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Aktualności w programie ochrony warzyw przed chwastami  

na rok 2012  
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Opis wdrożenia 

 

W integrowanej ochronie warzyw przed 

chwastami istotne znaczenie ma stosowanie 

herbicydów. Środki dopuszczone w Polsce 

do obrotu i stosowania zamieszczone są w 

Programie Ochrony warzyw przed chwa-

stami, przeznaczonym dla producentów tych 

roślin i służb doradczych. Zmiany w Progra-

mie wprowadzane są w oparciu o aktualny 

wykaz zarejestrowanych i dopuszczonych 

do obrotu środków oraz szczegółowe zapisy 

w etykietach-instrukcjach stosowania, za-

twierdzonych przez MRiRW. Znajomość 

zmian w zakresie rejestracji herbicydów sta-

nowi podstawę prawidłowego ich wykorzy-

stywania.  

Program Ochrony warzyw przed chwastami 

na rok 2012 nie zawiera już takich herbicy-

dów jak: Aliacine 400 EC, Buratanal 274 EC, 

Goal 240 EC, Metola Gold 960 EC, Panida 

330 EC, Select Super 120 EC, Agro Pro Qu-

izalofop 05 EC, Mefisto Pro 05 EC. Niektóre 

z nich, po utracie ważności rejestracji, miały 

wyznaczony termin, do którego mogły być 

stosowane (np. Buratanal 274 EC, Mefisto 

Pro 05 EC), niektóre zostały zastąpione 

przez inne środki, np. w miejsce Panidy 330 

EC wprowadzono Pendigan 330 EC.  

Do odchwaszczania fasoli i grochu zielone-

go dopuszczony został Agro Bentazon 480 

SL (s.a. 480 g/l bentazon), przeznaczony do 

zwalczania chwastów dwuliściennych. W 

uprawach kapust wprowadzono środki Fym 

500 SC, Golden Metaz 500 SC i Mashona 

500 SC (500 g/l metazachlor), służące do 

niszczenia rocznych chwastów jednoliścien-

nych i dwuliściennych.  

W ramach importu równoległego zatwier-

dzono stosowanie w uprawie cebuli herbicy-

du  Golden  Clopyralid  300 SL (300 g/l 

chlopyralid), do niszczenia chwastów rumia-

nowatych, ostrożenia i innych uciążliwych. 

Golden Metron 700 SC (700 g/l metamitron) 

może być stosowany do  niszczenia chwa-

stów dwuliściennych w buraku ćwikłowym. 

Dla cebuli zarejestrowano dwa środki zawie-

rające pendimetalinę (330 g/l) - Golden 

Pendi 330 EC i Pendigan 330 EC, zalecane 

po siewie i po wschodach rośliny uprawnej. 

Golden  Pyzamid  50 WP i Pilar-Propyzamid 

50 WP (500 g/kg propyzamid) uzyskały reje-

strację dla cykorii sałatowej, sałaty, skorzo-

nery, Kilof 480 EC (480 g/l chlomazon) dla 

grochu i marchwi, a Koral 70 WG (70% me-

trybuzyna) dla pomidora. Nufon 450 SC (450 



g/l linuron) dopuszczono do odchwaszczania 

grochu po siewie i marchwi w terminie po-

wschodowym. Pielik 85 SP (85% sól sodowa 

2,4-D) może być użyty po zbiorach szparaga, 

inne środki dla tej rośliny zostały wycofane. 

Do zwalczania chwastów jednoliściennych 

dopuszczono do obrotu Golden Tepra 50 EC 

(50 g/l tepraloksydym) i Grapan Extra 40 EC 

(40 g/l chizalofop-P-tefurylowy). 

Zanotowano też zmiany w grupie środków 

zawierających substancję aktywną glifosat. 

Wycofano Barbarian 360 SL i Exterminator 

360 SL, a wprowadzono do obrotu takie 

środki jak: Agro Glyphosat 360 SL, Atut Bis 

360 SL, Glifosat Classic 360 SL, Filar 360 

SL, Huragan 360 SL, Kiler 360 SL, Nufosate 

360 SL, Pilar-Glifosat 360 SL, Vival 360 SL 

(s.a. 360 g/l glifosatu).  

Środki dopuszczone w ostatnim roku do sto-

sowania w uprawach warzyw zawierają sub-

stancje aktywne już stosowane w tych rośli-

nach, nie zawierają nowych.  

  
Groch – chwasty zniszczone herbicydem  

zawierającym bentazon  
Groch – kontrola  

 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne 
 

Innowacyjność polega na dostarczeniu producentom warzyw odpowiedniej wiedzy na te-

mat zmian w Programie ochrony warzyw przed chwastami. Właściwe stosowanie herbicy-

dów zwiększy efektywność zniszczenie chwastów, zmniejszy zagrożenia dla środowiska, 

zmniejszy nakłady na odchwaszczanie, poprawi jakość warzyw. 

 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 

Wszyscy producenci warzyw, podejmujący w Polsce chemiczną ochronę przed chwastami, 

doradcy i osoby zainteresowane produkcją warzyw. Przestrzeganie zasad właściwego do-

boru i stosowania herbicydów jest obowiązkiem każdego producenta  

 

Twórcy oferty wdrożeniowej: 

Zakład Ochrony Roślin Warzywnych 

 

Autor: 

Dr Zbigniew Anyszka 

tel. 46 833 42 71 

e-mail: zbigniew.anyszka@inhort.pl 

mailto:zbigniew.anyszka@inhort.pl


 


