  [56%]  [36%]  [1%] 

Guardian Max 840 EC 2,5 T0 – ++ ++ 

Guardian Max 840 EC / Milagro 040 SC * 1,0 / 1,0 T0/T2 ++ +++ ++ 

Guardian Max 840 EC / Milagro 040 SC * 1,0 / 0,5 T0/T2 + + – 

Guardian Max 840 EC / Titus 25 WG * 1,0 / 30g T0/T2 + ± ++ 

Guardian max840 EC / MaisTer 310 WG * 1,0 / 60g T0/T2 ++ ++ ++ 

 System dwóch zabiegów nalistnych -  (T1) i (T2) 

Mustang 306 SE / Milagro 040 SC * 0,6/ 1,0 T1/T2 +++ +++ +++ 

Mustang 306 SE / Milagro 040 SC * 0,3/ 0,5 T1/T2 +++ +++ ++ 

Mustang 306 SE / Titus 25 WG * 0,3 / 30g T1/T2 ++ +++ ++ 

Mustang 306 SE / MaisTer 310 WG * 0,3 / 60g T1/T2 ++ +++ ++ 

Legenda do wszystkich tabel: termin zabiegu: T0 – doglebowo, przed wschodami kukurydzy; T1 – nalistnie, w fazie 1-3 

liści kukurydzy; T2 – nalistnie, w fazie 4-6 liści kukurydzy. Do wszystkich zabiegów w terminie T2 dodano adiuwant 

Atpolan Bio 80 SL w dawce 1,0 l/ha 
Skuteczność chwastobójcza: (+++) - bardzo dobra (96-100%); (++) - dobra (86-95%); (+) - średnia (71-85%) (±) – słaba (51-70%); (–) – 

brak skuteczności (poniżej 50%) 

 

 
Tabela 3. Skuteczność zwalczania chwastów w kukurydzy uprawianej na ziarno po zastosowaniu technologii ochrony opartej 

o 2 zabiegi obniżonymi dawkami herbicydów (2009) silne zachwaszczenie rdestami i komosa białą 

Kombinacja 
Dawka  

[l/ha lub g/ha] 
Termin 
zabiegu 

Skuteczność zniszczenia chwastów w %  

Komosa biała 
Rdest 

powojowy 

Chaber 

bławatek 
Fiołek polny Rdest ptasi 

System dwóch zabiegów- doglebowy (T0) i nalistny (T2)  

Kontrola (szt./m2) 

– – 

65 72 30 12 8 

[% w ogólnej populacji chwastów]  [32%]  [36%]  [15%]  [6%]  [4%] 

Trophy 768 EC 2,5 T0 ± – ± – – 

Lumax 537 SE 3,5 T0 +++ ++ +++ +++ ++ 

Lumax 537 SE / Hector 53,6 WG* 1,5 / 40g T0/T2 + – ++ +++ ++ 

Lumax 537 SE / Milagro 06 OD * 1,5 / 0,4 T0/T2 +++ – +++ +++ ++ 

Lumax 537 SE /Titus 25 WG * 1,5 / 30g T0/T2 ++ – ++ +++ ++ 

Lumax 537 SE / MaisTer 310 WG * 1,5 / 60g T0/T2 +++ – +++ ++ ++ 
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Tabela 4. Skuteczność zwalczania chwastów w kukurydzy po zastosowaniu technologii ochrony opartej o 2 zabiegi obniżonymi dawkami 

herbicydów (2010) 

Kombinacja 
Dawka [l/ha 

lub g/ha] 

Termin 

zabiegu 

Skuteczność zniszczenia chwastów w %  

Komosa biała Fiołek polny 
Chwastnica 

jednostronna 

Rdest 

powojowy 

System dwóch zabiegów- doglebowy (T0) i nalistny (T2)  

Kontrola (chwasty/m2) 

– – 

86 27 15 5 

[% w ogólnej populacji chwastów]  [62%]  [20%]  [11%]  [4%] 

Guardian Max 840 EC 2,5 T0 +++ +++ ++ ++ 

Lumax 537,5 SE 3,5 T0 +++ +++ +++ +++ 

Guardian Max 840 EC / Hector 53,6 WG* 1,25 / 35g T0/T2 +++ ++ + ++ 

Guardian Max 840 EC / Milagro 040 SC * 1,25 / 0,5 T0/T2 ++ +++ ++ ++ 

Guardian Max 840 EC / Titus 25 WG * 1,25 / 30g T0/T2 ++ +++ ++ ++ 

Guardian Max 840 EC / MaisTer 310 WG * 1,25 / 60g T0/T2 +++ ++ ++ ++ 

Lumax 537,5 SE / Hector 53,6 WG* 1,5 / 35g T0/T2 +++ +++ + + 

Lumax 537,5 SE / Milagro 040 SC * 1,5 / 0,5 T0/T2 +++ +++ + ++ 

Lumax 537,5 SE /Titus 25 WG * 1,5 / 30g T0/T2 +++ +++ ± ++ 

Lumax 537,5 SE / MaisTer 310 WG * 1,5 / 60g T0/T2 ++ +++ ++ + 

Skuteczność chwastobójcza: (+++) - bardzo dobra (96-100%); (++) - dobra (86-95%); (+) - średnia (71-85%) (±) – słaba (51-70%); (–) – 

brak skuteczności (poniżej 50%) 

Legenda do wszystkich tabel: termin zabiegu: T0 – doglebowo, przed wschodami kukurydzy; T1 – nalistnie, w fazie 1-2 liści kukurydzy; T2 

– nalistnie, w fazie 4-6 liści kukurydzy.  

