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Opis wdrożenia 
 

Integrowana ochrona warzyw przed 
chwastami preferuje metody 
niechemiczne, ale dopuszcza też sto-
sowanie herbicydów jako uzupełnienie 
innych metod. Podstawą ochrony jest 
przestrzeganie zasad agrotechniki i 
profilaktyka ograniczania poziomu za-
chwaszczenia. Program Ochrony Wa-
rzyw przed chwastami zawiera herbi-
cydy dopuszczone w Polsce do obrotu 
i stosowania. Zmiany w Programie 
wprowadzane są w oparciu o aktualny 
wykaz środków oraz zapisy w etykie-
tach-instrukcjach stosowania, zatwier-
dzonych przez MRiRW.   

Do Programu Ochrony Warzyw 
przed chwastami na rok 2015 wprowa-
dzono środki  do odchwaszczania bro-
kułu i szparaga oraz rozszerzono zale-
cenia dla  kalafiora i ogórka. Herbicydy 
dla tych gatunków warzyw mają istotne 
znaczenie, gdyż areał ich uprawy cią-
gle się zwiększa. W uprawach szpara-
ga ponownie mogą być stosowane 
substancje czynne linuron (Afalon 
Dyspersyjny 450 SC) oraz metrybuzy-
na (Sencor Liquid 600 SC). Herbicydy 
te dopuszczono w uprawach szparaga 
jako zastosowania małoobszarowe, co 
oznacza, że wszelkie skutki niewłaści-
wego ich użycia, czy zwiększonej  fito-
toksyczności spowodowanej warun-
kami pogodowymi ponosi producent 
i użytkownik tych środków. Należy jed-
nak zaznaczyć, ze ryzyko uszkodzeń 
przez te środki jest niewielkie, gdyż 

były one wcześniej stosowane w tej 
roślinie, a więc zostały już zweryfiko-
wane przez praktykę. 

Do odchwaszczania brokułu do-
puszczony został Lentagran 45 WP, 
który zalecany jest w okresie od po-
czątku fazy 4. liścia do końca fazy 6. 
liścia właściwego, do niszczenia rocz-
nych chwastów dwuliściennych nie 
starszych niż 4 liście właściwe. 

W uprawach fasoli szparagowej, 
bezpośrednio po siewie dopuszczona 
została substancja czynna chlomazon, 
w formie preparatów handlowych 
Command 360 CS – 0,25 l/ha oraz 
Command 480 EC, Kilof 480 EC 
i Szpada 480 SC w dawce 0,2 l/ha, 
które wykazują działanie doglebowe. 
Środki te niszczą chwasty jednoroczne 
w fazie kiełkowania i wschodów. Wy-
mienione środki mogą powodować 
przebarwienia rośliny uprawnej, 
zwłaszcza przy silnych opadach desz-
czu i niskich temperaturach w okresie 
kiełkowania i wschodów. Objawy te 
mają charakter przemijający. Herbicy-
dy zawierające chlomazon cechuje 
długi okres  zalegania w glebie, a więc 
konieczne jest dokładne zapoznanie 
się z zastrzeżeniami w etykiecie i moż-
liwościami uprawy innych gatunków 
roślin jeszcze przed rozpoczęciem 
uprawy jakiejś rośliny.  

W ochronie grochu i marchwi moż-
na stosować nową formę użytkową 
pendimetaliny, dopuszczoną jako her-



bicyd Stomp Aqua 455 CS (2,5-3,5 
l/ha). Do odchwaszczania kalafiora 
wprowadzono preparaty zawierające 
substancję czynną metazachlor w for-
mie środków Fym 500 SC, Metazanex 
500 SC i Zatem 500 SC, a także Len-
tagran 45 WP, dopuszczony także do 
odchwaszczania kukurydzy. 

W uprawach ogórka ponownie za-
rejestrowane zostały herbicydy zawie-

rające substancję czynną chlomazon, 
takie jak: Command 360 CS, Com-
mand 480 EC, Kilof 480 EC i Szpada 
480 SC. Command 360 CS zaleca się 
w dawce 0,25 l/ha, a pozostałe środki 
– 0,2 l/ha. Wysokość dawek została 
zmniejszona, w porównaniu do po-
przedniej rejestracji, i dzięki temu 
środki te stały się bardziej bezpieczne 
dla ogórka.  

 

  

Marchew – kontrola 
Marchew – odchwaszczana linuronem,   

 po siewie i metrybuzyną, po wschodach    

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne 

Innowacyjność polega na dostarczeniu producentom warzyw odpowiedniej wiedzy na 
temat zmian w Programie ochrony warzyw przed chwastami. Właściwe stosowanie her-
bicydów zwiększy efektywność zniszczenie chwastów, zmniejszy zagrożenia dla środo-
wiska, zmniejszy nakłady na odchwaszczanie, poprawi jakość warzyw. 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 

Producenci warzyw, prowadzący chemiczną ochronę przed chwastami, doradcy i osoby 
zainteresowane produkcją warzyw. Przestrzeganie zasad właściwego doboru i stosowa-
nia herbicydów jest obowiązkiem każdego producenta.  

Twórcy oferty wdrożeniowej: 
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych 
Pracownia Herbologii  

Praca została wykonana w ramach zadania 1.18: „Monitorowanie 
wpływu metod ochrony przed chwastami oraz regulatorów wzrostu na 
ekofizjologiczne właściwości roślin warzywnych, ich jakość i wartość 
biologiczną oraz trwałość przechowalniczą”, Programu Wieloletniego 
pt. „Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu 
zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów 
ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony 
jego zasobów”, realizowanego w Instytucie Ogrodnictwa 
w Skierniewicach, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 
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