
 

 

 

 

Środki ochrony roślin posiadające rejestrację do stosowania w uprawie koniczyny łąkowej (czerwonej) 
 

Rodzaj 
preparatu 

Nazwa preparatu 
Zawartość 
substancji 
aktywnych 

Termin stosowania Dawka Agrofag 

Herbicydy - 
Chwasty 

dwuliścienne 
Corum 502,4 SL 

bentazon - 480 g, 
imazamoks - 22,4 g 

wiosną od fazy 
pierwszej pary liści 
trójlistkowych do 

fazy pięciu liści lub 
pięciu pędów 

bocznych 

1,25 l/ha 

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, 
przetacznik rolny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica 
drobnokwiatowa. 
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, 
fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia 
czepna, rdest powojowy, rumian polny, wilczomlecz obrotny. 
Chwasty średnio odporne: rdest ptasi. 

Herbicydy - 
Chwasty 

jednoliścienne 

Select Super 120 
EC 

kletodym - 120 g 

od fazy rozwiniętego 
drugiego liścia 
właściwego do 

początku kwitnienia, 
gdy 10% kwiatów 

jest otwartych 
(BBCH 12-61) 

0,8-2,0 l/ha 
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy, perz 
właściwy, samosiewy zbóż 

Herbicydy - 
Chwasty jedno- 
i dwuliścienne 

Stomp Aqua 455 CS pendimetalina - 455 g 

środek stosować po 
wschodach rośliny 
uprawnej od fazy 3 
liścia właściwego 

(BBCH 13) 

2,2 l/ha 

Chwasty wrażliwe: 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. 
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, gorczyca polna, iglica 
pospolita, jasnota purpurowa, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, 
przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumianek 
pospolity, szarłat szorstki, tobołki polne. 
Chwasty średnio odporne: maruna bezwonna. 

Desykanty UPL Diquat jon dikwatu - 200 g 
gdy co najmniej 

70% główek 
zbrunatniało 

2-3 l/ha Niszczy nadziemne zielone części roślin. 



 

 

 
Środki ochrony roślin posiadające rejestrację do stosowania w uprawie lucerny 

 

Rodzaj 
preparatu 

Nazwa preparatu 
Zawartość substancji 

aktywnych 
Termin stosowania Dawka Agrofag 

Herbicydy - 
Chwasty 

dwuliścienne 
Corum 502,4 SL 

bentazon - 480 g, 
imazamoks - 22,4 g 

środek stosować wiosną 
od fazy 2 liścia 

właściwego (rozwinięty 2 
liść z przylistkami lub 2 

wąsy) do fazy 
widocznych 9 

międzywęźli (BBCH 12-
39). 

Dawki 
dzielone: 

I. 0,625 l/ha 
II. 0,625 

l/ha 
Odstęp 
między 

zabiegami: 
co najmniej 

14 dni. 

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik 
bluszczykowy, przetacznik rolny, samosiewy rzepaku, tasznik 
pospolity, żółtlica drobnokwiatowa. 
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica 
jednostronna, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, 
przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, 
wilczomlecz obrotny. 
Chwasty średnio odporne: rdest ptasi. 

Herbicydy - 
Chwasty 

jednoliścienne 

Select Super 120 EC kletodym - 120 g 

środek stosować od fazy 
rozwiniętego drugiego 
liścia właściwego do 

początku kwitnienia, gdy 
10% kwiatów jest 

otwartych (BBCH 12-61) 

0,8-2,0 l/ha 
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy, perz 
właściwy, samosiewy zbóż 

Focus Ultra 100 EC cykloksydym - 100 g 

środek stosować od fazy 
2. liścia właściwego do 
fazy wydłużenia pędu 

głównego (BBCH 12-39) 

1,0-2,0 l/ha 

Chwasty wrażliwe: 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. 
Chwasty średnio wrażliwe: jęczmień płonny, perz właściwy (do 
fazy pierwszego kolanka 31 BBCH) (na środek w dawce 4,0-5,0 
l/ha) 

Herbicydy - 
Chwasty jedno- 
i dwuliścienne 

Stomp Aqua 455 CS pendimetalina - 455 g 

środek stosować po 
wschodach rośliny 

uprawnej od fazy 3 liścia 
właściwego (BBCH 13) 

2,2 l/ha 

Chwasty wrażliwe: 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. 
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, gorczyca polna, 
iglica pospolita, jasnota purpurowa, pokrzywa zwyczajna, poziewnik 
szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest 
powojowaty), rumianek pospolity, szarłat szorstki, tobołki polne. 
Chwasty średnio odporne: maruna bezwonna. 