Do wszystkich zabiegów w terminie T2 dodano adiuwant Atpolan Bio 80 SL w dawce 1,0 l/ha 

 

Tabela 5. Skuteczność zwalczania chwastów w kukurydzy po zastosowaniu technologii ochrony opartej o 2 zabiegi 

obniżonymi dawkami herbicydów (2011) 

Kombinacja 

Dawka 

[l/ha lub 

g/ha] 

Termin 

zabiegu 

Skuteczność zniszczenia chwastów w %  

Komosa 
biała 

Szarłat 
szorstki 

Rdest 
plamisty 

Rdest 
powojowy 

Chwastnica 
jednostronna 

System dwóch zabiegów- doglebowy (T0) i nalistny (T2)  

Kontrola (szt./m2) 

– – 

27 10 7 5 10 

[% w ogólnej populacji chwastów]  [45%]  [17%]  [12%]  [8%]  [17%] 

Lumax 537 SE 3,5 T0 ++ +++ +++ ++ ± 

Lumax 537 SE / Hector 53,6 WG* 1,5 / 35g T0/T2 ++ +++ ++ ++ +++ 

Lumax 537 SE / Milagro 040 SC * 1,5 / 0,5 T0/T2 +++ +++ +++ +++ +++ 

Lumax 537 SE /Titus 25 WG * 1,5 / 30g T0/T2 ± +++ ++ ++ + 

Lumax 537 SE / MaisTer 310 WG * 1,5 / 65g T0/T2 +++ +++ +++ ++ + 

System dwóch zabiegów- wczesno nalistny  (T1) i  nalistny (T2) 

Lumax 537,5 SE 3,5 T1 +++ +++ +++ +++ +++ 

Lumax 537,5 SE / Hector 53,6 WG* 1,5 / 35g T1/T2 +++ +++ +++ +++ ± 

Lumax 537,5 SE / Milagro 040 SC * 1,5 / 0,5 T1/T2 +++ +++ +++ +++ +++ 

Lumax 537,5 SE /Titus 25 WG * 1,5 / 30g T1/T2 +++ +++ +++ +++ ++ 

Lumax 537,5 SE / MaisTer 310 WG * 1,5 / 65g T1/T2 +++ +++ +++ +++ +++ 
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OCHRONA  BURAKA CUKROWEGO PRZED CHWASTAMI 
 

Wprowadzenie 

Efektywna ochrona plantacji buraka cukrowego przed chwastami nie jest możliwa bez 

stosowania nowoczesnych i kompleksowych technologii chemicznego odchwaszczania. Cel 

ten można osiągnąć jedynie poprzez staranny wybór właściwych systemów zwalczania 

chwastów oraz herbicydów, dostosowując je do składu gatunkowego i zalecanych terminów 

zabiegu, które wykonywać należy w optymalnych warunkach pogodowych. 

Współczesna technologia ochrony buraków cukrowych przed chwastami opiera się na 

stosowaniu herbicydów w systemie dawek dzielonych, w którym zabiegi wykonywać można  

doglebowo (tylko pierwszy zabieg) i nalistnie (wszystkie zabiegi). System dawek dzielonych 

oparty wyłącznie na zabiegach nalistnych daje największą gwarancję uzyskania zadawalającej 

ochrony buraka w okresie od wschodów do zakrycia międzyrzędzi. Programy nalistnego 

odchwaszczania stosuje się niezależnie od fazy rozwojowej buraków, na chwasty będące 

 w bardzo wczesnych fazach rozwojowych (kiełkowanie do fazy liścieni). Przestrzeganie tych 

terminów jest bardzo ważne, gdyż wtedy chwasty są najbardziej wrażliwe, a mniejsze dawki 

działają bardzo skutecznie.   

Aktualne programy ochrony buraków cukrowych przed zachwaszczeniem odznaczają 

się szerokimi możliwościami skutecznego zwalczania wielu gatunków chwastów i pozwalają 

na stosowanie różnych kombinacji i mieszanin herbicydów, właściwie dobranych do 

zaistniałej sytuacji na plantacji buraka. Niestety słabszą ich stroną są wysokie koszty 

zabiegów, zaliczane do najwyższych wśród uprawach polowych, a dotyczących zwalczania 

chwastów. Nowe metody odchwaszczania nie są związane z odmiennym stosowaniem 

herbicydów, różniącym się od dotychczasowych zaleceń. Obecnie na rynku pojawia się coraz 

większa liczba generyków oraz środków z importu równoległego. Duża sprzedaż tych 

preparatów jest związana z ich niższymi jednostkowymi kosztami, co pozwala to na dobór 

odpowiednich substancji aktywnych (mieszanin) do stanu gatunkowego chwastów na polu. 

Ciągłym problemem pozostaje oficjalne stosowanie różnego typu mieszanin. Istnieją duże 

szanse, że dopuszczone zostanie stosowanie środków ochrony roślin w niższych dawkach niż 

oficjalnie zalecane na etykietach ponadto stosowanie dawek dzielonych oraz mieszanin 

herbicydów. Takie możliwości istnieją w innych krajach Unii Europejskiej. 
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Chwasty w uprawie buraka cukrowego 

Dokonując przeglądu zachwaszczenia plantacji buraków cukrowych można doliczyć 

się od 30 do 40 dość regularnie występujących gatunków chwastów dwuliściennych. 

