
 

Czym odchwaszczać bobowate w sezonie 2020? 
(przykłady herbicydów) 

 

BOBIK 

Nazwa handlowa środka (substancja czynna) Dawka Chwasty wrażliwe wg. etykiety 

BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE 

*Boxer 800 EC (prosulfokarb) 3,0 – 4,0 l/ha 

gwiazdnica pospolita, jasnota 

purpurowa, komosa biała, miotła 

zbożowa, przetacznik bluszczykowy, 

przetacznik perski, przytulia czepna 

*Soleto 500 SC/Inigo 500 SC (metobromuron) 

 
2,0 l/ha 

dymnica, jasnota purpurowa, komosa 

biała, krzywoszyj polny, maruna 

bezwonna, owies głuchy, poziewnik 

szorstki, przetacznik perski, rdest 

kolankowy, rdest ptasi, samosiewy 

rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat 

szorstki, tasznik pospolity, tobołki 

polne, wiechlina roczna, żółtlica 

drobnokwiatowa 

Stallion 363 CS (chlomazon, pendimetalina) 3,0 l/ha 

chwastnica jednostronna, dymnica 

pospolita, fiołek polny, gwiazdnica 

pospolita, jasnota purpurowa, jasnota 

różowa, komosa biała, niezapominajka 

polna, perz właściwy, psianka czarna, 

przetacznik bluszczykowy, pokrzywa 

żegawka, przytulia czepna, rdest 

powojowy (rdestówka powojowata), 

rdest ptasi, rumianek pospolity, szarłat 

szorstki, tasznik pospolity, tobołki 

polne, wiechlina roczna 

*Wing P 462,5 EC (dimetenamid-P, 

pendimetalina) 
4,0 l/ha 

chwastnica jednostronna, gwiazdnica 

pospolita, komosa biała, przytulia 

czepna, rdest ptasi, tobołki polne 

PO WSCHODACH – na chwasty dwuliścienne 

*Corum 502,4 SL (bentazon, imazamoks) 

 

środek stosować od fazy drugiego liścia do fazy 

pięciu pędów bocznych (BBCH 12-25) 

 

Zabieg jednorazowy 

Maksymalna /zalecana dawka 

dla jednorazowego 

zastosowania: 1,25 l/ha 

lub dawki dzielone 

Pierwszy zabieg - 

maksymalna /zalecana dawka 

dla jednorazowego 

zastosowania: 0,625 l/ha. 

Drugi zabieg - maksymalna 

/zalecana dawka dla 

jednorazowego zastosowania: 

0,625 l/ha 

 

odstęp między zabiegami: 

co najmniej 7 dni 

bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, 

jasnota purpurowa, jasnota różowa, 

komosa biała, przetacznik 

bluszczykowy, przetacznik rolny, 

samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, 

żółtlica drobnokwiatowa 

PO WSCHODACH – na chwasty jednoliścienne 

*Achiba 05 EC (chizalofop-P-etylowy) 

 

środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego 

liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są 

2,5 l/ha 

 

nie stosować innego środka 

chwastobójczego w okresie 

Chwasty roczne jednoliścienne: – 

samosiewy zbóż zwalczane jesienią 

– samosiewy zbóż zwalczane wiosną, 

chwastnica jednostronna, miotła 

zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, 



pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal 

zamknięte (BBCH 11-59) 

14 dni po wykonaniu 

zabiegu 

wyczyniec polny, życica wielokwiatowa. 

Chwasty jednoliścienne 

wieloletnie: perz właściwy 

*Agil - S 100 EC/ Vima-Propachizafop/ Zetrola 

100 EC (propachizafop) 

 

zabieg wykonać od fazy 3 liści rośliny uprawnej (od 

BBCH 13) 

 

Wielkość dawki środka 

zależy od gatunku 

zwalczanego chwastu,  

a efektywność ich zwalczania 

zależy od fazy rozwojowej 

chwastu, w której środek jest 

stosowany (patrz etykieta śor) 

 

chwasty dwuliścienne 

można zwalczać na co 

najmniej trzy dni przed lub 

w trzy dni po zastosowaniu 

środka 

 chwastnica jednostronna, miotła 

zbożowa, owies głuchy, palusznik 

krwawy, perz właściwy, samosiewy 

zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, 

życica trwała 

Gallant Super 104 EC/ Perenal 104 EC 

(haloksyfop-P) 

 

środek stosować wiosną po wschodach rośliny 

uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy 

rozwojowej rośliny uprawnej 

0,5 l/ha – 1,0 l/ha 

 

środek można stosować nie 

częściej niż 1 raz na 2 lata 

Dawka 0,5 l/ha – chwastnica 

jednostronna, owies głuchy, samosiewy 

zbóż, wyczyniec polny; 

Dawka 1,0 l/ha – wiechlina roczna, perz 

właściwy 

Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe 

na działanie środka od fazy 2 liści do 

początku fazy krzewienia, chwasty 

wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 

4-8 liści 

*STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH.  

