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ZIEMNIAKI. Ograniczanie zachwaszczenia

Herbicydowe ABC
Ziemniaki uprawiamy rzędowo, 

w redlinach, najczęściej w roz-

stawie 67,5 lub 75 cm, a cza-

sem nawet w rozstawie 90 cm. 

Ta ostatnia opcja jest stosowa-

na przy uprawie ziemniaków 

na przetwórstwo uszlachetnio-

ne (frytki, czipsy), w uprawie 

kreacji zachodnich i amerykań-

skich. Odmiany na przetwór-

stwo uszlachetnione często 

wiążą bulwy na długich stolo-

nach, zwłaszcza gdy uprawia 

się je intensywnie i plony prze-

kraczają 50 a nawet 60 t/ha. 

Ziemniaki od posadzenia do  za-
krycia międzyrzędzi potrzebują od  
45 do 60 dni, przez co są szczególnie 
narażone na konkurencję chwastów 
w  międzyrzędziach, w  pierwszych 
6-8 tygodniach wegetacji. Dlatego 
wymagają wsparcia pielęgnacyjnego, 
ograniczającego zachwaszczenie, już 
od pierwszych tygodni wegetacji.

Występowanie chwastów w  ziem-
niakach prowadzi do:

  ograniczania roślinie ziemnia-
ka wody, światła i  składników 
pokarmowych, co obniża plon 
i pogarsza jego strukturę,

  zwiększenia podatności roślin 
na choroby i szkodniki,

  utrudnień w zbiorze, obniżenia 
wydajności pracy i zwiększeniu 
uszkodzeń,

  mechanicznych bulw, a w kon-
sekwencji wzrost strat podczas 
przechowywania,

  pogorszenia cech jakościowych 
plonu i obniżenia wartości od-
żywczej i handlowej.

Odchwaszczanie 
mechaniczne
Ziemniaki, jako uprawa szerokorzę-
dowa, mogą być także odchwasz-
czane mechanicznie, zwłaszcza 
w  mniejszych gospodarstwach, 
uprawiających je na  samozaopa-
trzenie oraz w gospodarstwach eko-

logicznych produkujących ziemnia-
ki bez użycia chemicznych środków 
ochrony roślin. Takie plantacje pie-
lęgnujemy mechanicznie przy po-
mocy bron, obsypników i pielników, 
stosując najczęściej od 3 do 5 zabie-
gów po  posadzeniu aż do  wscho-
dów oraz 2-3 zabiegi po wschodach. 

Pracochłonna metoda
Jest to metoda pracochłonna i wy-
maga niemałych nakładów pracy 
mechanicznej. Jej powodzenie za-
leży od warunków pogodowych 
(sucha i  ciepła pogoda zwiększa 
efetywność mechanicznego ogra-
niczania zachwaszczenia, a wilgot-
na, przekropna pogoda, zwiększa 
zagrożenie chwastami). Dlatego 
w  godpodarstwach prowadzących 
uprawę ziemniaków na  sprzedaż, 
na  większym areale, stosuje się 
ograniczanie chwastów metodą me-
chaniczno-chemiczną. Polega ona 
na stosowaniu 2-3 uprawek mecha-
nicznych w okresie po posadzeniu, 
najczęściej tuż przed wschodami. 
Po  ostatnim obsypaniu i  uformo-
waniu redlin, stosujemy chemiczny 
zabieg herbicydowy ograniczający 
wschody chwastów. 

Wiele preparatów, mniej 
substancji aktywnych
Powstrzymujemy się od dalszych 
zabiegów mechanicznych. Metoda 
ta pozwala ograniczyć nakłady pra-
cy mechanicznej i  robocizny przy 
odchwaszczaniu. Zabiegi mecha-
niczne sprzyjają także uszkodzeniu 
roślin i rozprzestrzenianiu się cho-
rób (np. wirusowych). Dlatego przy 
produkcji sadzeniaków ziemniaka 
oraz w intensywnej produkcji ziem-
niaków wysokiej jakości, odcho-
dzimy od pielęgnacji mechanicz-
nej na  rzecz pielęgnacji chemicz-
nej, z  zastosowaniem herbicydów 
do  stosowania przed- i  powscho-
dowego. Chociaż na  rynku jest 
kilkadziesiąt herbicydów do  stoso-
wania w  uprawie ziemniaków, to 

substancji aktywnych znajdujących 
się w  preparatach do  ograniczania 
chwastów dwuliściennych, jest już 
tylko kilkanaście. 

