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KLUCZ DO OKREŚLENIA GŁÓWNYCH  FAZ ROZWOJOWYCH ROZMARYNU 



1. Główne fazy rozwojowe rozmarynu wg skali BBCH 

 

KOD 

CYFROWY 
OPIS FAZ ROZWOJOWYCH 

0 Kiełkowanie 

1 Rozwój liści, wzrost młodej rośliny 

3 Rozwój łodygi i liści 

5 Rozwój pąków kwiatowych  

6 Kwitnienie  

7 Zawiązywanie owocu 

8 Zamieranie, początek okresu spoczynku 

 

 

 

 

Komentarz: Program integrowanej ochrony rozmarynu przed chwastami, chorobami i szkodnikami został 

przygotowany na podstawie rejestru środków ochrony roślin MRiRW opublikowanego w czerwcu 2022 roku. 

Wszystkie środki należy używać zgodnie z etykietą stosowania środka ochrony roślin 

 

 

Uwaga: środki, mające w etykiecie zapis „stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i 

zastosowaniach małoobszarowych” umożliwiają zwalczanie agrofagów (patogeny, szkodniki, chwasty) na 

warzywach, jednak odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność takich środków ochrony 

roślin ponosi wyłącznie ich użytkownik. 

 

Obowiązkiem każdego użytkownika środka ochrony roślin jest zapoznanie się z treścią etykiety, 

zamieszczonej na danym produkcie  

 

 

Etykiety-instrukcje stosowania środków ochrony roślin, wymienionych w niniejszym programie, można 

znaleźć na stronie internetowej MRiRW: https://www.gov.pl/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin 

https://www.gov.pl/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin


 

CHOROBY 

Choroba / 

czynnik 

sprawczy  

Niechemiczne 

metody ochrony  

Środek 

ochrony 

roślin  

Substancja 

czynna, zawartość  

Mechanizm działania substancji 

aktywnej  

Dawka w kg (l)/ha lub 

stężenie %  

Maksymalna 

liczba zabiegów 

/minimalny 

odstęp między 

zabiegami 

Karencja 

Dodatkowa informacja o 

stosowaniu środka  

/zabiegach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

zgorzel 

siewek 

 

zgorzel 

rozsady 

Stosowanie materiału 

siewnego dobrej 

jakości – znanego 

źródła pochodzenia, 

o znanej  zdolności 

kiełkowania   

czystości 

mikrobiologiczej 

 

Właściwe zabiegi 

agrotechniczne tj:  

właściwa rozstawa 

międzyrzędzi (min. 

25 cm miedzy 

roślinami), 

zachowanie 

właściwej 

wilgotności podłoża 

tj. umiarkowane 

sztuczne podlewanie 

(optymalna polowa 

pojemność wodna 

wynosi 45 %) 

 

Ważne jest usuwanie 

obumarłych łodyg po 

pierwszym roku 

uprawy. 

 

W razie 

spostrzeżenia 

niewielkich, 

miejscowych 

porażeń na roślinach 

należy usunąć całe 

rośliny, bądź 

porażone fragmenty 

rośliny w celu 

zahamowania 

Asperell

o T34  

Bio 

control 

Trichoderma 

asperellum szczep 

T34 (substancja z 

grupy 

biologicznych 

fungicydów)  

- 120 g/kg  

(12%) 

FUNGICYD mikrobiologiczny, w 

formie proszku do sporządzania 

zawiesiny wodnej (WP).  

 

Środek stosowany zapobiegawczo, 

chroni rośliny uprawne przed 

występowaniem patogenów Fusarium 

spp. i Phythium 2 ze względu na 

zdolność do kolonizacji podłoża i strefy 

korzeniowej roślin.  

 

Środek ogranicza występowanie 

patogenów Fusarium spp. i Phythium 

spp. ponieważ konkuruje o przestrzeń w 

strefie korzeniowej i składniki 

pokarmowe, a także może pasożytować 

na grzybach chorobotwórczych dla 

roślin. 

