
PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją 
zamieszczoną w etykiecie. 

 

ZWALCZANE CHWASTY SUBSTANCJA 

CZYNNA 
NAZWA ŚRODKA DAWKA 

BBCH 00–14 (od siewu do fazy czterech liści kukurydzy) 

chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, 

włośnica zielona 

 S–metolachlor 

 
Basar 

Deluge 

Metallica 

1,5 l/ha 

bodziszek, chwastnica jednostronna, fiołki, gwiazdnica pospolita, 

jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, powój 

polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rumianek 

pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnica zielona 

metolachlor-S + 

terbutyloazyna 

 

Gardo Gold 500 SC 

Primextra Gold 
4,0 l/ha 

BBCH 10–12 (po wschodach do fazy dwóch liści kukurydzy) 

chwasty prosowate, fiołki, komosa, przytulia, rdestówka 

powojowata, rdest ptasi, rumian, samosiewy rzepaku, szarłat 

izoksaflutol + 

tienkarbazon metylu 

 

Adengo 315 SC 0,33–0,44 l/ha 

BBCH 10–13 (po wschodach do fazy trzech liści kukurydzy) 

blekot, bniec, bodziszek drobny, fiołki, gorczyca, gwiazdnica, iglica 

pospolita, komosa, krzywoszyj, mak, maruna, psianka, przetacznik 

perski, rumian polny, szarłat, tasznik, wyki 

mezotrion + S-

metolachlor 

Camix 560 SE 2,0–2,5 l/ha 

fiołek polny, komosa biała, łoboda rozłożysta, tasznik pospolity   pendimetalina Pendigan Strong 400 SC 4,0 l/ha 

bodziszek, chaber, chwasty prosowate i rumianowate, fiołki, 

jasnoty, komosa, farbownik (krzywoszyj) polny, maki, przytulia, 

psianka, samosiewy rzepaku, rdesty, szarłat, tasznik, tobołki 

mezotrion + S–

metolachlor + 

terbutyloazyna 

Lumax 537,5 SE 3,5–4,0 l/ha 

BBCH 10–14 (po wschodach do fazy czterech liści kukurydzy) 

chwasty prosowate  S–metolachlor Dual Gold 960 EC 1,5 l/ha 

blekot, bodziszek, chwastnica jednostronna, fiołki, komosa, 

maruna, przytulia, psianka, rdesty, rdestówka powojowata, 

samosiewy rzepaku, rumian, szarłat 

petoksamid Successor Tx 487,5 SE 4,0 l/ha 

blekot pospolity, jasnoty, przetacznik perski, psianka, szarłat, 

rumian polny 

petoksamid 

 

Successor 600 EC  

Traxor 600 EC 

2,0 l/ha 

BBCH 11–12 (w fazie od jednego do dwóch liści kukurydzy) 

gorczyca polna, gwiazdnica, jasnota, purpurowa, komosa, mlecz 

zwyczajny, szarłat, tasznik, tobołki, włośnica zielona 

pendimetalina Jet-Pendy 330 EC  

Pendigan 330 EC  

Yellow Hammer 330 EC  

4,0–5,0 l/ha  

BBCH 11–13 (po wschodach w fazie od jednego do trzech liści kukurydzy) 

fiołki, komosa, łoboda, tasznik pendimetalina Activus 400 SC  4,0 l/ha 

chwastnica jednostronna, fiołki, gwiazdnica, jasnota purpurowa, 

komosa, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, 

rdest ptasi, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, szarłat 

szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne 

flufenacet + 

terbutyloazyna 

Aspect T  2,25 l/ha 

BBCH 11–16 (faza od jednego do sześciu liści kukurydzy) 

bieluń, gwiazdnica, koniczyna biała, niezapominajka, przytulia, 

poziewnik szorstki, rdestówka powojowata, rdest ptasi, szczawie 

fluroksypyr Starane 333 EC 0,54 l/ha 



PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją 
zamieszczoną w etykiecie. 

