
GROCH 

 

NAZWA ŚRODKA 
(SUBSTANCJA CZYNNA) 

DAWKA UWAGA ZWALCZANE 
CHWASTY 

 
BBCH 00 (BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE  DO 3 DNI) 

Aflex Super 450 SC (linuron) 1,0-2,0 l/ha Podczas bardzo 

intensywnych 

opadów 

bezpośrednio  po 

siewie, rośliny grochu 

mogą wschodzić 

lekko uszkodzone – 

objawy przemijają 

gwiazdnica pospolita, 

komosa biała, rdest 

powojowaty, 

samosiewy rzepaku, 

szarłat szorstki, 

tasznik pospolity, 

tobołki polne, żółtlica 

drobnokwiatowa 

Linurex 500 SC 

(linuron ) 

0,9 l/ha 

Dongola 450 (linuron) 1l/ha  

 

Nuflon 450 SC  

(linuron) 

 

1,0-2,0 l/ha 

Command 360 CS 

(chlomazon) 

0,25 l/ha Stosować na dobrze 

uprawioną, bez grud 

glebę 

bodziszek drobny,  

chwastnica 

jednostronna, 

gwiazdnica pospolita, 

jasnota różowa, i 

purpurowa , 

krzywoszyj polny, 

poziewnik szorstki, 

przytulia czepna, 

tasznik pospolity, 

tobołki polne  

Command  480 EC 

(chlomazon) 

0,2 l/ha 

Clomaz 36 CS (chlomazon) 0,25 l/ha 

Golden Clomazon   

360 CS (chlomazon) 

0,25 l/ha 

Golden Clomazon  

 480 EC (chlomazon) 

0,2 l/ha 

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

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

Harier 295 ZC 

(chlomazon+linuron) 

1,5-2,0 l/ha 

Stop Aqua 455 CS 

(pendimetalina) 

2,5-3,5 l/ha Zalecany w grochu 

jadalnym zielonym  

chwastnica 

jednostronna, fiołek 

polny i trójbarwny, 

gwiazdnica pospolita, 

jasnota różowa, 

komosa biała, rdest 

ptasi i plamisty, 

rumian polny, tasznik 

pospolity  

wiechlina roczna  

Boxer 800 EC (prosulfukarb) 3-4l/ha  Tylko w grochu 

pastewnym. 

Stosować do 5 dni po 

siewie.  

gwiazdnica pospolita, 

jasnota purpurowa, 

miotła zbożowa, 

komosa biała, 

przetacznik 

bluszczykowy, 

przetacznik perski, 

przytulia czepna 

Stallion 363 CS 

(chlomazon+pendimetalina) 

3,0l/ha  Przesuszona  gleba 

osłabia działanie 

preparatu  

chwastnica, dymnica, 

fiołek, gwiazdnica, 

jasnoty, komosa, 

niezapominajka polna, 



psianka, przetacznik 

bluszczykowy 

przetacznik perski, 

przytulia czepna  

BBCH> 12 (OD WYKSZTAŁCENIA PRZEZ GROCH DWÓCH LIŚCI WŁAŚCIWYCH ) 
 

Agil 100 ES (propachizafop) 0,5-1,5 l/ha Dawki wyższe 

przeznaczone są do 

zwalczania perzu 

właściwego i 

wiechliny rocznej  

Gatunki 

jednoliścienne 

(samosiewy zbóż, 

gatunki jednoroczne, 

perz właściwy) 

Agil-S ES 

(propachizafop) 

0,5-1,5 l/ha 

Aria  100 EC 

(propachizafop) 

0,5-1,5 l/ha 

Focus Ultra 100 EC 

(cykloksydym) 

1,5-3,0 l/ha 

Fusilade Forte 150 

EC(fluazifop-P-butylu) 

0,5-2,5 l/ha 

BBCH 11-13 (FAZA 1-3 WĄSÓW CZEPNY) 

Butoxone M 400 SL 3,0- 4,0 l/ha Odmiana grochu 

jadalnego Opal może 

być wrażliwa na 

działanie środka  

gwiazdnica pospolita, 

komosa biała, rdest 

powojowaty, tasznik 

pospolity, tobołki 

polne 

BBCH 12-16 (WYSOKOŚĆ ROŚLIN 6-12 CM) 

