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TAB. 1. MECHANIZMY DZIAŁANIA NIEKTÓRYCH HERBICYDÓW DO ZWALCZANIA MIOTŁY ZBOŻOWEJ  
I WYCZYŃCA POLNEGO W ZBOŻACH

Mechanizmy 
działania Substancje czynne Przykładowe preparaty* Termin aplikacji Inne uwagi

Inhibitory 
ACCazy 
(graminicydy) 
Symbol HRAC: A

fenoksaprop-P 
etylu

Puma Uniw. 069 EW, 
Foxtrot 069 EW, Rumba 
069 EW 

wiosna nalistnie: ozime po ruszeniu wege-
tacji do BBCH 29 lub BBCH 33; jare: od BBCH 
21 do BBCH 31

Najskuteczniej od fazy dwóch liści do końca 
fazy krzewienia chwastów jednolisciennych

pinoksaden

Axial 50 EC, Axial 100 EC 
jesień nalistnie: od BBCH 11 do zakończenia 
wegetacji; wiosna – po ruszeniu wegetacji 
do BBCH 39

Opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia 

Axial One 50 EC, Axial 
Komplett (pinoksaden + 
florasulam)

jesień: stosować od fazy 2 liści zbóż (BBCH 
12) do końca wegetacji jesiennej; wiosna: 
po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego 
kolanka rośliny uprawnej (BBCH 32).

Jęczmień jary: w fazie BBCH 21–31; pszenica 
jara: w fazie BBCH 14–29

Inhibitory 
enzymu ALS 
(pochodne syl-
fonylomocznika) 
Symbol HRAC: B

chlorosulfuron Glean 75 WG, Nuher 75 WG po siewie przed wschodami (BBCH 00) lub 
po wschodach od BBCH 11 do BBCH 30)

Na młode, szybko rosnące chwasty w fazie 
2–6 liści. Przy silnym zachwaszczeniu miotłą 
zbożową zabieg wykonać przed wschodami 
lub po wschodach do fazy trzech liści miotły.

flupyrsulfuron 
metylowy Lexus 50 WG

jesień nalistnie – od BBCH 11 do BBCH 29, 
wiosna – po rozpoczęciu wegetacji  
do BBCH 29

Na młode chwasty

jodosulfuron 
metylowy**

Huzar Activ 387 OD (+ 
2,4-D) 

wiosna po rozpoczęciu wegetacji  
do BBCH 29

Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się 
w fazie 2-4 liści

mezosulfuron 
metylowy 

Atlantis 12 OD (+ jodosul-
furon metylosodowy)

wiosna nalistnie – po rozpoczęciu wegeta-
cji roślin do BBCH 30

Najskuteczniej na chwasty jednoroczne 
intensywnie rosnące w fazie 2–3 liści

Alister Grande 190 OD 
(+ DFF + jodosulfuron 
metylosodowy)

jesień nalistnie – na rosnące chwasty  
BBCH 13–25 

Na wschodzące chwasty – nie zwalcza wy-
czyńca polnego wschodzącego wiosną

piroksysulam

Nomad 75 WG, Mover 
75 WG

wiosna nalistnie – po ruszeniu wegetacji 
roślin od BBCH 21 do BBCH 31

Chwasty w trakcie intensywnego wzrostu. 
Środek stosować z adiuwantem (środek 
wspomagający)

Lancet Plus 125 WG (+ 
amidopyralid + florasu-
lam)

sulfosulfuron** Apyros 75 WG, Ogar, Portos wiosna: po rozpoczęciu wegetacji  
do BBCH 32 Zabieg na intensywnie rosnące chwasty.

