
Substancja czynna Termin stosowania (faza BBCH) Wrażliwe gatunki chwastów

acetochlor 00 do 11–13 bieluń dziędzierzawa, bylica pospolita, 
chwastnica jednostronna, fiołek 
trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, komosa biała, mlecz 
zwyczajny, palusznik krwawy, 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, włośnice, 
żółtlica drobnokwiatowa

2,4-D 13–16      chaber bławatek, gorczyca polna, komosa
biała, tasznik pospolity, samosiewy 
rzepaku

2,4-D + florasulam 12–16 chaber bławatek, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak 
polny, mlecz zwyczajny, maruna 
bezwonna, miłek letni, niezapominajka 
polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, 
psianka czarna, rdest plamisty, rdest 
powojowy, rumian polny, rumianek 
pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy
rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, tobołki polne, wyka 
wąskolistna, żółtlica drobnokwiatowa

bromoksynil 14–16 bieluń dziędzierzawa, chaber bławatek, 
gorczyca polna, komosa biała, kurzyślad 
polny, łoboda rozłożysta, maruna 
bezwonna, mlecz zwyczajny, mniszek 
pospolity, ostrożeń polny, podbiał 
pospolity, psianka czarna, powój polny, 
rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek
pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy
rzepaku, skrzyp polny, starzec zwyczajny,
szczawie, szczyr roczny, tasznik 
pospolity, tobołki polne, żółtlica 
drobnokwiatowa

cykloksydym 14–16 chwastnica jednostronna, paluszniki, 
włośnice

dikamba + MCPA 15–16 chaber bławatek, dymnica pospolita, 
gwiazdnica pospolita, komosa biała, 
kurzyślad polny, mak polny, 
niezapominajka polna, przetacznik perski,
rdesty, samosiewy rzepaku, sporek polny, 
szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki 



polne, wyka ptasia

dikamba + 
nikosulfuron + 
rimsulfuron

14–18 bodziszek drobny, chwastnica 
jednostronna, komosa biała, perz 
właściwy, rumian polny, wyki

Dikamba + 
topramezon

12–16 chwastnica jednostronna, gwiazdnica 
pospolita, jasnota purpurowa, komosa 
biała, przytulia czepna, rdest powojowy, 
szarłat szorstki, tobołki polne

Dikamba + 
tritosulfuron

12–15 gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
jasnota różowa, komosa biała maruna 
bezwonna, przetacznik bluszczykowy, 
przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest 
plamisty, rdest powojowy, rumianek 
pospolity, rumian polny, samosiewy 
rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica 
drobnokwiatowa

Dimetenamid-P + 
pendimetalina

0 chwastnica jednostronna, przytulia 
czepna, komosa biała, rdest ptasi, tobołki 
polne, gwiazdnica pospolita

Flufenacet + 
izoksaflutol

0 dymnica pospolita, fiołek polny, 
gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa 
biała, maruna bezwonna, rumian polny, 
szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki 
polne, samosiewy rzepaku

fluroksypyr 13–16 gwiazdnica pospolita, jasnoty, mniszek 
pospolity, niezapominajka polna, 
przetaczniki, przytulia czepna, poziewnik
szorstki, psianka czarna, powoje, rdesty, 
szczaw tępolistny, szczaw kędzierzawy, 
pokrzywy, przymiotno kanadyjskie, 
tobołki polne, wyki

Foramsulfuron + 
jodosulfuron

12–16 babka zwyczajna, bieluń dziędzierzawa, 
blekot pospolity, bodziszek drobny, 
chwastnica jednostronna, fiołek polny, 
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, 
jasnoty, komosy, łoboda rozłożysta, 
maruna bezwonna, mlecz polny, 
niezapominajka polna, ostrożeń polny, 
perz właściwy, pokrzywa żegawka, 
poziewnik polny, poziewnik szorstki, 
przetacznik bluszczykowy, proso, 
przytulia czepna, psianka czarna, psianka 
kosmata, rumian polny, rumianek 
pospolity, rzepień, rzodkiew świrzepa, 
samosiewy rzepaku, sporek polny, 



stulicha psia, sorgo, szarłat szorstki, 
szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki 
polne, wiechlina roczna, włośnica sina, 
wilczomlecz obrotny, włośnica zielona, 
wyczyniec polny, złocień polny, żółtlica 
drobnokwiatowa, życice

Izoksaflutol + 
tienkarbazon 
metylu

00 do 11–12 chwastnica jednostronna, fiołek polny, 
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
komosa biała, przytulia czepna, rdest 
powojowaty, rdest ptasi, włośnice, 
rumian pospolity, samosiewy rzepaku, 
szarłat szorstki, tasznik pospolity

linuron 0 gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, 
komosa biała, niezapominajka polna, 
pokrzywa żegawka, sporek polny, starzec
zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki 
polne, wyka ptasia, żółtlica 
drobnokwiatowa

mezotrion 12–18 chwastnica jednostronna, fiołek polny, 
komosa biała, szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, tobołki polne, żółtlica 
drobnokwiatowa

Mezotrion + S-
metolachlor + 
terbutyloazyna

00 do 11–13 blekot pospolity, bodziszek drobny, 
chaber bławatek, chwastnica 
jednostronna, dymnica pospolita, fiołek 
polny, gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, komosa biała, krzywoszyj 
polny, kurzyślad polny, mak polny, 
maruna bezwonna, przetacznik 
bluszczykowy, przytulia czepna, psianka 
czarna, rdesty, rumian polny, szarłat 
szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, 
wilczomlecz obrotny

nikosulfuron 12–18 chwastnica jednostronna, fiołek polny, 
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, perz właściwy, 
przytulia czepna, rdest powojowaty, 
szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki 
polne, żółtlica drobnokwiatowa

pendimetalina 00 do 11–12 chwastnica jednostronna, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa 
biała, miotła zbożowa, przytulia czepna, 
rzodkiew świrzepa, sporek polny, szarłat 
szorstki, wiechlina roczna, włośnice

Petoksamid + 
terbutyloazyna

00 do 11–13 blekot pospolity, bodziszek drobny, 
chwastnica jednostronna, fiołek polny, 



gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, 
komosa biała, maruna bezwonna, 
przytulia czepna, psianka czarna, rdesty, 
rumian polny, szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, tobołki polne, wilczomlecz 
obrotny

rimsulfuron 11–17 chwastnica jednostronna, dymnica 
pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica 
pospolita, jasnoty, maruna bezwonna, 
ostrożeń polny, palusznik krwawy, perz 
właściwy, przytulia czepna, rumian 
polny, rumianek pospolity, rzodkiew 
świrzepa, samosiewy rzepaku, szarłaty, 
szczawie, tasznik pospolity, tobołki 
polne, wilczomlecz obrotny, włośnice

S-metolachlor 0 chwastnica jednostronna, paluszniki, 
włośnice

sulkotrion 14–16 bodziszek drobny, chwastnica 
jednostronna, fiołek polny, jasnota 
purpurowa, komosa biała, przetaczniki, 
psianka czarna, rumian polny, szarłat 
szorstki

terbutyloazyna 00 do 11–13 bodziszek drobny, fiołek polny, 
gwiazdnica pospolita, komosa biała, 
maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, 
przytulia czepna, rdesty, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, tobołki polne

Tifensulfuron 
metylowy

12–16 gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, 
poziewnik szorstki, rumian polny, 
rumianek pospolity, rdesty, rzodkiew 
świrzepa, szarłat szorstki, samosiewy 
rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity

tembotrion 12–16 gwiazdnica pospolita, komosa biała, 
tasznik pospolity, tobołki polne