Największym zagrożeniem są te gatunki, które występują masowo i z grupy szczególnie 

uciążliwych. Takim gatunkiem jest komosa biała, która charakteryzuje się bardzo 

intensywnym wzrostem, szybko przerasta buraki i je zacienia. Chwast ten powszechnie 

występuje w uprawie buraka cukrowego, a jego nasilenie nierzadko przekracza 100 szt./m
2
. 

Innym uciążliwym chwastem jest przytulia czepna. Gatunek ten jest bardzo ekspansywny  

i azotolubny, do tego znacznie utrudniający zbiór z uwagi na sposób rozrastania i budowę 

morfologiczną. Niektóre źródła podają, że już 0,5-1 rośliny na m
2
 stanowi pierwszy próg 

szkodliwości. Podobny masywny pokrój posiada szarłat szorstki. Jest nieco niższy, jednak 

posiada liczne rozgałęzienia i potrafi  zagłuszyć buraki jeszcze szybciej niż komosa biała. 

Obecność 2-3 osobników tych chwastów na m
2
 staje się już niebezpieczne dla plantacji. 

Odrębną grupę stanowią tzw. chwasty rumianowate. To potoczna, niezbyt precyzyjna nazwa 

maruny bezwonnej (obecnie pełna nazwa to maruna nadmorska bezwonna), rumianku 

pospolitego (rumiankowate), rumianu polnego (rumianowate). Spośród nich 

najgroźniejszym gatunkiem jest maruna bezwonna, która potrafi osiągnąć ponad 1 m 

wysokości. Rumianek pospolity jest niższy, ale jego współzawodnictwo polega na masowym 

występowaniu. Równie groźny jest rumian polny. Wrażliwość tzw. chwastów rumianowatych 

na herbicydy jest zbliżona. Odrębną grupę stanowią rdesty. Rdest kolankowy i rdest plamisty 

są bardzo podobne do siebie i nawet często nierozróżniane przez plantatorów. Szkodliwość 

ich polega na stosunkowo szybkim i intensywnym wzroście i tym samym znacznej 

konkurencyjności. Uciążliwość rdestu powojowego (rdestówka powojowa) jest nieco 

mniejsza, ale podobnie jak przytulia czepna należy do gatunków płożących, a do tego 

wijących się. Oplatanie młodych buraków uniemożliwia im prawidłowy wzrost. Rdest ptasi 

jest także groźny, jeżeli pojawia się bardzo wcześnie i w dużym nasileniu. Jest gatunkiem 

typowo światłolubnym, dlatego we wczesnych fazach rozwojowych buraka potrafi wręcz 

„zagłuszyć” plantację. Kiełkujący później i chociażby zacieniany przez inne chwasty i buraki 

nie jest tak groźny. Równie konkurencyjne dla buraków są samosiewy rzepaku. Wschodzące 

wiosną nie przechodzą jarowizacji, a ich cały potencjał (pobierane składniki pokarmowe) 

wykorzystany jest do wzrostu wegetatywnego. Stąd nie zwalczane stają się bardzo bujne i 

tym samym groźne. Wyżej wymienione chwasty należą do gatunków, które należy 

uwzględnić w opracowywaniu i tworzeniu programów ochrony buraka cukrowego. 
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Najczęściej na poszczególnych plantacjach występują na ogół dwa, trzy rzadziej cztery 

spośród wymienionych gatunków. Całkowita liczba gatunków chwastów mieści się w 

przedziale od kilku do kilkunastu. Do chwastów towarzyszących przeważnie należą dymnica 

pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, niezapominajka 

polna, poziewniki, przetaczniki, rzodkiew świrzepa, starzec zwyczajny, tasznik pospolity i 

tobołki polne. Są to w większości gatunki wrażliwe na podstawowe substancje aktywne 

stosowane w burakach. Dlatego (jeżeli nie stanowią lokalnego problemu) praktycznie nie 

należy ich uwzględniać podczas opracowywania programu ponieważ zostaną zniszczone 

„przy okazji” zwalczania chwastów uciążliwych. Znane są przypadki masowego wystąpienia 

na plantacjach bodziszków, iglicy pospolitej, mięty polnej, podbiału pospolitego, psianki 

czarnej czy żółtlicy wielokwiatowej. Tego typu zjawiska mogą okazać się coraz częstsze, 

ponieważ zakres dostępnych substancji aktywnych jest ograniczony zaledwie do kilku i przy 

tak małym wyborze może dochodzić do zjawisk kompensacji bądź uodparniania się 

chwastów. 

 Ważnym elementem właściwej strategii odchwaszczania buraka jest uzyskanie jak 

najwyższego poziomu ochrony plantacji nie tylko przed zachwaszczeniem pierwotnym ale 

także wtórnym. Najskuteczniejszy chwastobójczo jak i najbezpieczniejszy dla roślin 

buraków jest system (wielozabiegowy) oparty najczęściej o trzy nalistne zabiegi z 

zastosowaniem mniejszych dawek. W tej metodzie pierwszy zabieg należy wykonać na 

chwasty w fazie siewek, niezależnie od fazy rozwojowej buraka, a kolejne zabiegi 

wykonywane są w odstępach 5-10 dniowych, w zależności od przebiegu warunków 

pogodowych i szybkości pojawiania się nowych wschodów chwastów.  

W celu zniszczenia chwastów, stosując niezmiennie, już ogólnie znaną metodę aplikowania 

herbicydów w trzech dawkach dzielonych, warto zapoznać się ze skutecznością zalecanych  

w burakach substancji aktywnych. 

Substancje aktywne w herbicydach stosowanych w uprawie buraka. 