ZWALCZANE CHWASTY SUBSTANCJA 

CZYNNA 
NAZWA ŚRODKA DAWKA 

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tobołki 

polne, przetacznik perski, przytulia czepna 

sulkotrion + 

terbutyloazyna 

Sulcotrex 500 SC  2,0 l/ha 

BBCH 11–17 (faza od jednego do siedmiu liści kukurydzy) 

chwasty prosowate, dymnica, gwiazdnica pospolita, jasnoty, 

maruna, perz, przytulia, samosiewy rzepaku, szczawie, szarłat 

szorstki, tasznik pospolity, toboki polne 

rimsulfuron + 

adiuwant 

Egzecutor 25 SG + Asystent+  

Rimel 25 SG + Asystent+  

Rincon 25 SG + Asystent+  

Mambo 25 WG + Trend 90 EC 

Ramzes 25 WG + Trend 90 EC 

Titus 25 WG + Trend 90 EC 

Twist 25 WG + Trend 90 EC 

50–60 g/ha +  

0,05–0,1 l/ha 

 

rimsulfuron + 

adiuwant 

Rim 25 WG + Glyfin 60 g/ha + 0,1% 

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna 

bezwonna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka 

powojowata, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, 

tobołki polne 

 tifensulfuron 

metylowy 

Tiff 040 OD  0,27 l/ha 

BBCH 11–18 (faza od jednego do ośmiu liści kukurydzy) 

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica, jasnota 

purpurowa, komosa, rdest ptasi, rdestówka powojowata, chwasty 

rumianowate, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy 

rzepaku, szarłat, tasznik, tobołki polne 

 mezotrion 

  

 

Notos 100 S.C. 

Solis 100 SC 

1,5 l/ha 

Border 100 SC 1,0–1,5 l/ha 

gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, maruna 

bezwonna, mak polny, tasznik pospolity 

bentazon Beni 2,0 l/ha 

BBCH 12–14 (faza od drugiego do czwartego liścia kukurydzy) 

chwastnica jednostronna, fiołki, komosa biała, gwiazdnica 

pospolita, bodziszek drobny, rdestówka powojowata, tobołki 

nikosulfuron Mace  

Nikosh 040 SC  

Nisha 040 OD  

Nitya 040 OD  

1,25–1,5 l/ha 

BBCH 12–15 (faza od drugiego do piątego liścia) 

ambrozja bylicolistna, komosa biała, rdestówka dikamba Dicash Dolero  0,6 l/ha 

gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa, mak, maruna, przytulia, 

rdesty, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik, tobołki, żółtlica 

dikamba + 

tritosulfuron 

Jatagan 75 WG  

Mocarz 75 WG  

Nokaut 75 WG  

Siłacz 75 WG  

Siłacz Max 75 WG  

0,2 kg/ha 

BBCH 12–16 (faza od drugiego do szóstego liścia) 

fiołki, komosa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia 

czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata, szarłat szorstki, 

tasznik pospolity 

terbutyloazyna Tezosar 500 SC 

Terbusar 500 SC  

Terbustar 500 SC  

1,0 l/ha  

chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica 

pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, samosiewy rzepaku, 

szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna 

rimsulfuron Contor 25 WG 

Plaza 25 WG  

Radar 25 WG  

Rimuron 25 WG  

50 g/ha 

 



PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją 
zamieszczoną w etykiecie. 

ZWALCZANE CHWASTY SUBSTANCJA 

CZYNNA 
NAZWA ŚRODKA DAWKA 

chaber, gorczyca, chwasty kapustowate, gwiazdnica, mak, 

przytulia, powój, rdesty, rumianowate, samosiewy rzepaku, 

stulicha psia 

2,4-D + florasulam Deresz Bis 306 SE  

Diablo 306 SE  

Dresz 306 SE  

Eguo 306 SE  

Feniks 306 SE  

Horse 306 SE  

King 306 SE  

Kojot 306 SE  

Muskato 306 SE  

Mustang 306 SE  

Rumak 306 SE  

Vima-Florasulam  

0,6 l/ha 

gwiazdnica, niezapominajka, przytulia, poziewnik szorstki, 

rdestówka powojowata, rdest ptasi, szczawie 

fluroksypyr Fluxyr Pro  

Galaper Extra 200 EC  

Minstrel  

1,0 l/ha 

gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, gorczyca 

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

polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia 

czepna, psianka czarna, rdest szczawiolistny, rdestówka 

powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, 

szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, 

żółtlica drobnokwiatowa 

florasulam + 

fluroksypyr 

 

Valentia 102 SE 1,2–1,8 l/ha 

Bachmat 306 SE 

Matbach 306 SE 

Zebra 306 SE 

 