Ze szczególną ostrożnością
Jednym z  popularniejszych za-
biegów herbicydowych, prostych 
w stosowaniu, jest oprysk nieselek-
tywnymi preparatami zawierający-
mi glifosat, który po  raz pierwszy 
zastosowano w ziemniakach w pre-
paracie Roundup 360 SL. W  tej 
chwili występuje także w preparacie 
Roundup Transenergy 450 SL i in-
nych generykach. Zabieg ten powi-
nien być wykonany ze szczególną 
ostrożnością, najlepiej na  3-5 dni 
przed pierwszymi spodziewanymi 
wschodami, aby nie doszło do kon-
taktu preparatu z rośliną ziemniaka. 
Mogłoby to spowodować uszko-
dzenia lub co najmniej zahamowa-
nie wegetacji ziemniaków. 

Szerokie okno
Do zabiegu konieczna jest obecność 
chwastów, najlepiej we  wczesnych 
fazach wzrostu ‒ od dwóch do czte-
rech liści właściwych, podatnych 
na  niskie dawki, które muszą mieć 
kontakt z  zastosowanym glifosa-
tem. Przy dość długim okresie od 
posadzenia do  wschodów, zabieg 
jest możliwy do  przeprowadzenia 
w  szerokim oknie czasowym. Za-
wsze zwracajmy uwagę na  panu-
jące warunki pogodowe, tempera-
turę, spodziewane opady deszczu 
po zabiegu, a w szczególności wiatr, 
aby nie doszło do  zniesienia kro-
pel cieczy roboczej na  inne uprawy 
w  sąsiedztwie. Bezpieczne będzie 
zastosowanie dyszy inżektorowych, 
antydryftowych, redukujących ryzy-
ko zniesienia oprysku i wyrządzenia 
niezamierzonej szkody.

Klasyczny doglebowy
Jedną z najstarszych substancji ak-
tywnych do stosowania w ziemnia-
kach jest linuron, zarejestrowany 
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obecnie w herbicydzie o formulacji 
płynnej Afalon 450 SC i  innych 
generykach wymienionych w tabeli 
prezentującej większość przykła-
dowych herbicydów. Jej proszko-
wy poprzednik ‒ Afalon 75 WP, 
został zarejestrowany do  stosowa-
nia w  uprawie ziemniaków ponad  
55 lat temu. Jest on klasycznym 
herbicydem do doglebowego stoso-
wania. Jego efektywność jest więk-
sza przy wilgotnej glebie, dlatego 
w praktyce rolniczej, jego stosowa-
nie zaleca się na  świeżo obsypane 
i uformowane redliny, które są jesz-
cze wilgotne. Na glebach o wyższej 
zasobności w  próchnicę stosujemy 
górne zalecane dawki herbicydu.

Odbarwienia chloro�lu
Inną substancją czynną herbicydów 
doglebowych jest chlomazon, sto-
sowany w  mieszaninach fabrycz-
nych z  linuronem, np. w  postaci 
formulacji Harrier 295 EC i  inny-
mi substancjami, w  mieszaninach 

zbiornikowych, zwłaszcza gdy za-
chodzi potrzeba ograniczenia przy-
tulii czepnej. Ze względu na  dużą 
lotność substancji aktywnej, powin-
niśmy ograniczyć jego stosowanie 
w temperaturze powyżej 20 oC, gdyż 
wskutek prądów konwekcyjnych, 
zjawiska inwersji, drobne krople 
cieczy roboczej mogą być unoszone 
i  przemieszczone z wiatrem nawet 
na większe odległości. Po opadnię-
ciu mogą wyrządzać niespodzie-
wane szkody w  innych uprawach. 
Objawiają się one jasno-żółtym od-
barwieniami chloro3lu, które mogą 
mieć charakter przejściowy o małej 
lub większej szkodliwości dla roślin 
wrażliwych na chlomazon. 