Chlopyralid. To skuteczna substancja aktywna w bardzo małym stopniu wykorzystywana do 

odchwaszczania buraków cukrowych. Skutecznie zwalcza takie gatunki jak: ambrozja 

bylicolistna, blekot pospolity, chaber bławatek, dymnica pospolita, koniczyny, maruna 

bezwonna, mlecz polny, mlecz zwyczajny, ostrożeń polny, podbiał pospolity, psianka czarna, 

rdest powojowy, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, 

żółtlica drobnokwiatowa. Niewątpliwie należy do najskuteczniejszych preparatów 
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zwalczających rumiany i rumianki. Jest bardzo przydatny na stanowiska z dość nietypowym 

zachwaszczeniem. Co bardzo istotne jest jednym z niewielu środków niszczących dorodne 

(stare) okazy oraz całe ogniska ostrożnia polnego. Jest najsłabiej przebadanym w kraju 

herbicydem pod kątem stosowania w mieszaninach. Oficjalnie jest zarejestrowany do 

łącznego stosowania z niektórymi herbicydami zawierającymi fenmedifam, desmedifam  

i etofumesat.  

 

Chlorydazon. Środek pobierany jest głównie przez korzenie chwastów, w mniejszym stopniu 

przez liście. Najskuteczniej zwalcza chwasty od momentu ich skiełkowania do fazy 2 liści.  

Z tego też względu bardzo często jest stosowany do pierwszego zabiegu doglebowego.  

W przypadku przesuszonej gleby preparaty zawierające chlorydazon można stosować 

przedsiewnie, a następnie wymieszać z glebą. Do gatunków wrażliwych należą: gorczyca 

polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa  biała, mak polny, 

maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przetacznik  perski, 

psianka czarna, rdest plamisty,  rdest powojowy, rzodkiew świrzepa, rumianek pospolity, 

rumian  polny, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa. 

Chlorydazon należy do substancji aktywnych bardzo dobrze mieszającymi się z innymi. 

Praktycznie jest zalecany ze wszystkimi pozostałymi związkami chwastobójczymi 

zalecanymi do zwalczania chwastów dwuliściennych. Do najbardziej znanych herbicydów  

z tej grupy należy linia Pyraminu. Jego generyki są przede wszystkim zarejestrowane do 

zabiegów doglebowych, oficjalnie nie są zalecane do zabiegów nalistnych w ramach metody 

dawek dzielonych. Jedną z bardziej znanych fabrycznych mieszanin jest Kosynier 420 SC, 

którego drugim składnikiem jest chinomerak. Preparat ten poza wymienionymi gatunkami 

bardzo skutecznie niszczy przytulię czepną oraz coraz częściej pojawiający się na plantacjach 

buraka cukrowego blekot pospolity. 

 

Desmedifam. Z chemicznego punktu widzenia jest produktem bardzo zbliżonym do 

fenmedifamu. Posiada jednak nieco szersze spektrum zwalczanych chwastów: gorczyca 

polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, lnica 

pospolita, łoboda rozłożysta, poziewnik szorstki, rzodkiew świrzepa, sporek polny, starzec 

zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. Zaletą 

jego jest dobry efekt chwastobójczy w stosunku do dwóch gatunków uciążliwych. Wadą, że 
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na krajowym rynku jest sprzedawany tylko w formie komponentu z innymi substancjami 

aktywnymi. Najczęściej z fenmedifamem oraz z fenmedifamem i etofumestem. Niestety z 

rynku wycofano herbicydy zawierające jego mieszaniny tylko z fenmedifamem. Były bardzo 

przydatne. Jego mieszaniny z fenmedifamem należą do jednych z tańszych, dlatego jeżeli 

dominującymi gatunkami są komosa i szarłat warto je wykorzystać. Należy zwrócić uwagę by 

preparatu nie stosować podczas wysokich temperatur (nie powinna przekraczać 20
o
C, 

zwłaszcza podczas silnej operacji słońca. Może spowodować poparzenia. Na ogół nie 

eliminują one całej plantacji, ale niepotrzebnie hamują jej rozwój. 

 

Etofumesat. Tej substancji aktywnej, zwłaszcza aplikowanej w czystej formie, nie należy 

stosować na glebach o zawartości próchnicy powyżej 10%. Związane jest to z kompleksem 

sorpcyjnym, który wiąże cząsteczki preparatu i pozbawia je aktywności. W takiej sytuacji 

ilość unieruchomionej substancji aktywnej jest tak duża, że skuteczność preparatu znacznie 

się obniża. Preparaty zawierające go często stosowane są nalistnie. Etofumesat mimo 

doglebowego działania, przez chwasty pobierany jest głównie z gleby. Dlatego należy go 

stosować na bardzo młode chwasty. Stosowany najczęściej łącznie z desmedifanem 

 i fenmedifanem zostaje wprowadzony do gleby i jako jedyny spośród nich efektywnie działa. 

Skutecznie niszczy bniec biały, dymnicę pospolitą, gwiazdnicę pospolitą, mlecz zwyczajny, 

mlecz polny (jednoroczne siewki), przytulię czepną, sporka polnego i szarłat szorstki. Jest 

także jednym z niewielu, który zwalcza bodziszki, w tym celu należy jednak zwiększyć jego 

dawkę, w stosunku do zalecanych w metodzie dawek dzielonych. 