0,6 l/ha 

gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, gorczyca 

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

polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia 

czepna, psianka czarna, rdest szczawiolistny, rdestówka 

powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, 

szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, 

żółtlica drobnokwiatowa, chwasty prosowate 

florasulam, 

fluroksypyr + 

rimsulfuron 

 

Bachmat 306 SE + Titus 25 WG 

Matbach 306 SE + Titus 25 WG 

Zebra 306 SE + Titus 25 WG 

0,6 l/ha  

+ 30–60 g/h 

gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, gorczyca 

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

polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia 

czepna, psianka czarna, rdest szczawiolistny, rdestówka 

powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, 

szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, 

żółtlica drobnokwiatowa, perz właściwy 

(florasulam + 

fluroksypyr) + 

(jodosulfuron 

metylosodowy + 

foramsulfuron) 

Bachmat 306 SE + Maister 310 WG 

Matbach 306 SE + Maister 310 WG 

Zebra 306 SE + Maister 310 WG 

0,6 l/ha  

+ 100–150 

g/ha 

bodziszek, chwasty prosowate, fiołki, gorczyca, gwiazdnica, 

jasnoty, komosy, poziewniki, przytulia, psianka, rumian, 

rumianek, szarłat, tasznik, tobołki  

 jodosulfuron 

metylosodowy + 

foramsulfuron + 

adiuwant 

Maister 310 WG  

+ adiuwant Mero 842 EC  

 

 

0,1–0,15 kg/ha 

+ 1,3–2,0 l/ha 

 jodosulfuron 

metylosodowy + 

foramsulfuron 

Maister 31 OD 1,5 l/ha 

chwastnica jednostronna, fiołki, komosa, przytulia czepna, rdest 

plamisty, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy 

rzepaku, tasznik pospolity 

 foramsulfuron + 

tienkarbazon metylu 

Monsoon Active 1,5 l/ha 



PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją 
zamieszczoną w etykiecie. 

ZWALCZANE CHWASTY SUBSTANCJA 

CZYNNA 
NAZWA ŚRODKA DAWKA 

chaber, gorczyca, chwasty kapustowate, gwiazdnica, mak, 

przytulia, powój, rdesty, rumianowate, samosiewy rzepaku, 

stulicha psia, bodziszek, chwasty prosowate, fiołki, gorczyca, 

jasnoty, komosy, poziewniki, psianka, szarłat, tasznik, tobołki 

(2,4-D + florasulam) + 

(jodosulfuron 

metylosodowy + 

foramsulfuron) 

Deresz Bis 306 SE + Maister 310 WG  

Diablo 306 SE + Maister 310 WG  

Diablo 306 SE + Maister 310 WG  

Diablo 306 SE + Maister 310 WG  

Feniks 306 SE + Maister 310 WG  

Horse 306 SE + Maister 310 WG  

King 306 SE + Maister 310 WG  

Kojot 306 SE + Maister 310 WG  

Muskato 306 SE + Maister 310 WG  

Mustang 306 SE + Maister 310 WG  

Rumak 306 SE + Maister 310 WG  

Vima-Florasulam 2,4 D + Maister 310 WG  

0,6 l/ha + 

0,1–0,15 kg/ha 

chaber, gorczyca, chwasty kapustowate, gwiazdnica pospolita, 

mak, przytulia, powój, rdesty, rumianowate, samosiewy rzepaku, 

stulicha psia, chwasty prosowate, dymnica, jasnoty, maruna, 

perz, szczawie, szarłat szorstki, tasznik pospolity, toboki polne 

(2,4-D + florasulam) + 

(rimsulfuron) 

Deresz Bis 306 SE + Titus 25 WG  

Diablo 306 SE + Titus 25 WG  

Diablo 306 SE + Titus 25 WG  

Diablo 306 SE + Titus 25 WG  

Feniks 306 SE + Titus 25 WG  

Horse 306 SE + Titus 25 WG  

King 306 SE + Titus 25 WG  

Kojot 306 SE + Titus 25 WG  

Muskato 306 SE + Titus 25 WG  

Mustang 306 SE + Titus 25 WG  

Rumak 306 SE + Titus 25 WG  

Vima-Florasulam 2,4 D + Titus 25 WG 

 