 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Środki ochrony roślin posiadające rejestrację do stosowania w uprawie lucerny c.d. 
 

Rodzaj preparatu Nazwa preparatu 
Zawartość substancji 

aktywnych 
Termin stosowania Dawka Agrofag 

Insektycydy 

AcetGuard 

acetamipryd - 200 g 
środek stosować w 

okresie pojawienia się 
szkodnika 

0,2 kg/ha 
Oprzędziki, mszyce, zmiennik lucernowiec, ozdobnik lucernowiec, 
pryszczarek lucernowiec,  

Ceta 20 SP 

Kobe 20 SP 

Lanmos 20 SP 

Mospilan 20 SP 

Sekil 20 SP 



 

 

 

 

 

  

 

 
Środki ochrony roślin posiadające rejestrację do stosowania w uprawie traw na nasiona 

 

Rodzaj 
preparatu 

Nazwa preparatu 
Zawartość substancji 

aktywnych 
Termin stosowania Dawka Agrofag 

Herbicydy – 
chwasty 

dwuliścienne 
Starane 333 EC fluroksypyr - 333 g 

opryskiwać od marca do 
czerwca od fazy 3 liści do 

fazy drugiego kolanka 
(BBCH 13 – 32). 

0,54 l/ha 

Chwasty wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, gwiazdnica 
pospolita, koniczyna biała, 
niezapominajka polna, przytulia czepna, poziewnik 
szorstki, rdest powojowy, rdest ptasi, szczawie. 
Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna, powój polny, 
rdest ziemnowodny, rogownica skupiona, samosiewy 
ziemniaka, zwrotnica zwierciadło Wenery. 

Regulatory 
wzrostu 

Optimus 175 EC 

trineksapak etylu - 175 g 

opryskiwać od fazy 
pierwszego kolanka (BBCH 

31) do fazy drugiego 
kolanka (BBCH 32). 

1,1 l/ha Zapobieganie nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. 

Optimus Super 175 EC 



 

 

 

Środki ochrony roślin posiadające rejestrację do stosowania na użytkach zielonych 

 

Grupa Nazwa preparatu 
Zawartość 
substancji 
aktywnych 

Termin stosowania Dawka Agrofag 

Herbicydy – 
chwasty 

dwuliścienne 

Fernando Forte 300 EC 
fluroksypyr - 150 g, 
trichlopyr - 150 g 

środek stosować w okresie 
intensywnego wzrostu traw i 
chwastów, najlepiej wiosną w 

początkowym okresie ich 
wegetacji. Jeśli ruń została 

skoszona lub wypasana 
zwierzętami, należy odczekać 2 

- 3 tygodnie do czasu jej 
odrośnięcia, nie później jednak, 
niż do osiągnięcia przez trawy 

wysokości 25 cm. 

1,0 – 2,0 l/ha 

Chwasty wrażliwe: babka lancetowata (do 8 liści), 
gwiazdnica pospolita, krwawnik pospolity, mniszek lekarski, 
pokrzywa zwyczajna, szczaw zwyczajny. 
Chwasty średnio wrażliwe: ostrożeń polny. 
Chwasty średnio odporne: jaskier rozłogowy. 

Starane 250 EC fluroksypyr - 250 g 

środek stosować wiosną lub 
wczesną jesienią, jednak nie 

później niż do połowy września, 
gdy chwasty osiągną wysokość 
8-10 cm i wytworzą co najmniej 

3-4 liście. 

0,8 l/ha 

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, 
jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik polny, 
przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tobołki 
polne. 
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, 
komosa biała, pokrzywa zwyczajna, samosiewy rzepaku, 
stulicha psia. 
Chwasty średnioodporne: mak polny, mniszek pospolity, 
przetacznik bluszczykowy, szczaw zwyczajny. 

Starane 333 EC fluroksypyr - 333 g 

opryskiwać od marca do 
czerwca od fazy 3 liści do fazy 
drugiego kolanka (BBCH 13 – 

32). 