 

Fenmedifam. To najstarsza i obecnie najsłabsza substancja aktywna. Zakres wrażliwych 

chwastów to: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, lnica 

pospolita, łoboda rozłożysta, poziewnik szorstki, rzodkiew świrzepa, sporek polny, starzec 

zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. Analizując spektrum 

zwalczanych chwastów łatwo spostrzec, że nie ma wśród nich gatunków uważanych za 

specjalnie uciążliwe. Pierwszym herbicydem zawierającym tą substancje aktywną był Betanal 

160 EC. W dobie rozkwitu rejestracji generyków można było na rynku wybrać jeden z ośmiu. 

Obecnie pozostało ich niewiele. Praktycznie już nie wykonuje się zabiegów tylko tym 

związkiem. Jest on składnikiem wielu herbicydów i spełnia rolę wspierającą inne substancje 

aktywne. Z praktycznego punktu widzenia można by go pominąć w ochronie, ale jest 
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składnikiem fabrycznych mieszanin i nie ma takiej możliwości. Efektywnie mógłby być 

wykorzystany na plantacjach pozbawionych chwastów uciążliwych, ale z kolei takich 

plantacji jest bardzo mało. Zalecany jest jedynie do zabiegów nalistnych. 

 

Lenacyl. Jest preparatem o działaniu doglebowym stosowanym zarówno przed jak i po 

wschodach buraków. Zwalcza chwasty w fazie kiełkowania i wschodzące w młodocianych 

fazach. Do gatunków wrażliwych należą dymnica pospolita, gorczyca polna, jaskier polny, 

komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, mak polny, mlecz zwyczajny, 

niezapominajka polna, rdest kolankowy, rdest powojowy, starzec zwyczajny, szczaw polny, 

tasznik pospolity, wiechlina roczna oraz złocień polny. Działanie jego jest wydłużone w 

czasie. Chociaż aktualnie brak zaleceń łącznego stosowania w metodzie dawek dzielonych, 

często jest stosowany do drugiego, a zwłaszcza trzeciego zabiegu w celu zapobiegnięcia 

wystąpienia zachwaszczenia wtórnego. Lenacylu na jednej plantacji w ciągu roku nie można 

stosować łącznie więcej niż 1200 g s.a./ha. Ostatnio zarejestrowano nową płynna formulację 

lenacylu (Venzar 500 SC). 

 

Metamitron. Należy do substancji najbardziej selektywnych w stosunku do buraka 

cukrowego. W praktyce do rzadkości należą reklamacje dotyczące uszkodzeń, natomiast 

posiada, chwalone przez użytkowników, szerokie spektrum zwalczanych chwastów. Do 

najbardziej wrażliwych należą: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek  trójbarwny, 

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała,  niezapominajka 

polna, pokrzywa żegawka,  przetacznik polny, psianka czarna, rdest plamisty, samosiewy 

rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna oraz żółtlica 

drobnokwiatowa. Ceniony jest szczególnie za wysoką skuteczność w stosunku do chabra 

bławatka (problemy lokalne) i samosiewów rzepaku. Jest preparatem uniwersalnym. Działa 

przede wszystkim przez glebę, ale najczęściej jest zalecany nalistnie, gdy chwasty kiełkują 

lub są w trakcie wschodów. W tym terminie jego skuteczność znacznie zwiększa łączne 

stosowanie z zalecanymi adiuwantami. W przypadku przesuszonej gleby, należy do tych 

środków, które najdłużej „czekają” na opady, nie tracąc swoich chwastobójczych 

właściwości, natomiast „lubi” stosunkowo wysokie temperatury, skutecznie (po zabiegach 

nalistnych) zaczyna działać w temperaturze około 10
o
C. 
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Triflusulfuron. Jest jedynym środkiem sulfonylomocznikowym zarejestrowanym do 

odchwaszczania buraków cukrowych. Do niedawna nie posiadał swoich odpowiedników. 

Obecnie został zarejestrowany środek z triflusulfuronem w ramach importu równoległego. 

Zalecany jest z adiuwantem. Najczęściej jest stosowany jako komponent mieszanin 

zbiornikowych, chociaż sam zwalcza znaczną grupę chwastów. Należą do nich: blekot 

pospolity, dymnica pospolita, gorczyca polna, jasnota różowa, kurzyślad polny, maruna 

bezwonna, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, poziewnik szorstki, przetacznik perski, 

psianka czarna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rumianek pospolity, rumian polny, 

rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, 

tobołki polne, wilczomlecz obrotny oraz żołtlica drobnokwiatowa. Substancja ta jest 

szczególnie skuteczna na plantacjach, o dużym nasileniu samosiewów rzepaku. Mimo 

obecnie ograniczonych zaleceń, jest bardzo zgodny jako partner do mieszanin z prawie 

wszystkimi substancjami aktywnymi zwalczającymi chwasty dwuliścienne oraz niektórymi 

jednoliścienne (graminicydy). Optymalna temperatura działania to 15-20
o
C. Górną granicę 

najlepiej traktować jako maksymalną, chociaż preparat stosowany podczas 25
o
C, gdy niebo 

jest zachmurzone nie powoduje uszkodzeń, dolna granica wykonywania zabiegu to 10
o
C. 