1. Przed siewem, sadzeniem 

lub rozsadzaniem rośliny 

uprawnej Maksymalna 

/zalecana dawka dla 

jednorazowego zastosowania: 

10 g środka/ 1 m3 podłoża 

(torfu lub gleby.  

lub  

2. Przed lub bezpośrednio po 

wysiewie nasion lub 

wysadzeniu ukorzenionych 

sadzonek np. do multipotów, 

doniczek, kontenerów itp. 

Maksymalna /zalecana dawka 

dla jednorazowego 

zastosowania: 0,5 g środka/ 1 

m2 powierzchni.  

i/lub  

3. Po przesadzeniu, w trakcie 

uprawy roślin w pojemnikach 

– Zabieg jednorazowy 

Maksymalne /zalecane stężenie 

dla jednorazowego 

zastosowania: 0,01 g środka/1 l 

podłoża (torfu lub gleby). – 

System dawek dzielonych 

Maksymalne /zalecane stężenie 

dla jednorazowego 

zastosowania: 0,005 g / 1 l 

podłoża (torfu lub gleby). 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w sezonie 

wegetacyjnym:  

3.              

  

Odstęp pomiędzy 

zabiegami:  

7 dni.  

Nie dotyczy Środek dopuszczony do 

stosowania wyłącznie w 

szklarniach o trwałej 

konstrukcji, odizolowanej 

od podłoża.    

                                                    

Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

opryskiwaczy 

szklarniowych lub 

ręcznych, systemów 

nawadniania, a także 

przez zanurzanie korzeni 

w roztworze środka. 

zgnilizna 

twardzikowa 

 

szara pleśń 

Caspara 

400 SC 

 izofetamid  

– 400 g/l (36,36%) 

FUNGICYD koncentrat w formie 

stężonej zawiesiny do rozcieńczania 

wodą (SC), o działaniu 

powierzchniowym i wgłębnym, do 

stosowania zapobiegawczego. 

Maksymalna/zalecana dawka 

dla jednorazowego 

zastosowania: 1,0 l/ha 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w cyklu 

uprawowym:  

2.  

 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

21 dni Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

samobieżnych lub 

ciągnikowych 

opryskiwaczy polowych 

lub sadowniczych oraz 

opryskiwaczy ręcznych.  

Termin stosowania: 

Środek stosować 



rozprzestrzenianiu 

się patogena 

 

W razie stosowania 

nawozów 

organicznych musi to 

być nawóz znanego 

pochodzenia, wolny 

od zarodników 

grzybowych – nie 

zawierający resztek 

pożniwnych  

w sezonie 

wegetacyjnym:  

6.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

co najmniej 14 

dni.  

zapobiegawczo od fazy 

drugiego liścia do fazy z 

widocznymi sześcioma 

pędami (BBCH 12-26). 

zgnilizna 

twardzikowa 

 

szara pleśń 

Kenja 

400 SC  

 izofetamid  

– 400 g/l (36,36%) 

FUNGICYD koncentrat w formie 

stężonej zawiesiny do rozcieńczania 

wodą (SC), o działaniu 

powierzchniowym i wgłębnym, do 

stosowania zapobiegawczego. 

Maksymalna/zalecana dawka 

dla jednorazowego 

zastosowania: 1,0 l/ha 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w sezonie 

wegetacyjnym:  

2.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

7- 10 dni. 

21 dni Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

samobieżnych lub 

ciągnikowych 

opryskiwaczy polowych 

lub sadowniczych oraz 

opryskiwaczy ręcznych.  

Termin stosowania: 

Środek stosować 

zapobiegawczo od fazy 

drugiego liścia do fazy z 

widocznymi sześcioma 

pędami (BBCH 12-26). 

mączniak 

prawdziwy 

Nimrod 

250 EC 

bupirymat 

(związek z grupy 

pirymidyn)  

- 250g/l  

(26,9 %) 

FUNGICYD w formie koncentratu do 

sporządzania emulsji wodnej (EC), 

działający układowo, przeznaczony do 

stosowania zapobiegawczego i 

zwalczającego. 

Maksymalna dawka środka dla 

jednorazowego zastosowania: 

0,4 l/ha. Zalecana dawka 

środka dla jednorazowego 

zastosowania: 0,3-0,4 l/ha. 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w sezonie 

wegetacyjnym:  

2.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

7-14 dni. 