0,54 l/ha 

Chwasty wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, gwiazdnica 
pospolita, koniczyna biała, 
niezapominajka polna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, 
rdest powojowy, rdest ptasi, szczawie. 
Chwasty średniowrażliwe: gorczyca polna, powój polny, 
rdest ziemnowodny, rogownica skupiona, samosiewy 
ziemniaka, zwrotnica zwierciadło Wenery. 



 

 

 

Środki ochrony roślin posiadające rejestrację do stosowania na użytkach zielonych c.d. 
 

Grupa Nazwa preparatu 
Zawartość 
substancji 
aktywnych 

Termin stosowania Dawka Agrofag 

Herbicydy – 
chwasty jedno- i 

dwuliścienne 

Dominator 360 SL 

glifosat - 360 g 

środek stosuje się do niszczenia 
traw i roślin dwuliściennych na 

użytkach zielonych 
przeznaczonych do rekultywacji. 

4,0 - 6,0 l/ha 

Rośliny jednoliścienne i dwuliścienne. 

Glifocyd 360 SL 
2,0 – 6,0 l/ha 

Glyfos 360 SL 

Roundup Active 360 3,0 – 5,0 l/ha 

Agenor 450 SL glifosat - 450 g 

maks. 4,0 l/ha Cordian 450 SL 

Helosate Plus 450 SL 

Dominator HL 480 SL glifosat - 480 g 1,5 - 3,0 l/ha 

Roundup Flex 480 2,25- 4,5 l/ha 

Roundup Max 2 glifosat - 680 g 1,5 – 3,0 kg/ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Środki ochrony roślin posiadające rejestrację do stosowania na trawnikach 
 

Grupa Nazwa preparatu 
Zawartość substancji 

aktywnych 
Termin stosowania Dawka Agrofag 

Herbicydy – 
chwasty 

dwuliścienne 

Bofix 260 EW 

MCPA - 200 g, 
Fluroksypyr - 40 g, 
chlopyralid - 20 g 

środek stosować 
podczas dobrej pogody, 

na wilgotną glebę od 
wiosny do wczesnej 

jesieni w okresie 
intensywnego wzrostu 

chwastów. 

3,0 – 4,0 l/ha Chwasty wrażliwe: babka lancetowata – 
wrażliwa tylko przy dawce 4 l/ha, babka 
zwyczajna gwiazdnica pospolita, koniczyna 
biała, maruna bezwonna, mniszek pospolity, 
przytulia czepna, stokrotka pospolita, 
niezapominajka polna, szczaw tępolistny. 

Starane Trawniki 

Chwastox CF 

2,5 – 3,5 l/ha 
Chwastox Complex 260 EW 

Haksar Complex 260 EW 

Chwastox Nowy Trio 390 SL 

MCPA - 200 g, 
mekoprop-P w 

postaci soli 
potasowej - 150 g, 

dikamba - 40 g 

środek stosować od 
wiosny do wczesnej 

jesieni, na chwasty od 
fazy kilku liści do fazy 

kwitnienia (BBCH 14-40) 
na całą powierzchnię 

trawnika, boiska 
sportowego, pola 

golfowego lub tylko na 
miejsca 

zachwaszczone. W 
przypadku silnego 

zachwaszczenia może 
wystąpić konieczność 

wykonania powtórnego 
zabiegu. 

2,0 l/ha 

Zastosowanie jednokrotne: 
Chwasty wrażliwe: jaskier rozłogowy, mniszek 
pospolity, pępawa zielona, rogownica pospolita , 
szczaw zwyczajny. 
Chwasty średniowrażliwe: babka lancetowata, 
babka zwyczajna, krwawnik pospolity 
Zastosowanie dwukrotne: 
Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, babka 
zwyczajna, bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, 
koniczyna biała, krwawnik pospolity, mniszek 
pospolity, pępawa zielona, przetacznik polny, 
rogownica pospolita , szczaw zwyczajny. 