 

W standardowym powszechnie stosowanym systemie odchwaszczania buraka 

cukrowego stosuje się trzy podstawowe substancje aktywne (fenmedifam, desmedifam, 

etofumesat), które z wysoką skutecznością eliminują z uprawy buraka szerokie spektrum 

chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych. Wśród chwastów wrażliwych na te 

substancje aktywne znajdują się uciążliwe gatunki w tym: komosa biała, szarłat szorstki, 

fiołek polny, maki, przytulia czepna, a także takie chwasty jak dymnica pospolita, gorczyca 

polna, poziewnik szorstki, rzodkiew świrzepa, tobołki polne czy przetaczniki. Efektywnym 

sposobem długoterminowego zabezpieczenia pola przed potencjalnym zagrożeniem ze strony 

chwastów może być zastosowanie mieszanin zbiornikowych zawierających wyżej 

wymienione substancje aktywne (fenmedifam, desmedifam, etofumesat) ze środkiem 

zawierającym metamitron – substancją aktywną działającą w dłuższym okresie czasu, a 

pobieraną przez system korzeniowy (np. Burakomitron, Goltix, Metron). Mieszanina ta 

odznacza się bardzo szerokim zakresem działania, skutecznie ogranicza zachwaszczenie 
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wtórne i jest zarazem szczególnie polecana do zwalczania coraz liczniej pojawiających się 

samosiewów rzepaku, a także chwastów z grupy rumianowatych. 

 W zamieszczonej poniżej tabeli zestawiono szczegółowe dane dotyczące zwalczania 

chwastów dwuliściennych w uprawie buraka cukrowego. Przedstawiono zakres zwalczanych 

chwastów (poza wyjątkami) przez fabryczne mieszaniny substancji aktywnych (gotowy 

produkt handlowy - herbicyd) oraz mieszaniny zbiornikowe sporządzane przed zabiegiem. 

Podano zakres zwalczanych chwastów przez poszczególne kombinacje herbicydowe oraz 

przedział zalecanych substancji aktywnych. Należy zwrócić uwagę, aby zabiegi wykonywać 

terminowo, tzn. w fazie chwastów nie starszej niż dwa liście właściwe. Opóźnienie zabiegów 

może spowodować, że chwasty przekroczą fazę największej wrażliwości na herbicydy.  

W efekcie konieczne będzie stosowanie dawek wyższych, czyli koszt zabiegu ulegnie 

znacznemu podwyższeniu. Wiele zaleceń dotyczy stosowania herbicydów łącznie  

z adiuwantami. Taką możliwość należy wykorzystać, ponieważ jest również czynnikiem 

wpływającym na obniżenie kosztów. 

 Metoda dawek dzielonych to także zalecenia stosowania do pierwszego zabiegu 

herbicydów o działaniu doglebowym. Należy je stosować, gdy gleba jest wilgotna  

i umożliwia aktywne działanie przystosowanych do tego substancji aktywnych. Stosowanie 

herbicydów doglebowych na przesuszoną glebę, zawsze stanowi pewne ryzyko. Brak 

 w odpowiednim czasie opadów może spowodować zmniejszenie skuteczności działania. 

Obniżony efekt chwastobójczy po pierwszym zabiegu to zwiększone koszty drugiego. 

Analogicznie, czyli efektywnie, należy wykorzystać środki o typowym działaniu nalistnym, 

 a więc nie stosować ich bezpośrednio po deszczu lub krótko przed spodziewanymi opadami. 

Unikać też zabiegów na rośliny pokryte rosą lub w trakcie opadającej mgły.  
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Podstawowy program ochrony buraków cukrowych przed chwastami dwuliściennymi 

Kombinacje herbicydowe (dawki substancji aktywnych) 

Zwalczane chwasty i dawki [l,kg/ha] 

I zabieg II zabieg III zabieg 

fenmedifam + desmedifam  

 (120-160 + 120-160) g/ha  

gorczyca, gwiazdnica, jasnoty, komosa,  łoboda rozłożysta, poziewnik szorstki, 

rzodkiew, sporek, starzec zwyczajny, szarłat, tasznik, tobołki, żółtlice 

Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 1,0 1,0 

Safen Compact 160 EC 2,0 2,0 2,0 

Sarbeet Duo 160 EC 1,5 1,5 1,5 

fenmedifam + etofumesat  

 (195-250 + 190-500) g/ha   

 

bieluń, dymnica, gorczyca, komosa, łoboda rozłożysta, maki, mlecz zwyczajny, 

niezapominajka, poziewnik szorstki, przytulia, psianka, pokrzywa żegawka, 

przetaczniki, rzodkiew, starzec zwyczajny, szczyr roczny, tasznik, tobołki, żółtlice 

Bacalon 390 SC + Actirob 842 EC lub Olbras 88 EC (adiuwanty) 1,25 + 1,0 1,25 + 1,0 1,25 + 1,0 

Beetup Extra 191 EC 2,0 2,0 2,0 

Doppler 390 SC + Actirob 842 EC lub Olbras 88 EC (adiuwanty) 1,25 + 1,0 1,25 + 1,0 1,25 + 1,0 

Kontakttwin 191 EC doglebowy 2,0-3,0 2,0-3,0 

Kontakttwin 191 EC 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 

Kontakttwin 191 EC + Atpolan 80 EC lub Olbras 88 E (adiuwanty) 1,5 + 1,0 2,0 +1,0 2,0 +1,0 

Powertwin 400 SC + Olbras 88 EC (adiuwant) 1,0 + 1,0 1,0 + 1,0 1,0 + 1,0 

Safen Extra 191 EC 2,0 2,0 2,0 
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fenmedifam + desmedifam + etofumesat  

 (90-160 + 70-160 + 90-110) g/ha  

 

bieluń, dymnica, fiołek, gorczyca, komosy, łoboda rozłożysta, maki, mlecz zwyczajny, 

niezapominajka, pokrzywa żegawka, poziewnik szorstki, przetaczniki, przytulia, 

psianka, rzodkiew, starzec zwyczajny, szarłat, szczyr roczny, tasznik, tobołki, żółtlice 