30–60 g/ha + 

0,6 l/ha 

chwasty prosowate, bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica 

pospolita, fiołki, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica 

pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, krzywoszyj polny, 

kurzyślad polny, perz właściwy, przytulia czepna, przetacznik 

perski, rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik 

pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa 

nikosulfuron Innovate 240 EC  

 Squash 240 EC 

0,2 l/ha 

Novel 240 SC  

Vectis 240 SC 
0,2–0,25 l/ha 

chwasty prosowate, chwastnica jednostronna, bodziszek drobny, 

chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołki, gorczyca polna, 

gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota 

różowa, komosa biała, maruna bezwonna, krzywoszyj polny, 

kurzyślad polny, perz właściwy, przytulia czepna, przetacznik 

perski, psianka czarna, rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki, 

tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa 

(nikosulfuron) + 

(sulkotrion) 

Innovate 240 SC + Shado 300 SC  

Novel 240 SC + Shado 300 SC  

Squash 240 SC + Shado 300 SC  

Vectis 240 SC + Shado 300 SC  

 

0,2 l/ha +  

1,0 l/ha 

bodziszek, chwastnica jednostronna, komosa biała, perz, rumian, 

wyki 

nikosulfuron + 

rimsulfuron 

Hector Max 66,5 WG + Trend 90 EC 330–440 g/ha  

+ 0,1% 

gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, maruna 

bezwonna, mak polny, rdestówka powojowata, tasznik pospolity 

 (bentazon) Benz 2,0 l/ha 



PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją 
zamieszczoną w etykiecie. 

ZWALCZANE CHWASTY SUBSTANCJA 

CZYNNA 
NAZWA ŚRODKA DAWKA 

BBCH 12–17 (faza od drugiego do siódmego liścia kukurydzy) 

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, 

włośnica, fiołeki, gwiazdnica, jasnota purpurowa, komosa, 

maruna bezwonna, rdest szczawiolistny, szarłat szorstki, tasznik 

pospolity, tobołki polne, samosiewy rzepaku 

nikosulfuron Cherke 04 SC  

Daichi 040 SC  

Fornet 04 SC  

Henik Extra 040 OD  

Ikanos 040 OD  

Ipanema 040 OD  

Kivi 040 SC  

Maksymus 040 SC  

Mentum 040 OD  

Mezon 040 OD  

Nicoil 040 SC  

Nicorn 040 SC  

Nikosulfuron 040 SC  

Nisshin 040 SC  

Nixon Extra 040 OD  

Pampa 040 SC  

Samson 040 SC 

Tamizan 040 OD  

 1,0 l/ha 

gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, chwastnica jednostronna, 

maruna bezwonna, przytulia czepna 

 nikosulfuron Ventto 040 OD 1,0 l/ha 

fiołki, jasnota purpurowa, komosa, maruna, przytulia, psianka, 

rdest plamisty, rdestówka powojowata, rdest ptasi, szarłat, 

tasznik, tobołki 

(bromoksynil + 

terbutyloazyna) 

Bromoterb 500 SC 1,5–2,0 l/ha 

BBCH 12–18 (faza od drugiego do ósmego liścia kukurydzy) 

chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, psianka 

czarna, rdestówka powojowa, rdest ptasi, rdest plamisty, 

rumianek pospolity 

bromoksynil + 

tembotrion 

Auxo 337 EC 1,5 l/ha 

chwastnica jednostronna, gwiazdnica, jasnota purpurowa, 

komosa, mlecz zwyczajny, rdesty, przytulia, psianka czarna, 

szarłat, samosiewy rzepaku, tasznik, tobołki, włośnica zielona 

 tembotrion Laudis 44 OD 1,7–2,25 l/ha 

chwasty prosowate, owies głuchy, perz zwyczajny, wiechlina 

roczna, dymnica, fiołki, gwiazdnica, komosa, maruna, mlecz 

polny, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, psianka, przytulia, 

rdest kolankowy i plamisty, rumiany i rumianki, starzec 

zwyczajny, szarłat, tasznik, tobołki 

mezotrion + 

nikosulfuron +  

rimsulfuron + 

adiuwant 

Arigo 51 WG + Trend 90 EC 

Colombus 51 WG + Trend 90 EC 

0,33 kg/ha 

Mezonir 340 WG + Asystent+ 0,5 kg/ha 

blekot, bodziszek drobny, chwastnica, fiołki, farbownik polny, 

gorczyca, gwiazdnica, jasnota purpurowa, komosa, maruna, mlecz 

polny, przetaczniki, przytulia, psianka, rdest kolankowy, plamisty 

i ptasi, rdestówka, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat, 

tasznik, tobołki, wilczomlecz obrotny 

mezotrion + 

terbutyloazyna 

Calaris 400 SC 

Clic Premium 

 

1,0–1,5 l/ha 



PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją 
zamieszczoną w etykiecie. 