3 dni Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

samobieżnych lub 

ciągnikowych 

opryskiwaczy 

sadowniczych, 

samobieżnych lub 

ciągnikowych 

opryskiwaczy polowych 

lub opryskiwaczy 

ręcznych.  

Termin stosowania: 

Środek stosować od 

początku fazy rozwoju 

organów rozmnażania 

wegetatywnego do fazy 

rozwoju kwiatostanu 

(BBCH 40-58). 

zgorzel 

siewek 

 

zgorzel 

rozsady 

Xilon 

WP 

Trichoderma 

asperellum szczep 

T34  

- 120 g 

FUNGICYD mikrobiologiczny, w 

formie proszku do sporządzania 

zawiesiny wodnej (WP).  

Środek stosowany zapobiegawczo, 

chroni rośliny uprawne przed 

występowaniem patogenów Fusarium 

spp. i Phythium 2 ze względu na 

zdolność do kolonizacji podłoża i strefy 

korzeniowej roślin.  

1. Przed siewem, sadzeniem 

lub rozsadzaniem rośliny 

uprawnej Maksymalna 

/zalecana dawka dla 

jednorazowego zastosowania: 

10 g środka/ 1 m3 podłoża 

(torfu lub gleby.  

lub  

2. Przed lub bezpośrednio po 

wysiewie nasion lub 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w sezonie 

wegetacyjnym:  

3.  

 

                      

Odstęp pomiędzy 

zabiegami:  

7 dni.  

Nie dotyczy Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

opryskiwaczy 

szklarniowych lub 

opryskiwaczy ręcznych, 

systemów nawadniania, a 

także przez zanurzanie 

korzeni w roztworze 

środka. 



Środek ogranicza występowanie 

patogenów Fusarium spp. i Phythium 

spp. ponieważ konkuruje o przestrzeń w 

strefie korzeniowej i składniki 

pokarmowe, a także może pasożytować 

na grzybach chorobotwórczych dla 

roślin. 

wysadzeniu ukorzenionych 

sadzonek np. do multipotów, 

doniczek, kontenerów itp. 

Maksymalna /zalecana dawka 

dla jednorazowego 

zastosowania: 0,5 g środka/ 1 

m2 powierzchni.  

i/lub  

3. Po przesadzeniu, w trakcie 

uprawy roślin w pojemnikach 

– Zabieg jednorazowy 

Maksymalne /zalecane stężenie 

dla jednorazowego 

zastosowania: 0,01 g środka/1 l 

podłoża (torfu lub gleby). – 

System dawek dzielonych 

Maksymalne /zalecane stężenie 

dla jednorazowego 

zastosowania: 0,005 g / 1 l 

podłoża (torfu lub gleby). 

zgnilizna 

twardzikowa 

 

szara pleśń 

Zenby izofetamid 

(związek z grupy 

fenylo-okso-

etylotiofenoamidó

w) – 400 g/l 

(36,36%). 

FUNGICYD koncentrat w formie 

stężonej zawiesiny do rozcieńczania 

wodą (SC), o działaniu 

powierzchniowym i wgłębnym, do 

stosowania zapobiegawczego. 

1. Przed siewem, sadzeniem 

lub rozsadzaniem rośliny 

uprawnej Maksymalna 

/zalecana dawka dla 

jednorazowego zastosowania: 

10 g środka/ 1 m3 podłoża 

(torfu lub gleby.  

lub  

2. Przed lub bezpośrednio po 

wysiewie nasion lub 

wysadzeniu ukorzenionych 

sadzonek np. do multipotów, 

doniczek, kontenerów itp. 

Maksymalna /zalecana dawka 

dla jednorazowego 

zastosowania: 0,5 g środka/ 1 

m2 powierzchni.  

i/lub  

3. Po przesadzeniu, w trakcie 

uprawy roślin w pojemnikach 

– Zabieg jednorazowy 

Maksymalne /zalecane stężenie 

dla jednorazowego 

zastosowania: 0,01 g środka/1 l 

podłoża (torfu lub gleby). – 

System dawek dzielonych 

Maksymalne /zalecane stężenie 

dla jednorazowego 

zastosowania: 0,005 g / 1 l 

podłoża (torfu lub gleby). 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w cyklu 

uprawowym:  

2. 