Inhibitory 
enzymu ALS 
(sulfonylo-
aminokarbonylo-
triazolinony) 
Symbol HRAC: B

propoksykarbazon 
sodowy Attribut 70 SG wiosna nalistnie po rozpoczęciu wegetacji 

do pełni fazy krzewienia zbóż

Najlepszy efekt uzyskuje się w fazie wscho-
dów do fazy 2–4 rozkrzewień chwastów 
jednoliściennych

Inhibitory 
fotosyntezy w 
fotosystemie II 
Symbol HRAC: C2

chlorotoluron (CTU)

Lentipur Flo 500 SC, 
Tolutex 500 SC

jesień nalistnie – od BBCH 12 do końca we-
getacji jesiennej; wiosna – po rozpoczęciu 
wegetacji do BBCH 25

Chwasty jednoliścienne najskuteczniej 
zwalcza od fazy kiełkowania do końca fazy 
krzewienia

Trinity 590 SC (+ pendi-
metalina + DFF) jesień – w fazie BBCH 12–14 Chwasty jednoliścienne najskuteczniej 

zwalcza od fazy kiełkowania do końca fazy 
krzewienia. W pszenżycie i jęczmieniu stoso-
wać od fazy 3 liści zbóż
 

+ diflufenikan (Dyploma-
ta 600 SC) jesień – w fazach BBCH 10–29).

izoproturon (IPU) 
**

Protugan 500 SC jesień – od BBCH 13–15), wiosna: po rusze-
niu wegetacji roślin do BBCH 23-29

W życie i jęczmieniu zabieg wykonać tylko 
jesienią 

Legato Plus 600 SC, 
Protekt Plus 600 SC (+ 
diflufenikan)

jesień – po siewie BBCH 21 Na młode chwasty podczas ich kiełkowania i 
w czasie wschodów

* Środki jednoskładnikowe zawierające substancję z kolumny obok lub wieloskładnikowe z tą substancją. ** Herbicydy z tej grupy spośród chwastów jednoliściennych zwalczają 
głównie miotłę zbożową.
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Mechanizmy 
działania Substancje czynne Przykładowe preparaty* Termin aplikacji Inne uwagi

Inhibitory biosyn-
tezy mikrotubuli 
Symbol HRAC: K1

pendimetalina

Pencot 330 EC, Sharpen 
400 SC 

Jesień - po siewie przed wschodami zboża 
(BBCH 00-09).

chwasty zwalczać najlepiej przed wschodami 
– unikać aplikacji na chwasty powyżej fazy 6 
liści (BBCH 16),

Maraton 375 SC (+ izopro-
turon) 

jesień – bezpośrednio po siewie lub  
w BBCH 11–13

Do dobrego działania wymaga uwilgotnionej 
gleby

Inhibitory bio-
syntezy kwasów 
tłuszczowych o 
długich łańcu-
chach (VLCFA) In-
hibitory syntezy 
lipidów Symbol 
HRAC: K3

flufenacet

 Expert Met 56 WG (+ 
metrybuzyna) jesień nalistnie – w BBCH 11–13

We wczesnych fazach rozwojowych chwastów 
(od fazy liścieni do fazy pierwszego liścia 
właściwego) 

Komplet 560 SC, Herold 
600 SC (+ diflufenikan)

jesień – od BBCH 10 do końca wegetacji 
jesiennej

Na chwasty znajdujące się we wczesnych 
fazach rozwojowych (kiełkowanie) lub krótko 
po ich wschodach (w fazie siewek)

Inhibitory 
syntezy lipidów 
Symbol HRAC: N

prosulfokarb

Boxer 800 EC, Tajpan 
800 EC

jesień – BBCH 01–09 lub BBCH 10–13
Zwalcza chwasty doglebowo i nalistnie; 
najlepiej działa na młode, aktywnie rosnące 
chwastyBoxer Evo EC (+ diflufe-

nikan)

* Środki jednoskładnikowe zawierające substancję z kolumny obok lub wieloskładnikowe z tą substancją. ** Herbicydy z tej grupy spośród chwastów jednoliściennych zwalczają 
głównie miotłę zbożową.
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