ZWALCZANE CHWASTY SUBSTANCJA 

CZYNNA 
NAZWA ŚRODKA DAWKA 

chwasty prosowate, bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica 

pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, 

iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, krzywoszyj 

polny, kurzyślad polny, perz właściwy, przytulia czepna, 

przetacznik perski, rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki, 

tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa 

 

nikosulfuron + 

adiuwant 

Accent 75 WG + Trend 90 EC  

Victus 75 WG + Trend 90 EC  

60–80 g/ha 

 nikosulfuron 

  

 

Templier 750 WG + adiuwant 54 g/ha 

Kornic 060 OD  

Nikosar 060 OD   

0,5–0,7 l/ha 

Climax Extra 6 OD  

Daichi Extra 6 OD  

Fornet Extra 6 OD  

Kivi Extra 6 OD 

Nisshin Extra 6 OD  

Pampa Extra 6 OD  

Samson 6 OD 

 

0,5–0,75 l/ha 

Astral 040 OD  

Ducel  

Ikaherb 040 OD  

Impreza 040 OD  

Ipanema 040 OD  

Kelvin 040 OD 

Victus 040 OD  

Stretch 

1,0 l/ha 

Kelvin 040 SC 

Victus 040 SC 

1,0–1,5 l/ha 

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica, jasnota 

purpurowa, komosa, rdest ptasi, rdestówka powojowata, chwasty 

rumianowate, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy 

rzepaku, szarłat, tasznik, tobołki polne 

 mezotrion Ashoka 100 SC 

Kideka 100 SC  

Madoka 100 SC 

0,5–1,5 l/ha 

Barracuda  

Cobber 100 SC  

Cuter  

Faktor  

Juzan 100 SC  

Maisot 100 SC  

Raikiri 100 SC 

Daneva 100 SC  

Mestar 100 SC  

Simba 100 SC  

Visigoth 100 SC  

Wolfram 100 SC  

0,75–1,5 l/ha 

MesotriGuard  

Osorno SC  

Temsa SC 

1,5 l/ha 

komosa biała, szarłat szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, 

szczyr roczny, tasznik pospolity 

pirydat Diva 600 EC  

Elara 600 EC  

Onyx 600 EC  

1,5 l/ha 

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kurzyślad polny, 

przetaczniki, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik 

pospolity, tobołki polne 

pirydat + mezotrion Botiga 1,0 l/ha 



PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją 
zamieszczoną w etykiecie. 

ZWALCZANE CHWASTY SUBSTANCJA 

CZYNNA 
NAZWA ŚRODKA DAWKA 

dymnica pospolita, fiołki polny, gorczyca polna, gwiazdnica 

pospolita, jasnota purpurowa, komosy, maruna nadmorska, 

pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, 

psianka czarna, rdest szczawiolistny, rdestówka powojowata, 

rdest plamisty, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, szczyr roczny, 

tobołki polne, zaślaz pospolity, żółtlica drobnokwiatowa 

bromoksynil + 

mezotrion 

Grizzly 200 OD  

Nagano 200 OD  

Rydwan 200 OD  

 

1,0 l/ha 

wrażliwe gatunki wymieniono przy pojedynczych herbicydach (nikosulfuron) + 

(rimsulfuron) + 

adiuwant 

Fulcorn 50 SG + Rimel 25 SG + Asystent+  

Fulcorn 50 SG + Rincon 25 SG+ Asystent+  

Henik 50 SG + Rimel 25 SG+ Asystent+ 

Henik 50 SG + Rincon 25 SG+ Asystent+ 

Nixon 50 SG + Rimel 25 SG+ Asystent+ 

Nixon 50 SG + Rincon 25 SG+ Asystent+ 

60–80 g/ha +  

30–40 g/ha  

bodziszek, dymnica, fiołki, gwiazdnica, jasnoty, komosa, maruny, 

przetacznik perski, przytulia, psianka, rdesty, rumian, rumianki, 

samosiewy rzepaku, szarłat, tasznik, tobołki, żółtlica, chwastnica, 

wiechlina, perz 

nikosulfuron + 

mezotrion + adiuwant 

Elpaso 105 OD + Asystent+ 

Elumis 105 OD + Asystent+ 

Solux 105 OD + Asystent+ 

 