Korzenie młodych 
chwastów
Substancja aktywną o  szerokim 
spektrum ograniczania gatunków 
chwastów jest metrybuzyna. Dzia-
ła ona na  chwasty dwukierunko-
wo. Jest pobierana przez korzenie 

młodych chwastów, szczególnie 
tych w  fazie do  4 liści, ale jest też 
częściowo pobierana przez liście. 
W programie ochrony upraw ziem-
niaka przed chwastami jest poleca-
na do doglebowego oraz nalistnego 
stosowania np. w  nowej płynnej 
formulacji Sencor Liquid 600 SC 
(poprzednia wersja preparatu Sen-
cor 70 WG, w  postaci mikrogra-
nulatu została wycofana z  rynku) 
oraz w mieszankach zbiornikowych 
z  preparatami zawierającymi inne 
substancje aktywne ‒ linuron, rim-
sulfuron, a  także w  formulacji fa-
brycznej z  7ufenacetem do  przed-
wschodowego stosowania w prepa-
racie Plateen 41,5 WG. 

Wrażliwe odmiany
Metrybuzyna może uszkadzać nie-
które odmiany ziemniaka, wrażliwe 
na  tę substancję. Do  najbardziej 
wrażliwych, już rozpoznanych od-
mian ziemniaka jadalnego należą 
odmiany Fresco, Krasa, Viviana, 



Aster, Fauna i  Ursus, a  z odmian 
skrobiowych ‒ Pascal, Sonda, Du-
najec, Gabi i Umiak, w skali punk-
towej powyżej 6,1. Stosowanie pre-
paratów zawierających metrybuzy-
nę powschodowo, na  małe rośliny 
ziemniaka, w dawce 350 g substancji 
aktywnej, jak pokazują badania In-
stytutu Ziemniaka, mogłoby trwale 
uszkodzić ziemniaki wymienionych 
odmian i  drastycznie obniżyć plon 
bulw lub nawet całkowicie go za-
przepaścić. 
Taki scenariusz jest szczególnie 
prawdopodobny w  warunkach 
szczególnie niekorzystnych dla 
ziemniaka, zwłaszcza odmian wcze-
snych, nie mających czasu na odbu-
dowę potencjału plonowania. 

Zmniejszyć ryzyko
Chcąc zmniejszyć ryzyko uszko-
dzenia roślin przez metrybuzynę, 
najlepiej ją ograniczyć w  ochro-
nie odmian wrażliwych i  stosować 
w obniżonych dawkach dzielonych, 
najlepiej stosując ją doglebowo, 
przed wschodami ziemniaka, a  po 
wschodach skorzystać z innych za-
lecanych preparatów odchwaszcza-
jących. 

Przedwschodowo
Także wśród szerszej grupy od-
mian o  podwyższonej wrażliwości 
(powyżej 4,2 do  6,0) na  metrybu-
zynę, należy zachować ostrożność 
i  ograniczyć dawkę herbicydów 
ją zawierających, do  stosowania 
przedwschodowego. Zawsze należy 
zachować ostrożność przy planowa-
niu ochrony nowo zarejestrowanych 

odmian ziemniaka i  sprawdzić in-
formację o wrażliwości tych odmian 
na tę substancję czynną.

Susza obniża skuteczność
Jedną z  najbardziej wrażliwych 
substancji aktywnych na  niedo-
stateczną wilgotność gleby jest 
pendimetalina, obecna między in-
nymi w  Stompie 330 SC i  innych 
formulacjach odtworzeniowych, 
która może być mieszana z  Afa-
lonem Dyspersyjnym 450 SC, dla 
rozszerzenia spektrum zwalczanych 
chwastów. Nie powinniśmy tych 
herbicydów stosować w warunkach 
suszy glebowej, gdyż ich skutecz-
ność drastycznie ulega obniżeniu.