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik 

 

GROCH SIEWNY PASTEWNY (PELUSZKA) 

Nazwa handlowa środka (substancja czynna) Dawka Chwasty wrażliwe wg. etykiety 

BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE 

*Boxer 800 EC (prosulfokarb) 3,0 – 4,0 l/ha 

gwiazdnica pospolita, jasnota 

purpurowa, komosa biała, miotła 

zbożowa, przetacznik bluszczykowy, 

przetacznik perski, przytulia czepna 

Kilof 480 EC/Szpada 480 EC (chlomazon) 0,2 l/ha 

bodziszek drobny, chwastnica 

jednostronna, gwiazdnica pospolita, 

jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, 

poziewnik szorstki, przytulia czepna, 

tasznik pospolity, tobołki polne 

 

*Stomp Aqua 455 CS (pendimetalina) 

 

3,5 l/ha 

 

maksymalna liczba 

zabiegów w sezonie 

wegetacyjnym: 1 

chwastnica jednostronna, fiołek polny, 

fiolek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, 

jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa 

żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, 

rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, 

rumian polny, tasznik pospolity, 

wiechlina roczna 

*Wing P 462,5 EC (dimetenamid-P, 

pendimetalina) 
4,0 l/ha 

chwastnica jednostronna, gwiazdnica 

pospolita, komosa biała, przytulia 

czepna, rdest ptasi, tobołki polne 

PO WSCHODACH – głównie chwasty dwuliścienne 

 

*Stomp Aqua 455 CS (pendimetalina) 

 

środek stosować gdy groch ma około 5 cm 

wysokości (BBCH 11-14) 

 

 

3,5 l/ha 

 

maksymalna liczba 

zabiegów w sezonie 

wegetacyjnym: 1 

jw. 

Butoxone M 400 SL (MCPB) 

 

środek stosować w fazie 1 - 3 wąsów czepnych 

3,0 – 4,0 l/ha 

Dawka 3,0 l/ha 

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica 

pospolita, komosa biała, tasznik 



pospolity, tobołki polne. 

Dawka 4,0 l/ha 

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica 

pospolita, komosa bała, rdest 

powojowaty, tasznik pospolity, tobołki 

polne. 

PO WSCHODACH – na chwasty jednoliścienne 

 

*Achiba 05 EC (chizalofop-P-etylowy) 

 
środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego 

liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są 

pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal 

zamknięte (BBCH 11-59) 

 

 

2,5 l/ha 

 

nie stosować innego środka 

chwastobójczego w okresie 

14 dni po wykonaniu 

zabiegu 

Chwasty roczne jednoliścienne: – 

samosiewy zbóż zwalczane jesienią 

– samosiewy zbóż zwalczane wiosną, 

chwastnica jednostronna, miotła 

zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, 

wyczyniec polny, życica wielokwiatowa. 

Chwasty jednoliścienne 

wieloletnie: perz właściwy 

 

Bagira 040 EC/Pantera 040 EC (chizalofop-P-

tefurylowy) 

 

opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu 

przez roślinę uprawną 2 liścia właściwego (BBCH 

12) do fazy 4 liścia właściwego (BBCH 14) 

Perz właściwy - 1,5-2,0 l/ha. 

Zabieg wykonać, gdy perz 

właściwy znajduje się w fazie 

4-6 liści 

 

*Chwasty prosowate: 

przed krzewieniem - 0,8-1,5 

l/ha; 

w okresie krzewienia i po 

krzewieniu - 1,0 l/ha do 1,5 

l/ha 

chwastnica jednostronna, włośnica 

zielona, włośnica sina, palusznik 

krwawy, perz właściwy 

 

Roczne chwasty jednoliścienne są 

najbardziej wrażliwe na działanie środka 

od fazy 2 liści do początku fazy 

krzewienia, a chwasty wieloletnie (np. 

perz właściwy) w fazie 4-6 liści 

 

*Agil - S 100 EC/ Vima-Propachizafop/ Zetrola 

100 EC (propachizafop) 

 

zabieg wykonać od fazy 3 liści rośliny uprawnej (od 

BBCH 13) 

 

Wielkość dawki środka 

zależy od gatunku 

zwalczanego chwastu,  

a efektywność ich zwalczania 

zależy od fazy rozwojowej 

chwastu, w której środek jest 

stosowany  

(patrz etykieta ś. o. r.) 

