
Tabela 1. Wybrane herbicydy i koszt ich zakupu na 1 hektar 
 

Nazwa herbicydu  Substancja czynna 
dawka 
na ha 
l, g/ha 

przyjęta 
dawka 
l, g/ha 

Koszt 
zakupu 

herbicydu 
PLN na ha 

Komplet 560 SC  diflufenikan + flufenacet  0,4‐0,5  0,4  116,00 

Bizon  diflufenikan + florasulam + penoksulam  1  1  123,00 

Axial 50 EC  pinoksaden  0,6‐0,9  0,8  136,50 

Boxer 800 EC  prosulfokarb  3  3  150,00 

Glean 75 WG  chlorosulfuron  20‐25 g 25 g  150,00 

Racer 250 EC  fluorochloridon  1‐2  1,5  150,00 

Activus 400 SC  pendimetalina  4  4  200,00 

 

Tabela 2. Wrażliwość chwastów na herbicydy stosowane w pszenicy ozimej 

 

Activus 400 SC 

chwasty wrażliwe  gwiazdnica  pospolita,  jasnota  purpurowa,  jasnota  różowa,  miotła 
zbożowa, niezapominajka polna, tasznik pospolity 

chwasty średnio wrażliwe  przytulia czepna, fiołek polny, rdesty 

  Axial 50 EC 

chwasty wrażliwe  chwastnica  jednostronna, miotła  zbożowa,  owies  głuchy, wyczyniec 
polny 

Bizon 

chwasty wrażliwe  chaber  bławatek,  fiołek  polny,  gwiazdnica  pospolita,  jasnota 
purpurowa,  jasnota  różowa, mak  polny, maruna  bezwonna, miotła 
zbożowa,  przetacznik  bluszczykowy,  przetacznik  perski,  przytulia 
czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne 

Boxer 800 EC 

chwasty wrażliwe  gwiazdnica  pospolita,  jasnota  purpurowa,  komosa  biała,  miotła 
zbożowa,  przetacznik  bluszczykowy,  przetacznik  perski,  przytulia 
czepna 

chwasty średnio wrażliwe  fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, 
wiechlina roczna 

Chwasty odporne  chwastnica jednostronna 

Glean 75 WG 

chwasty wrażliwe  bodziszek  drobny  (tylko  na  środek  w  dawce  25  g/ha),  gwiazdnica 
pospolita,  jasnota  różowa,  mak  polny,  maruna  bezwonna,  miotła 
zbożowa,  przetacznik  perski  (tylko  na  środek  w  dawce  25  g/ha), 
przytulia  czepna,  samosiewy  rzepaku,  rumian  polny,  rumianek 
pospolity, tasznik pospolity, wyczyniec polny, tobołki polne 

chwasty średnio wrażliwe  chaber bławatek 

chwasty średnio odporne  fiołek polny 

chwasty odporne  przetacznik bluszczykowy 

Komplet 560 SC 

chwasty wrażliwe  Dymnica  pospolita,  fiołek  polny,  gwiazdnica  pospolita,  jasnota 
purpurowa,  komosa  biał,  mak  polny,  maruna  bezwonna,  miotła 
zbozowa,  niezapominajka  polna,  poziewnik  szorstki,  przetacznik 
perski,  przetacznik  polny,  przetacznik  trójlistkowy,  przytulia  czepna, 
rdest  powojowy,  rumian  polny,  rzodkiew  świrzepa,  samosiewy 



rzepaku  (jesienne  wschody),  tasznik  pospolity,  tobołki  polne,  wyka 
kosmata. 

chwasty średnio wrażliwe  Bodziszek drobny, przetacznik bluszczykowy, chaber bławatek 

Racer 250 EC 

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

chwasty średnio wrażliwe  fiołek  polny,  chwastnica  jednostronna,  gorczyca  polna,  palusznik 
krwawy,  przytulia  czepna,  rumian  polny,  rzodkiew  świrzepa,  szczyr 
roczny, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny. 

chwasty odporne  marchew zwyczajna, ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny. 

 

  Tabela 3. Terminy stosowania niektórych herbicydów do odchwaszczania pszenicy ozimej 

 

Herbicyd  Termin stosowania 

Racer 250 EC  bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na uprzednio starannie 
uprawioną glebę. Ziarno wysiewać na równą głębokość około 3 ‐ 4 cm. 

Glean 75 WG    po   siewie    ‐   przed   wschodami    (BBCH   00)    lub   po wschodach, od początku 
fazy pierwszego  liścia zboża do końca fazy krzewienia (BBCH 11‐30), na młode, 
szybko rosnące chwasty w fazie 2‐6 liści; 

Boxer 800 EC  po siewie, do fazy 3 liści (BBCH 00‐13);  

Axial 50 EC  od  fazy  wykształconego  1  liścia  (BBCH  11)  do  zakończenia  wegetacji rośliny 
uprawnej; 

Activus 400 SC  po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech  liści właściwych (BBCH 
10‐13).  Najlepiej  stosować,  gdy  chwasty  znajdują  się  w  fazie  od  początku 
rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10‐13); 

Bizon  od fazy 1 liścia do fazy widocznego 3 rozkrzewienia (BBCH 11‐23); 

Komplet 560 SC  po wschodach zbóż do końca wegetacji jesiennej chwasty we wczesnych fazach 
rozwojowych  w  okresie  ich  kiełkowania  lub  krótko  po  wschodach  w  fazie 
siewek, na dobrze doprawioną glebę (bez grud). 

 

 