1,0–1,5 l/ha + 

0,05% 

bniec, bodziszek, fiołki, gwiazdnica, komosa, krzywoszyj, maruna, 

mak, przytulia, rdestówka, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy 

rzepaku, szarłat, tobołki, tasznik, żółtlica 

dikamba + prosulfuron 

+ adiuwant 

Casper 55 WG + Trend 90 EC 0,3 kg/ha + 

0,05–0,1% 

chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest  plamisty, 

rdestówka powojowata, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki 

polne 

dikamba + 

nikosulfuron + 

adiuwant 

Kaltor 750 SG + adiuwant 0,25 kg/ha 

chaber, chwasty prosowate, fiołki, jasnota purpurowa, perz, 

przetacznik perski, rdestówka powojowata 

nikosulfuron + 

rimsulfuron + 

adiuwant 

Hector 53,6 WG + Trend 90 EC 

Principal 53,6 WG + Trend 90 EC 

 

70–90 g/ha + 

0,1% 

BBCH 12–19 (faza od drugiego do dziewiątego liścia kukurydzy) 

chwasty prosowate, owies głuchy, perz właściwy Cykloksydym + 

adiuwant 

Focus Ultra 100 EC + Dash HC  1,0–4,0 l/ha +  

2,0 l/ha 

BBCH 13–15 (faza od trzeciego do piątego liścia) 

chaber, chwastnica, dymnica, fiołki, gwiazdnica, jasnoty, komosa, 

rumianek pospolity, psianka, rdestówka powojowata, rdest 

kolankowy i plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat, tasznik, tobołki 

tembotrion + 

tienkarbazon metylu + 

adiuwant 

Capreno 547 SC + Mero 842 EC 0,22–0,29 l/ha 

+ 2,0 l/ha 

BBCH 13–16 (faza od trzeciego do szóstego liścia) 

ambrozja bylicolistna, komosa, rdestówka dikamba Oceal 700 SG 

Vermeil 700 SG  

0,4–0,5 kg/ha 

chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała, tasznik pospolity, 

samosiewy rzepaku 

 2,4-D Esteron 600 SL 0,8–1,0 l/ha 

BBCH 14 (w fazie czterech liści kukurydzy) 

blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, 

gorczyca polna, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, przetacznik 

perski, psianka czarna, rdest plamisty, szarłat szorstki, rumian 

polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, 

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa, biała, marunna 

bezwonna, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest powojowy, żółtlica 

drobnokwiatowa 

(petoksamid) + 

(sulkotrion) 

Traxor 600 EC + Shado 300 SC 

 

1,5 l/ha +  
1,0 l/ha 



PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją 
zamieszczoną w etykiecie. 

ZWALCZANE CHWASTY SUBSTANCJA 

CZYNNA 
NAZWA ŚRODKA DAWKA 

BBCH 14–15 (faza od czwartego do piątego liścia) 

chwastnica, fiołki, jasnota purpurowa, komosa, przytulia, 

rdestówka powojowata, rumianowate, szarłat, tasznik, tobołki, 

żółtlica 

 (mezotrion) 

  

Callisto 100 SC 

Maran 100 SC 100 SC 

1,0–1,5 l/ha  

BBCH 14–16 (faza od czwartego do szóstego liścia kukurydzy) 