 

chwasty dwuliścienne 

można zwalczać na co 

najmniej trzy dni przed lub 

w trzy dni po zastosowaniu 

środka 

 

chwastnica jednostronna, miotła 

zbożowa, owies głuchy, palusznik 

krwawy, perz właściwy, samosiewy 

zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, 

życica trwała 

Gallant Super 104 EC/ Perenal 104 EC 

(haloksyfop-P) 

 

środek stosować wiosną po wschodach rośliny 

uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy 

rozwojowej rośliny uprawnej 

0,5 l/ha – 1,0 l/ha 

 

środek można stosować nie 

częściej niż 1 raz na 2 lata 

Dawka 0,5 l/ha – chwastnica 

jednostronna, owies głuchy, samosiewy 

zbóż, wyczyniec polny; 

Dawka 1,0 l/ha – wiechlina roczna, perz 

właściwy 

Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe 

na działanie środka od fazy 2 liści do 

początku fazy krzewienia, chwasty 

wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 

4-8 liści 

*STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH.  

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik 

 

GROCH SIEWNY OGÓLNOUŻYTKOWY  

(uprawiany na suche nasiona) 

Nazwa handlowa środka (substancja czynna) Dawka Chwasty wrażliwe wg. etykiety 

BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE 

*Bandur 600 SC (aklonifen) 3,0 l/ha 
chwastnica jednostronna, fiołek polny, 

komosa biała 



Command 480 EC/Kilof 480 EC/Szpada 480 EC 

(chlomazon) 
0,2 l/ha 

bodziszek drobny, chwastnica 

jednostronna, gwiazdnica pospolita, 

jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, 

poziewnik szorstki, przytulia czepna, 

tasznik pospolity, tobołki polne 

Stallion 363 CS (chlomazon, pendimetalina) 3,0 l/ha  

chwastnica jednostronna, dymnica 

pospolita, fiołek polny, gwiazdnica 

pospolita, jasnota purpurowa, jasnota 

różowa, komosa biała, niezapominajka 

polna, perz właściwy, psianka czarna, 

przetacznik bluszczykowy, pokrzywa 

żegawka, przytulia czepna, rdest 

powojowy (rdestówka powojowata), 

rdest ptasi, rumianek pospolity, szarłat 

szorstki, tasznik pospolity, tobołki 

polne, wiechlina roczna 

 

*Stomp Aqua 455 CS (pendimetalina) 

 

3,5 l/ha 

 

maksymalna liczba 

zabiegów w sezonie 

wegetacyjnym: 1 

chwastnica jednostronna, fiołek polny, 

fiolek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, 

jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa 

żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, 

rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, 

rumian polny, tasznik pospolity, 

wiechlina roczna 

*Wing P 462,5 EC (dimetenamid-P, 

pendimetalina) 
4,0 l/ha 

chwastnica jednostronna, gwiazdnica 

pospolita, komosa biała, przytulia 

czepna, rdest ptasi, tobołki polne 

PO WSCHODACH – głównie chwasty dwuliścienne 

 

*Stomp Aqua 455 CS (pendimetalina) 

 

środek stosować gdy groch ma około 5 cm 

wysokości (BBCH 11-14) 

 

3,5 l/ha 

 

maksymalna liczba 

zabiegów w sezonie 

wegetacyjnym: 1 

jw. 

 

Butoxone M 400 SL (MCPB) 

 

środek stosować w fazie 1 - 3 wąsów czepnych 

 

3,0 – 4,0 l/ha 

 

odmiana grochu jadalnego 

Opal może być wrażliwa na 

działanie środka 

Dawka 3,0 l/ha 

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica 

pospolita, komosa biała, tasznik 

pospolity, tobołki polne. 

Dawka 4,0 l/ha 

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica 

pospolita, komosa bała, rdest 

powojowaty, tasznik pospolity, tobołki 

polne. 