Agro Bentazon 

 480 SL(bentazon) 

2,5-3,0 l/ha Można stosować 

łącznie z dodatkiem 

adiuwanta Olbras 

88EC w dawce 2l 

środka zawierającego 

bentazon +1,5l 

adiuwanta  

dymnica pospolita, 

gorczyca polna, 

jasnota różowa i 

purpurowa, 

krzywoszyj polny, 

maruna bezwonna, 

przetacznik perski, 

przytulia czepna, 

rdest plamiasty i 

powojowy, rumian 

polny, tasznik 

pospolity, tobołki 

polne, żółtlica 

drobnokwiatowa   

Basagran 

 480 SL(bentazon) 

2,5-3,0 l/ha 

Mac- Bentazon  

480 SL(bentazon) 

2,5-3,0 l/ha 

Realchemie Bentazon 

(bentazon) 

2,5-3,0 l/ha 

Wolof A 480 SL 

(bentazon) 

2,5-3,0 l/ha 

Wolof B 480 SL (bentazon) 2,5-3,0 l/ha 

Wolof C 480 SL (bentazon) 2,5-3,0 l/ha 

Corun 502,4 SL 

(bentazon+imazamoks) 

1,0-1,25 l/ha Należy stosować 

łącznie z dodatkiem  

adiuwanta Olbras 

88EC 

bodziszek drobny, 

gwiazdnica pospolita, 

jasnota purpurowa i 

różowa, komosa biała, 

przetacznik 

bluszczykowy  i polny, 

samosiewy rzepaku, 

tasznik pospolity, 

żółtlica 

drobnokwiatowa   

 

 

 



BOBIK 

 

NAZWA ŚRODKA 
(SUBSTANCJA 

CZYNNA) 

DAWKA UWAGA ZWALCZANE 
CHWASTY 

BBCH 00 (BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE  DO 3 DNI) 

Aflex Super 450 SC 

(linuron ) 

1,5-2,0 l/ha  gwiazdnica pospolita, 

komosa biała, rdest 

powojowaty, 

samosiewy rzepaku, 

szarłat szorstki, tasznik 

pospolity, tobołki 

polne, żółtnica 

drobnokwiatowa  

Nuflon 450 SC 

(linuron ) 

1,5-2,0 l/ha 

Boxer 800 EC 

(prosulfukarb) 

3,0-4,0 l/ha  Stosować do 5 dni po 

siewie.  

gwiazdnica pospolita, 

jasnota purpurowa, 

miotła zbożowa, 

komosa biała, 

przetacznik 

bluszczykowy, 

przetacznik perski, 

przytulia czepna  

 

ŁUBIN( BIAŁY, WĄKOLISTNY, ŻÓŁTY) 

NAZWA ŚRODKA 
(SUBSTANCJA CZYNNA) 

DAWKA UWAGA ZWALCZANE CHWASTY 

BBCH 00 (BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE  DO 3 DNI) 

Afalon Dyspersyjny 450 

SC (linuron) 

1,25-1,5 l/ha  Zalecenia na 

odpowiedzialność 

stosującego w ramach 

ochrony upraw 

małoobszarowych  

gwiazdnica pospolita, 

komosa biała, rdest 

powojowaty, 

samosiewy rzepaku, 

szarłat szorstki, tasznik 

pospolity, tobołki 

polne, żółtlica 

drobnokwiatowa    

Boxer 800 EC 

(prosulfukarb) 

3,0-4,0 l/ha  Stosować do 5 dni po 

siewie.  

gwiazdnica pospolita, 

jasnota purpurowa, 

miotła zbożowa, 

komosa biała, 

przetacznik 

bluszczykowy, 

przetacznik perski, 

przytulia czepna  

BBCH> 12 (OD WYKSZTAŁCENIA PRZEZ ŁUBIN DWÓCH LIŚCI WŁAŚCIWYCH ) 



Fusilade Forte 150 EC 

(fluazifop-P-butylu) 
0,75- 1,0 l/ha   Tylko jednoliścienne 

gatunki, samosiewy    

zbóż 

 