Chwastox Trio 540 SL 

mekoprop-P - 300 g, 
MCPA - 200 g, 
dikamba - 40 g 

Chwasty wrażliwe zwalczane dawką 2 l/ha: 
babka lancetowata, babka zwyczajna (90 dni po 
wykonaniu zabiegu), bodziszek drobny, bylica 
pospolita, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, 
jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna 
polna, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek 
pospolity, pępawa zielona, rdest ptasi, 
rogownica pospolita, rumianek pospolity, skrzyp 
polny (może odrastać po zabiegu) stokrotka 
polna (90 dni po wykonaniu zabiegu), szczaw 
polny (może odrastać po zabiegu), szczaw 
tępolistny, tasznik pospolity, tobołki polne. 
Chwasty średnio odporne: przetacznik perski 

Mniszek 540 SL 



 
 

 
Środki ochrony roślin posiadające rejestrację do stosowania na trawnikach c.d. 

 

Grupa Nazwa preparatu 
Zawartość substancji 

aktywnych 
Termin stosowania Dawka Agrofag 

Herbicydy – 
chwasty 

dwuliścienne 

Dicotex 202 SL 
2,4-D - 70 g, 
MCPA - 70 g, 

mekoprop-P - 42 g, 
dikamba - 20 g 

środek można stosować 
na wieloletnie trawniki w 

czasie całego okresu 
wegetacji traw od wiosny 
do jesieni (od kwietnia do 

połowy września) w 
okresie intensywnego 

wzrostu chwastów. 

Maks. 10,0 l/ha 

Chwasty wrażliwe np.: bylica pospolita, jaskier 
rozłogowy, koniczyna biała, mniszek lekarski, 
rdest ptasi, stokrotka polna, szczaw tępolistny, 
tasznik pospolity 
Chwasty średnio wrażliwe np.: babka 
zwyczajna, bodziszek drobny, krwawnik pospolity 

Golf Extra 

Mlecz 

Compo 2w1 nawóz do 
trawników z odchwaszczaczem 

2,4-D - 3,3 g, 
dikamba - 1,6 g 

środek można stosować 
od maja do sierpnia, przy 
temperaturze powietrza 

powyżej 14oC. 

30 g/m2 

Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, 
koniczyna czerwona, mlecz polny, mniszek 
pospolity, 
Chwasty średnio wrażliwe: babka zwyczajna, 
bluszczyk kurdybanek, dąbrówka rozłogowa, 
głowienka pospolita, jaskier rozłogowy, koniczyna 
biała, krwawnik pospolity, stokrotka polna, 
Chwasty średnio odporne: komonica 
zwyczajna, 

Compo nawóz do trawników z 
odchwaszczaczem 

2,4-D - 7 g, 
dikamba - 1 g 

środek można stosować 
od początku maja do 

końca sierpnia tak długo 
jak rosną 

chwasty, a temperatura 
nie spada poniżej 15°C. 

30 g/m² 

Chwasty wrażliwe: jaskier polny, krwawnik 
pospolity, mchy, powój polny, 
przetacznik bluszczykowaty, koniczyna biała. 
Chwasty średniowrażliwe: babka lancetowata, 
przetacznik polny. 

Compo Quattro 4w1 nawóz do 
trawników zwalcza chwasty i 

mech 

siarczan (VI) żelaza 
(II) - 238 g, 

2,4-D - 3,3 g, 
dikamba - 1,6 g 

środek można stosować 
od maja do sierpnia, przy 
temperaturze powietrza 

powyżej 14oC. 

30 g/m² 

Chwasty wrażliwe: mchy, babka lancetowata, 
koniczyna czerwona, mlecz polny, 
mniszekpospolity. 
Chwasty średnio wrażliwe: babka zwyczajna, 
bluszczyk kurdybanek, dąbrówka rozłogowa, 
głowienka pospolita, jaskier rozłogowy, koniczyna 
biała, krwawnik pospolity, stokrotka polna. 
Chwasty średnio odporne: komonica 
zwyczajna. 



 
 

 

 

Środki ochrony roślin posiadające rejestrację do stosowania na trawnikach c.d. 
 

Grupa Nazwa preparatu 
Zawartość substancji 

aktywnych 
Termin stosowania Dawka Agrofag 

Herbicydy – 
chwasty 

dwuliścienne 

Landscaper Pro Weed control 
+ Fertilizer 

2,4-D - 8 g, 
dikamba - 1,2 g 

środek stosować w 
czasie okresu wegetacji, 

na wolnym powietrzu, 
od marca do połowy 

lipca. 