 

Basagran 480 SL/Bazon/Benta 480 SL/Bentaz 

480 SL/Bentazon 480 SL/Bento/Globagran 

SL/Wolof A 480 SL/Wolof B 480 SL/Wolof C 480 

SL/Gransol 480 SL (bentazon) 

 

środek stosować przy wysokości roślin 6-12 cm, tj. 

na początku pojawienia się wąsów czepnych 

 

2,5-3 l/ha 

 

wymienione środki można 

stosować w dawce 2,0 l/ha 

łącznie z adiuwantem 

Olbras 88 EC w dawce 1,5 

l/ha 

dymnica pospolita, gorczyca polna, 

gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, 

maruna bezwonna, przytulia czepna, 

rdest plamisty, rdest powojowy, rumian 

polny, tasznik pospolity, tobołki polne, 

żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik 

perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj 

polny. 

 

Corum 502,4 SL (bentazon, imazamoks) 

 

środek stosować wyłącznie w mieszaninie z 

adiuwantem Olbras 88 EC, wiosną przy wysokości 

roślin 6-12 cm, tj. w momencie pojawienia się 

wąsów czepnych (BBCH 12-16) 

 

Corum 502,4 SL 1,0 - 1,25 

l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha 

bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, 

jasnota purpurowa, jasnota różowa, 

komosa biała, przetacznik 

bluszczykowy, przetacznik rolny, 

samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, 

żółtlica drobnokwiatowa 

PO WSCHODACH – na chwasty jednoliścienne 

 

*Achiba 05 EC/Lampart 05 EC/Leopard Extra 

05 EC (chizalofop-P-etylowy) 

 
środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego 

liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są 

 

2,5 l/ha 

 

Nie stosować innego środka 

chwastobójczego w okresie 

Chwasty roczne: – samosiewy zbóż 

zwalczane jesienią 

– samosiewy zbóż zwalczane wiosną, 

chwastnica jednostronna, miotła 

zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, 



pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal 

zamknięte (BBCH 11-59) 

14 dni po wykonaniu 

zabiegu 

wyczyniec polny, życica wielokwiatowa. 

Chwasty wieloletnie: perz właściwy 

 

Agil - S 100 EC/Vima-Propachizafop/Zetrola 100 

EC (propachizafop) 

 

zabieg wykonać nie wcześniej niż po wykształceniu 

przez rośliny uprawne 2-3 liści (BBCH>12) 

Wielkość dawki środka 

zależy od gatunku 

zwalczanego chwastu,  

a efektywność ich zwalczania 

zależy od fazy rozwojowej 

chwastu, w której środek jest 

stosowany  

(patrz etykieta ś. o. r.)  

 

Chwasty dwuliścienne 

można zwalczać na co 

najmniej trzy dni przed lub 

w trzy dni po zastosowaniu 

środka 

 

chwastnica jednostronna, miotła 

zbożowa, owies głuchy, palusznik 

krwawy, perz właściwy, samosiewy 

zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, 

życica trwała 

 

Bagira 040 EC/Pantera 040 EC (chizalofop-P-

tefurylowy) 

 

opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu 

przez roślinę uprawną 2 liścia właściwego (BBCH 

12) do fazy 4 liścia właściwego (BBCH 14) 

 

Perz właściwy - 1,5-2,0 l/ha. 

Zabieg wykonać, gdy perz 

właściwy znajduje się w fazie 

4-6 liści 

 

*Chwasty prosowate: 

przed krzewieniem - 0,8-1,5 

l/ha; 

w okresie krzewienia i po 

krzewieniu - 1,0 l/ha do 1,5 

l/ha 

 

chwastnica jednostronna, włośnica 

zielona, włośnica sina, palusznik 

krwawy, perz właściwy 

 

Roczne chwasty jednoliścienne są 

najbardziej wrażliwe na działanie środka 

od fazy 2 liści do początku fazy 

krzewienia, a chwasty wieloletnie (np. 

perz właściwy) w fazie 4-6 liści 

 

Focus Ultra 100 EC (cykloksydym) 

 

Środek stosować od fazy 2. liścia właściwego do 

fazy wydłużenia pędu głównego, do widocznego 

dziewiątego międzywęźla (BBCH 12-39) 