Chwasty w okresie 
kiełkowania
Spośród substancji doglebowych, 
jest jeszcze zarejestrowany, do  sto-
sowania w  uprawie ziemniaków 
po  posadzeniu, do  zwalczania 
chwastów dwuliściennych oraz 
jednorocznych chwastów jednoli-
ściennych 6uorochloridon, który 
wchodzi w  skład preparatu Racer 
250 EC. Jest to herbicyd selektyw-
ny, działający na  chwasty głównie 
w okresie kiełkowania, który w ma-
łym stopniu działa po  wschodach. 
Jest pobierany poprzez korzenie i li-
ścienie kiełkujących chwastów. Do-
brze sobie radzi z takimi chwastami 
jednoliściennymi, jak miotła zbożo-
wa i wiechlina roczna, a w średnim 
stopniu z chwastnicą jednostronną, 
palusznikiem krwawym, włośnicą 
siną, włośnicą zieloną oraz wyczyń-
cem polnym. Należy go stosować 

nie później niż 10 dni po posadze-
niu bulw ziemniaka, po uprzednim 
obredleniu i  zabronowaniu pola. 
Po zabiegu nie wolno wykonywać 
żadnych uprawek mechanicznych. 
W uprawie ziemniaków wczesnych, 
podkiełkowanych, środek można 
stosować do 3-5 dni po posadzeniu 
i uprzednim obredleniu oraz zabro-
nowaniu pola.

100 ml na 100 litrów
Spośród substancji aktywnych, 
zwalczających chwasty dwuliścien-
ne i  jednoroczne chwasty jednoli-
ścienne i  chwasty wieloletnie, jak 
perz właściwy, do  stosowania po-
wschodowego w  ziemniakach jest 
rimsulfuron, obecnie jedyny sulfo-
nomocznik, zarejestrowany w  tej 
uprawie. Dla ograniczenia perzu 
należy zastosować maksymalną, za-
rejestrowaną dawkę preparatuTitus 
25 WG w ilości 60 g/ha. Herbicy-
dy zawierające rimsulfuron powin-
ny być stosowane z  adiuwantami  
i w sklepie, zazwyczaj gratisowo przy 
zakupie oryginalnego Titusa 25 WG, 
 otrzymamy środek wspomagają-
cy jego działanie – Trend 90 EC,  
który zawsze dodajemy do zabiegu 
w ilości 0,1% stężenia, czyli 100 ml 
na każde 100 litrów cieczy roboczej 
w opryskiwaczu. 

Mniej dokuczliwy  
niż poprzednicy
Preparaty oparte na  rimsulfuronie, 
korzystnie jest stosować w  daw-
kach dzielonych, w  kombinacjach 
powschodowych z innymi substan-
cjami aktywnymi, jak między inny-
mi metrybuzyna, obecnie dostępna 
obok najnowszej formulacji płynnej 
Sencor Liquid 600 SC, który jest 
bardziej przyjazny i bezpieczniejszy 
w  stosowaniu niż jego poprzedni-
cy i  mniej dokuczliwy w  skutkach 
ubocznych dla odmian wrażliwych 
na  metrybuzynę w  formulacjach 
mikrogranulatu, obecnych w gene-
rykach Mistral 70 WG i  Maestro 
70 WG. 

Nie na piaski
Inną substancją aktywną w  herbi-
cydzie doglebowym, obecną wraz 
z metrybuzyną jest 6ufenacet, obec-
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Tabela 1. Herbicydy do ograniczania chwastów dwuliściennych w ziemniakach

HERBICYD
SUBSTANCJA  

AKTYWNA
DAWKA w kg, l /ha

Herbicydy przedwschodowe do doglebowego stosowania

Afalon Dyspersyjny 450 SC

linuron

1,5-2,0

Aflex Super 450 SC 1,5-2,0

Hufiec 500 SC, Ipiron 450 SC 2,0

Linur 450 SC 1,5-2,0

Linurex 500 SC, 1,8

Nightjar B 450 SC, Nightjar B 450 SC 1,5-2,0

Arcade 880 EC prosulfokarb metrybuzyna
4,0-5,0 – można stosować do 5 cm wysokości roślin 