200 kg/ha 

Chwasty wrażliwe: babka zwyczajna, babka 
lancetowata, jaskier rozłogowy, koniczyna biała, 
mniszek pospolity, stokrotka pospolita, lucerna 
nerkowata, krwawnik pospolity. 

Mniszek 02 GR - nawóz z 
odchwaszczaczem do trawnika 

Golf Plus 540 SL 
mekoprop-P - 300 g, 

MCPA - 200 g 

stosować podczas 
pogody sprzyjającej 
wegetacji roślin, od 
wiosny do wczesnej 

jesieni. 

2,0 l/ha 

Chwasty wrażliwe zwalczane dawką 2 l/ha : babka 
lancetowata, babka zwyczajna (90 dni po wykonaniu 
zabiegu), bodziszek drobny, bylica pospolita, 
gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota 
purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, krwawnik 
pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, pępawa 
zielona, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek 
pospolity, skrzyp polny (może odrastać po zabiegu) 
stokrotka polna (90 dni po wykonaniu zabiegu), 
szczaw polny (może odrastać po zabiegu), szczaw 
tępolistny, tasznik pospolity, tobołki polne. 
Chwasty średnio odporne: przetacznik perski. 

Mniszek Ultra 070 EW 
MCPA - 53,4 g, 

Fluroksypyr - 10,68 g 
chlopyralid - 5,34 g 

stosować na miejsca 
zachwaszczone. 
Uwaga: W roku 

założenia trawnika 
środek stosować w fazie 
krzewienia traw lub po 2 

tygodniach od 
pierwszego koszenia. 

15 l/ha 
Chwasty wrażliwe: koniczyna biała. 
Chwasty średniowrażliwe: babki, krwawnik 
pospolity, mniszek lekarski. 

Mniszek Ultra Hobby AL 
MCPA - 1,6 g, 

Fluroksypyr - 0,32 g, 
chlopyralid - 0,16 g 

5 l/ 100 m2 
Chwasty wrażliwe: babki, koniczyna biała, 
Chwasty średnio wrażliwe: mniszek lekarski. 

Starane 333 EC Fluroksypyr - 333 g 

opryskiwać od marca do 
września od fazy 3 liści 

do fazy drugiego 
kolanka (BBCH 13 – 

32). 

0,54 l/ha 

Chwasty wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, 
gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, 
niezapominajka polna, przytulia czepna, poziewnik 
szorstki, rdest powojowy, rdest ptasi, szczawie. 
Chwasty średniowrażliwe: gorczyca polna, powój 
polny, rdest ziemnowodny, rogownica skupiona, 
samosiewy ziemniaka, zwrotnica zwierciadło 
Wenery. 



 
 

 
Środki ochrony roślin posiadające rejestrację do stosowania na trawnikach c.d. 

 

Grupa Nazwa preparatu 
Zawartość substancji 

aktywnych 
Termin stosowania Dawka Agrofag 

Herbicydy - 
mech 

Mogeton 25 WP 

chinochlamina - 25% 

stosować na 
pojawiające się mchy w 

ciągu całego okresu 
wegetacyjnego. 

150 g/100 m2 Mech 

Niszczymech 25 WP 

Herbicydy – 
chwasty jedno- 
i dwuliścienne 

Avans RTU 
glifosat - 8,39 g środek stosować na 

zielone, intensywnie 
rosnące rośliny we 
wszystkich stadiach 

rozwoju. 

270 ml/10 m2 

Likwidacja lub odnowienie trawników 

Resolva 24h 

Roundup 60 glifosat - 60 g 120 ml /30 m2 

Roundup Flex Ogród glifosat - 120 g 60 ml /30 m2 

Roundup Max Ogród glifosat - 360 g 20 ml /30 m2 

Roundup Ogród glifosat - 170 g 40 ml /30 m2 

Fungicydy Polyversum WP 
Pythium oligandrum - 

10 g 

Pierwszy zabieg 
wykonać bezpośrednio 
po ruszeniu wegetacji. 
Drugi zabieg wykonać 

pod koniec kwietnia. 
Trzeci zabieg wykonać 

pod koniec czerwca. 
Czwarty zabieg 
wykonać przed 

ustaniem wegetacji. 

0,02 kg/1 000 m2 
Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, różowa 
plamistość liści, ryzoktonioza traw, pleśń 
śniegowa 

 

 