Zwalczanie chwastów 

jednorocznych: 1,0 - 2,0 l/ha 

W warunkach mniej 

sprzyjających działaniu 

herbicydu lub gdy chwasty są 

zaawansowane w rozwoju 

celem poprawienia 

skuteczności zabiegu można 

stosować środek Focus Ultra 

100 EC łącznie z adiuwantem 

Dash HC w dawkach: 1,0 l/ha 

Focus Ultra 100 EC + 1,0 l/ha 

Dash HC 

Zwalczanie chwastów 

wieloletnich: 4,0 - 5,0 l/ha  

W warunkach mniej 

sprzyjających działaniu 

herbicydu lub gdy chwasty są 

zaawansowane w rozwoju 

celem poprawienia 

skuteczności zabiegu można 

stosować środek Focus Ultra 

100 EC łącznie z adiuwantem 

Dash HC w dawkach: 2,0 l/ha 

Focus Ultra 100 EC + 2,0 l/ha 

Dash HC 

 

chwastnica jednostronna, miotła 

zbożowa, owies głuchy, palusznik 

krwawy, proso, stokłosa płonna, sorgo 

alepskie (na środek w dawce 4,0 l/ha), 

samosiewy zbóż, stokłosa polna, 

wiechlina zwyczajna, włośnica zielona, 

włośnica ber, wyczyniec polny, życica 

wielokwiatowa, życica trwała 

*Frequent (fluazyfop-P-butylowy) 

 

środek stosować nie wcześniej, niż po 

wykształceniu 2-3 liści, ale nie później, niż do 

ukazania się pierwszego pąka kwiatowego na 

zewnątrz liści (BBCH 12/13 – 50) 

 

2,0 -3,0 l/ha 

 

Dawka 2,0 l/ha - chwastnica 

jednostronna, owies głuchy, samosiewy 

zbóż, stokłosa bezostna, włośnica sina, 

włośnica zielona, wyczyniec polny; 

 

Dawka 3,0 l/ha - kłosówka wełniasta, 

kostrzewa owcza, perz właściwy, 

wiechlina łąkowa 

 

*STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH.  

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik 



ŁUBINY (biały, wąskolistny, żółty) 

Nazwa handlowa środka (substancja czynna) Dawka Chwasty wrażliwe wg. etykiety 

BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE 

 

*Boxer 800 EC (prosulfokarb) 
3,0 – 4,0 l/ha 

gwiazdnica pospolita, jasnota 

purpurowa, komosa biała, miotła 

zbożowa, przetacznik bluszczykowy, 

przetacznik perski, przytulia czepna 

 

 

*Stomp Aqua 455 CS (pendimetalina) 

 

2,6 l/ha 

 

 

chwastnica jednostronna, fiołek polny, 

fiolek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, 

jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa 

żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, 

rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, 

rumian polny, tasznik pospolity, 

wiechlina roczna 

*Wing P 462,5 EC (dimetenamid-P, 

pendimetalina) 
4,0 l/ha 

chwastnica jednostronna, gwiazdnica 

pospolita, komosa biała, przytulia 

czepna, rdest ptasi, tobołki polne 

PO WSCHODACH – na chwasty jednoliścienne 

*Achiba 05 EC (chizalofop-P-etylowy) 

 
środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego 

liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są 

pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal 

zamknięte (BBCH 11-59) 

2,5 l/ha 

 

Nie stosować innego środka 

chwastobójczego w okresie 

14 dni po wykonaniu 

zabiegu 

Chwasty roczne: – samosiewy zbóż 

zwalczane jesienią 

– samosiewy zbóż zwalczane wiosną, 

chwastnica jednostronna, miotła 

zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, 

wyczyniec polny, życica wielokwiatowa. 

Chwasty wieloletnie: perz właściwy 

 

*Agil - S 100 EC/Vima-Propachizafop/Zetrola 

100 EC (propachizafop) 

 

zabieg wykonać od fazy 3 liści rośliny uprawnej (od 

BBCH 13) 

 

Wielkość dawki środka 

zależy od gatunku 

zwalczanego chwastu,  

a efektywność ich zwalczania 

zależy od fazy rozwojowej 

chwastu, w której środek jest 

stosowany  

(patrz etykieta ś. o. r.) 

Chwasty dwuliścienne 

można zwalczać na co 

najmniej trzy dni przed lub 

w trzy dni po zastosowaniu 

środka 

 

chwastnica jednostronna, miotła 

zbożowa, owies głuchy, palusznik 

krwawy, perz właściwy, samosiewy 

zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, 

życica trwała 

*STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH.  

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik 

Przed zastosowaniem środka ochrony roślin należy dokładnie zapoznać się z jego etykietą. Ma to znaczenie dla prawidłowego  

i bezpiecznego jego używania. Na etykiecie znajdują się informacje na temat rodzaju środka, stosowania go w sposób zgodny  

z przepisami i bezpieczny oraz instrukcja użycia. 

 

 

Oprac. Edyta Baca 

źródło: www.minrol.gov.pl, www.agrofy.pl 

http://www.minrol.gov.pl/