ziemniaka

Avatar 293 ZC chlomazon + metrybuzyna 1,5 l

Command 480 EC, Golden Clomazon 480 EC, 

Kilof 480 EC, Szpada 480 EC
Clomazon

0,2

Command 360 CS, Clomaz 36 CS, 0,25 l

Golden Clomazon 360 CS 0,2

Command 480 +

Afalon Dyspersyjny 450 SC 
chlomazon +

linuron

0,2 + 1,0

Harrier 295 ZC 1,5-2,0

Plateen 41,5 WG flufenacet + metrybuzyna 2,0

Maestro 70 WG, Mistral 70 WG metrybuzyna 0,5-0,75

Racer 250 WG flurochloridon 2,0-3,0

Roundup Transenergy 450 SL
glyfosat

1,0-2,0

Roundup 360 SL 2,0

Sencor Liquid 600 SC

metrybuzyna

0,75-1,0

Sencor Liquid 600 SC
0,3 – 1 zabieg przedwschodowo 

0,2 – 2 zabieg powschodowo

Sencor Liquid 600 SC
0,5 – 1 zabieg przedwschodowo

Stomp 330 SC 
pendimetalina

3,5-5,0

Stomp 400 SC 3,0-4,0

Stomp 330 SC + 

Afalon Dyspersyjny 450 SC
pendimetalina + linuron

3,5-5,0 + 2,0

Stomp 400 SC + 

Afalon Dyspersyjny 450 SC
3,0-4,0 + 2,0

Herbicydy powschodowe

Basagran 480 SL
bentazon 3,0

Realchemie Bentazon SL 

Titus 25 WG, Mac-Rimsulfuron 25 WG, 

Mambo 25 WG, Ramzes 25 WG,
rimsulfuron

30 g/ha + Trend 90 EC –1 dawka

30 g/ha + Trend 90 EC – 2 dawka

Titus 25 WG, Rima 25 WG, Rimel 25 SC, 

Rincon 25 SG, Egzekutor 25 SG
60 g + Trend 90 EC stężenie 0,1%

Titus 25 WG + 

Sencor Liquid 600 SC*

rimsulfuron  

+ metrybuzyna 
40-50 g + 0,3 l + Trend 90 EC

Sencor Liquid 600 SC

Titus 25 WG 
metrybuzyna rimsulfuron

- 0,5 1 – zabieg przedwschodowo

- 50 g + Trend 90 EC 2 – zabieg powschodowo, gdy 

ziemniaki do 15 cm)

Realchemie Bentazon SL bentazon 3,0

Sencor Liquid 600 SC

metrybuzyna

0,5

Sencor Liquid 600 SC 0,5

Sencor Liquid 600 SC 
0,3 1 – dawka

0,2 2 – dawka po 7 dniach,

Sencor Liquid 600 SC + 

Titus 25 WG 

metrybuzyna  

+ rimsulfuron 

0,3 l + 50 g + Trend 90 EC

Oprysk jednozabiegowy

Sencor Liquid 600 SC + 

Titus 25 WG

metrybuzyna  

+ rimsulfuron

- 0,5 l 1 – zabieg przedwschodowo

- 50 g + Trend 90 EC 2 – zabieg (powschodowo, 

gdy ziemniaki do 5cm

Wolof A 480 SL 

Wolof B 480 SL

Wolof C 480 SL

bentazon 3,0
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Tabela 2. Herbicydy do ograniczania chwastów jednoliściennych w ziemniakach

HERBICYD
SUBSTANCJA 

AKTYWNA
DAWKA w kg, l /ha

Herbicydy powschodowe – graminicydy na  chwasty jednoliścienne

Agil-S 100 EC

propachizafop

0,5-0,7 l; jednoroczne jednoliścienne

1,25 – 1,5 l/ha (zwalczanie perzu)

Aria 100 EC

- 0,5-0,7 l samosiewy zbóż

- 1,25-1,5 l do zwalczania perzu,

- 0,6 l x 2 co 12 dni

Focus Ultra 100 EC cykloksydym
- 1,0-1,5 jednoroczne jednoliścienne,

- 3,0 perz właściwy

Fusilade Forte 150 SC fluazyfop-P-butylowy

- 0,5-0,75 l samosiewy zbóż

- 0,75-1 l miotła zbożowa, owies głuchy. chwastnica jedn.