blekot, bodziszek, chwastnica, fiołki, gwiazdnica, iglica, jasnota 

purpurowa, komosa, maruna, ostrożeń, perz, poziewnik, 

przytulia, psianka, rdesówka, rdest ptasi, rumian polny, 

samosiewy rzepaku, szarłat, tasznik, tobołki, włośnice 

foramsulfuron + 

jodosulfuron 

metylosodowy + 

tienkarbazon metylu 

Maister Power 42,5 OD 1,25–1,5 l/ha 

fiołki, jasnota purpurowa, komosa, maruna, przytulia, psianka, 

rdest plamisty, rdestówka powojowata, rdest ptasi, szarłat, 

tasznik, tobołki 

bromoksynil + 

terbutyloazyna 

Agrikorn 340 SE  

Cornmax 340 SE  

Kukugran 340 SE  

Maizgran 340 SE  

Zeagran 340 SE  

Zorba 340 SE  

1,6–2,0 l/ha 

dymnica pospolita, bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica 

pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, 

przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest 

plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy 

rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne 

bromoksynil + 

terbutyloazyna 

Zorba Duo 340 SE 1,6–2,0 l/ha 

chwasty kapustowate, chaber, komosa, psianka, rdest plamisty 

i powojowy, rumianki, rzodkiew 

bromoksynil Emblem 20 WP 1,5–2,0 kg/ha 

Emblem Pro 385 SC  0,7–1,0 l/ha 

Bromotril 250 SC 1,0–1,3 l/ha 

bodziszek, chwastnica, dymnica, fiołki, gwiazdnica, farbownik 

polny, jasnota purpurowa, komosa, maruna, przytulia, rdest ptasi, 

samosiewy rzepaku, rumian polny, szarłat, tasznik, tobołki, 

włośnice 

 tembotrion + 

adiuwant 

Laudis 20 WG + Mero 842 EC 0,375–0,5 

kg/ha +  

2,0 l/ha 

bodziszek, chwastnica, fiołki, jasnota purpurowa, komosa, 

przetaczniki, psianka, przytulia czepna, rdesty, szarłat 

sulkotrion Flesh 300 SC  

Shado 300 SC  

Sula  

Sulcogan 300 SC  

Sulkorn 300 SC  

 1,5 l/ha 

chwastnica, komosa, psianka, chwasty prosowate, bodziszek 

drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołki, gorczyca 

polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, 

jasnota różowa, krzywoszyj polny, kurzyślad polny, perz właściwy, 

przytulia czepna, przetacznik perski, rdest ptasi, rumian polny, 

szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica 

drobnokwiatowa 

sulkotrion + 

nikosulfuron 

Flesh 300 SC + Innovate 240 SC  

Shado 300 SC + Innovate 240 SC  

 

1,0 l/ha + 
0,2 l/ha 

chwasty kapustowate, chaber, komosa, psianka, rdest plamisty i 

powojowy, rumianki, rzodkiew, fiołek polny, wilczomlecz obrotny 

(bromoksynil) + 

(rimsulfuron) 

Emblem Pro 385 SC + Titus 25 WG 0,7–1,0 l/ha + 
30–60 g/ha 



PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją 
zamieszczoną w etykiecie. 

ZWALCZANE CHWASTY SUBSTANCJA 

CZYNNA 
NAZWA ŚRODKA DAWKA 

BBCH 14–17 (faza od czwartego do siódmego liścia kukurydzy) 

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołki, gorczyca 

polna, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdestówka 

powojowata, szarłat, tobołki polne, żółtlica  

nikosulfuron Nicogan 040 OD  

Nicogran 040 SC  

1,0 l/ha 

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołki, gorczyca 

polna, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdestówka 

powojowata, szarłat, tobołki polne, żółtlica, jasnota purpurowa, 

komosa, przetaczniki, psianka, rdesty 

(nikosulfuron) + 

(sulkotrion) 

Nicogran 040 SC + Sulcogan 300 SC 1,0 l/ha +  
1,0 l/ha 

BBCH 14–19 (faza od czwartego do dziewiątego liścia kukurydzy) 

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołki, gwiazdnica 

pospolita, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tobołki polne 

nikosulfuron 

  

Bandera 040 OD  

Narval 040 SC  

NicoGuard OD  

Pantani 040 OD 

Shiver 040 OD  

Vima-Nikosulfuron  

1,0 l/ha 

Nixon 040 OD 

Samaz Gold 040 OD 

1,0–1,5 l/ha 

BBCH 15–16 (faza od piątego do szóstego liścia kukurydzy) 

bodziszek, gorczyca polna, komosa, psianka czarna, rdest ptasi, 

samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz 

obrotny 

 2,4-D Dicopur 600 SL 0,8–1,0 l/ha 

 

 

 