Agent 180 EC 1,5 1,5 1,5 

Agro Pro Super 274 EC 1,0 1,0 1,0 

Akord 180 OF 1,5 1,5 1,5 

Beetup Trio 180 EC 1,5 1,5 1,5 

Betanal Elite 274 EC 1,0 1,0 1,0 

Buratanal 274 EC 1,0 1,0 1,0 

Kemifam Super Koncentrat 320 EC + Betosat 500 SC 1,0 + 0,2 1,0 + 0,2 1,0 + 0,2 

Kemifam Super Koncentrat 320 EC + Kemiron Koncentrat 500 SC 1,0 + 0,2 1,0 + 0,2 1,0 + 0,2 

metamitron  

 (1050-1400 g/ha)   

chaber, dymnica, fiołki, gwiazdnica, jasnoty, komosa, niezapominajka, pokrzywa 

żegawka, przetacznik polny, psianka, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat 

szorstki, tasznik, tobołki, wiechlina roczna, żółtlice 

Burakomitron 70 WG 2,0 2,0 2,0 

Burakomitron 700 SC 2,0 2,0 2,0 

Inter Metamitron 700 SC 1,5 1,5 1,5 

Metafol 700 SC 1,5 1,5 1,5 

Metron 700 SC 2,0 2,0 2,0 

Samitron Extra 70 WG 2,0 2,0 2,0 
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 etofumesat + metamitron   

 (225-300 + 525-700)g/ha  

 

chaber, fiołek, gwiazdnica, jasnoty, komosa, kurzyślad, łoboda rozłożysta, pokrzywa 

żegawka, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przytulia, psianka, rdest plamisty, 

sporek polny, szarłat, tasznik, tobołki, włośnica, złocień polny 

Burakosat 500 SC + Burakomitron 70 WG 0,5 + 1,0 1,0 + 1,0 1,0 + 1,0 

Metron Koncentrat 500 SC 1,5-1,7 1,5-1,7 1,5-1,7 

Oblix MT 500 SC 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 

Torero 500 SC 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 

fenmedifam + etofumesat + metamitron  

 (125-235 + 125-500 + 375-1400) g/ha  

 

 bieluń, dymnica, chaber, fiołek,gorczyca, gwiazdnica, jasnoty, komosa, łoboda 

rozłożysta, maki, mlecz zwyczajny, niezapominajka, poziewnik szorstki, przytulia, 

psianka, pokrzywa żegawka, przetaczniki, rdest plamisty, rzodkiew, starzec 

zwyczajny, samosiewy rzepaku, szarłat, szczyr roczny, tasznik, tobołki, żółtlica 

Beetup Extra 191 EC + UPL Metamitron 70 WG lub Samitron 70 

WG 1,5 + 1,0-1,5 1,5 + 1,0-1,5 1,5 + 1,0-1,5 

Bacalon 390 SC + Goltix 700 SC (Metron 700 SC) + Actirob 842 

EC (adiuwant) 1,0 + 1,0 + 1,0 1,0 + 1,0 + 1,0 1,0 + 1,0 + 1,0 

Bacalon 390 SC + Goltix 700 SC (Metron 700 SC) + Olbras 88 EC 

(adiuwant) 1,0 + 1,0 + 1,5 1,0 + 1,0 + 1,5 1,0 + 1,0 + 1,5 

Bacalon 390 SC + Goltix Compact 90 WG + Actirob 842 EC 

(adiuwant) 1,0 + 0,8 + 1,0 1,0 + 0,8 + 1,0 1,0 + 0,8 + 1,0 

Bacalon 390 SC + Goltix Compact 90 WG + Olbras 88 EC 

(adiuwant) 1,0 + 0,8 + 1,5 1,0 + 0,8 + 1,5 1,0 + 0,8 + 1,5 

Doppler 390 SC + Goltix Compact 90 WG + Actirob 842 EC 
1,0 + 0,8 + 1,0 1,0 + 0,8 + 1,0 1,0 + 0,8 + 1,0 
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(adiuwant) 

Doppler 390 SC + Goltix Compact 90 WG + Olbras 88 EC 

(adiuwant) 1,0 + 0,8 + 1,5 1,0 + 0,8 + 1,5 1,0 + 0,8 + 1,5 

Powertwin 400 SC + Tornado 700 SC* + Olbras 88 EC (adiuwant) 1,0 + (-) + (-) 1,0 + 1,0 + 0,5 1,0 + 1,0 + 0,5 

Trident 500 SC 1,25-1,5 lub doglebowy 1,5 1,5 

fenmedifam + desmedifam + metamitron   

 (120 + 120 + 700-1050) g/ha   

 

chaber, dymnica, fiołek, gorczyca, gwiazdnica, jasnoty, komosa, łoboda rozłożysta, 

niezapominajka, pokrzywa żegawka, poziewnik szorstki, przetacznik polny, psianka 

czarna, rdest plamisty, rzodkiew, samosiewy rzepaku, sporek polny, starzec 

zwyczajny, szarłat, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica  

 

Safen Compact 160 EC + Samitron 70 WG 1,5 + 1,0-1,5 1,5 + 1,0-1,5 1,5 + 1,0-1,5 

fenmedifam + desmedifam + etofumesat + metamitron 

(80-160 + 80-160 + 90-200 + 300-1400) g/ha  

 

 bieluń, chaber, dymnica, fiołek, gorczyca, gwiazdnica, jasnoty, komosy, łoboda 

rozłożysta, maki, mlecz zwyczajny, niezapominajka, pokrzywa żegawka, poziewnik 

szorstki, przetaczniki, przytulia, psianka, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, 

rzodkiew, starzec zwyczajny, szarłat, szczyr roczny, tasznik, tobołki, żółtlica 

Agro Pro Super 274 EC  + Goltix 700 SC 1,0 + 1,0  1,0 + 1,0  1,0 + 1,0  

Agro Pro Super 274 EC + Metron 700 SC 1,0 + 1,0  1,0 + 1,0  1,0 + 1,0  

Beetup Trio 180 EC + UPL Metamitron 70 WG* 1,5 + 1,0 lub doglebowy 1,5 + 1,0 1,5 + 1,0 