- 2-2,5 l  perz, wiechlina zwyczajna

Leopard 05 EC

chizalofop-P-etylowy

- 0,75-1,5 l – chwastnica jedn. 

- 3,0 l – zwalczanie perzu właściwego

- 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha j.w.

Targa 05 EC

0,75-1,0 l samosiewy zbóż, 

1,0 l  chwastnicy jednostr., owsa głuch.

2,0  zwalczanie perzu

Targa 10 EC
0,4-0,5 l/ha – chwastnica jednostr., owies głuchy, włośnica sina;

1,0 l/ha – perz właściwy

Pilot 10 EC
- 0,35- 0,4 l/ha – samosiewy zbóż,

- 1-1,5 l/ha – perz właściwy

Select Super 120 EC kletodym - 0,8 l chwasty jednoroczne, – 2,0 l do zwalczania perzu 
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ny w  herbicydzie do  doglebowego 
stosowania ‒ Plateen 41,5 WG, (te 
same substancje, w  innych propor-
cjach występują znanym herbicy-
dzie zbożowym Expert Met). 
Herbicyd może słabiej działać 
w warunkach suszy i nie powinien 
być stosowany na  zbryloną i  prze-
suszoną glebę oraz na  stanowi-
skach bardzo lekkich, piaszczystych 
i przepuszczalnych oraz w tempera-
turze powyżej 25 oC. 

Jedną z ostatnich znanych substan-
cji aktywnych do nalistnego stoso-
wania po wschodach ziemniaka jest 
bentazon, występujący w  formula-
cji Basagran 480 SC i generykach, 
który jest najskuteczniejszy w ogra-
niczaniu chwastów dwuliściennych 
do fazy 3-4 liści właściwych. Stosu-
jemy go w dawce 3 l/ha. 

Najnowsza kreacja
Najnowszą kreacją herbicydową, za-
rejestrowaną do stosowania w ziem-
niakach w  ubiegłym roku, jest pro-
sulfokarb (związek z grupy karbami-
nianów), który wraz z dobrze znaną 

metrybuzyną (dla zwiększenia za-
kresu ograniczanych chwastów) uży-
to do  kreacji herbicydu Arcade 880 
SC, zarejestrowanego do  stosowania 
bezpośrednio po  posadzeniu bulw, 
w dawce 4-5,0 l/ha lub bardzo wcze-
śnie powschodowo, gdy rośliny ziem-
niaka mają najwyżej 5 cm wysokości. 
Dla uzyskania najlepszej efektywno-
ści zwalczania chwastów dwuliścien-
nych i  niektórych jednorocznych, 
jednoliściennych, niezbędna jest od-
powiednia wilgotność gleby.

Koniec listy
Na tym wyczerpuje się lista sub-
stancji aktywnych do  ograniczenia 
chwastów dwuliściennych, spośród 
których niektóre ograniczają chwa-
sty jednoliścienne, przeważnie jed-
noroczne, a tylko rimsulfuron obec-
ny w Titusie 25 WG i preparatach 
odtworzeniowych niszczy w  mak-
symalnej dawce perz właściwy. Inne 
herbicydy do ograniczania chwastów 
jednoliściennych – graminicydy, 
wraz z ich substancjami aktywnymi, 
zostały podane w  tabeli. Z  rejestru 
herbicydów stosowanych w  ziem-

niakach został wycofany preparat 
Chwastox, zawierający MPCA.

Wszystkich stosujących 

chemiczne środki do pielęgnacji 

upraw, obowiązuje stosowanie 

się do zaleceń, zawartych 

w etykietach rejestracyjnych 

i troska o poszanowanie 

środowiska naturalnego, w tym 

należytej dbałości o pożyteczne 

owady, szczególnie zapylające. 

Stosowanie pielęgnacji chemicznej 

wymaga stosowania się także 

do przepisów BHP i używania 

osobistych środków ochrony 

ciała w postaci odpowiednich 

kombinezonów i rękawic, 

dróg oddechowych, w postaci 

używania masek i półmasek i oczu 

w postaci okularów ochronnych. 
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