Betanal Elite 274 EC + Goltix 700 SC lub Metron 700 SC 1,0 + 1,0  1,0 + 1,0  1,0 + 1,0  

Betanal Quattro 380 SE 1,5 1,5-2,0 1,5-2,0 

Buratanal 274 EC + Goltix 700 SC 1,0 + 1,0  1,0 + 1,0  1,0 + 1,0  
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Kemifam Super Konc. 320 EC + Betosat 500 SC + Goltix 700 SC 1,0 + 0,2 + 1,0 1,0 + 0,2 + 1,0 1,0 + 0,2 + 1,0 

Kemifam Super Konc. 320 EC + Kemiron Konc. 500 SC + Goltix 

700 SC 1,0 + 0,2 + 1,0 1,0 + 0,2 + 1,0 1,0 + 0,2 + 1,0 

Kemifam Super Konc. 320 EC + Kemiron Konc. 500 SC + Metron 

700 SC 1,0 + 0,2 + 1,0 1,0 + 0,2 + 1,0 1,0 + 0,2 + 1,0 

chlorydazon + fenmedifam + desmedifam  

(700-780 + 100-160 + 100-160 g/ha)  

 

 gorczyca, gwiazdnica, jasnoty, komosa, łoboda rozłożysta, mak polny, maruna 

bezwonna, pokrzywa żegawka, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy i 

perski, psianka, rdest plamisty i powojowy, rzodkiew, rumian polny, rumianek 

pospolity, sporek polny, starzec zwyczajny, szarłat, tasznik, tobołki, żółtlice 

Pyramin 70 WG + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 + 1,0  1,0 + 1,0  1,0 + 1,0  

Pyramin Turbo 520 SC + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,5 + 1,0 1,5 + 1,0 1,5 + 1,0 

chlorydazon + chinomerak + fenmedifam + desmedifam 

(835 + 85 + 160 +160) g/ha   

 

blekot, gorczyca, gwiazdnica, jasnoty, komosa, łoboda rozłożysta, mak polny, 

niezapominajka, poziewnik szorstki, przetaczniki, przytulia, psianka, rdest plamisty i 

powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, rzodkiew, sporek, starzec zwyczajny, 

szarłat, szczyr roczny, tasznik, tobołki, żółtlica  

Kosynier 420 SC + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 + 1,0 1,0-1,5 + 1,0 1,0-1,5 + 1,0 

fenmedifam + desmedifam + etofumesat + chlopyralid 

 (90-145 + 70-105 + 90-170 + 45-60) g/ha  

 

ambrozja bylicolistna, bieluń, blekot, chaber, dymnica, fiołek, gorczyca, komosy, 

łoboda rozłożysta, koniczyna, maki, maruna bezwonna, mlecze, niezapominajka, 

ostrożeń, podbiał, pokrzywa żegawka, poziewnik szorstki, przetaczniki, przytulia, 

psianka, rdest powojowy i plamisty, rzodkiew, rumian polny, rumianek pospolity, 

starzec zwyczajny, szarłat, szczyr roczny, tasznik, tobołki, żółtlice 

Agro Pro Super 274 EC + Lontrel 300 SL 1,0 + 0,15-0,2 1,0 + 0,2 1,0 + 0,2 

Betanal Elite 274 EC + Lontrel 300 SL 1,0 + 0,15-0,2 1,0 + 0,2 1,0 + 0,2 
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triflusulfuron  

 15 g/ha  

fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, 

psianka czarna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity 

Safari 50 WG lub Sylon 50 WG + Trend 90 EC (adiuwant) 

Safari 50 WG lub Sylon 50 WG + Olstick 90 EC (adiuwant) 

30 g + 0,05%  

30 g + 1,5  

30 g + 0,05%  

30 g + 1,5  

30 g + 0,05%  

30 g + 1,5  

triflusulfuron + fenmedifam + desmedifam  

(15 + 80-150 + 70-120) g/ha  

 

 fiołek polny, gorczyca, gwiazdnica, jasnoty, komosa biała, łoboda rozłożysta, maruna 

bezwonna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, psianka czarna, rumian polny, 

rzodkiew, samosiewy rzepaku, sporek, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik, 

tobołki, żółtlice 

Safari 50 WG lub Sylon 50 WG + Safen Compact 160 EC + Trend 

90 EC 

30 g + 1,0-1,5 + 0,05% 30 g + 1,0-1,5 + 0,05% 30 g + 1,0-1,5 + 0,05% 

triflusulfuron + fenmedifam + desmedifam + etofumesat  

 (15 + 90 +70 +110) g/ha  

 

 bieluń, dymnica, fiołek polny, gorczyca, jasnota różowa, komosa biała, łoboda 

rozłożysta, maki, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, niezapominajka, pokrzywa 

żegawka, poziewnik szorstki, przetaczniki, psianka czarna, przytulia, rumian polny, 

rzodkiew, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny, 

tasznik, tobołki, żółtlica 

Safari 50 WG + Betanal Progress 274 OF 30 g + 1,0 30 g + 1,0 30 g + 1,0 

* lub inny o takim składzie s.a. 
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