 

Maksymalna 

liczba zabiegów 

w sezonie 

wegetacyjnym:  

6.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

co najmniej 14 

dni. 

21 dni Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

samobieżnych lub 

ciągnikowych 

opryskiwaczy polowych 

lub sadowniczych oraz 

opryskiwaczy ręcznych. 



SZKODNIKI 

Organizm 

szkodliwy  

Niechemiczne metody 

ochrony  

Środek 

ochrony 

roślin  

Substancja 

czynna, zawartość  

Działanie na roślinie i w 

stosunku do agrofaga  

Dawka w kg (l)/ha lub 

stężenie %  

Maksymalna 

liczba zabiegów 

/minimalny 

odstęp między 

zabiegami 

Karencj

a 

Dodatkowa informacja o 

stosowaniu środka 

/zabiegach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

gąsienice 

uszkadzające 

liście 

Odpowiedni płodozmian.tj 

uprawa oregano na tym 

samym polu maksymalnie 

jeden cykl (2 lata) z 

minimum dwuletnią 

przerwą 

Wybór stanowiska po 

gatunkach ro ślin z innej 

rodziny np. selerowatych. 

Zwrócenie uwagi 

na uprawy sąsiadujące, 

które mogą być źródłem 

pojawiających się 

szkodników np. rozmaryn, 

bazylia. Gatunkami 

odstraszającymi są mięta, 

cebula, czosnek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BioBit Bacillus 

thuringiensis  

var. Kurstaki 

szczep  

ABTS 351  

– 54 %  

(540 g/kg) 

INSEKTYCYD biologiczny w 

formie granul do sporządzania 

zawiesiny wodnej (WG), o 

działaniu żołądkowym, 

przeznaczony do selektywnego 

zwalczania gąsienic motyli.  

Na roślinie środek działa 

powierzchniowo.  

Po spożyciu środka gąsienice 

przestają żerować, a następnie giną 

po upływie 24-72 godzin. Młode 

gąsienice są znacznie bardziej 

wrażliwe na działanie środka niż 

starsze.  

W celu uzyskania dobrej ochrony 

konieczne jest dokładne pokrycie 

wszystkich części roślin cieczą 

użytkową. 

Maksymalna dawka  

dla jednorazowego 

zastosowania:  

1 kg/ha.  

 

Zalecana dawka dla 

jednorazowego 

zastosowania:  

0,5-1 kg/ha. 

Maksymalna liczba 

zabiegów w 

sezonie 

wegetacyjnym:  

8.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

co najmniej 7 dni. 

1 dzień Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

samobieżnych lub 

ciągnikowych opryskiwaczy 

polowych i sadowniczych 

oraz opryskiwaczy 

ręcznych.  

Termin stosowania: środek 

należy zastosować w 

momencie pojawienia się 

gąsienic (1-3 zabiegi na 

dane pokolenie gąsienic). 

Zabiegi wykonać najlepiej 

w okresie występowania 

młodszych stadiów 

rozwojowych gąsienic (L1-

L2). Wyższe z zalecanych 

dawek środka stosować 

przy dużym nasileniu 

występowania szkodnika 

lub gdy gąsienice 

występujące w starszej fazie 

rozwojowej. 

gąsienice 

uszkadzające 

liście 

DiPel DF Bacillus 

thuringiensis var. 

Kurstaki szczep  

ABTS 351 

 - 54 %  

(540 g/kg) 

INSEKTYCYD biologiczny w 

formie granul do sporządzania 

zawiesiny wodnej (WG), o 

działaniu żołądkowym, 

przeznaczony do selektywnego 

zwalczania gąsienic motyli.  

Na roślinie środek działa 

powierzchniowo. Po spożyciu 

środka gąsienice przestają 

żerować, a następnie giną po 

upływie 24-72 godzin.  

Młode gąsienice są znacznie 

bardziej wrażliwe na działanie 

środka niż starsze.  

Maksymalna dawka dla 

jednorazowego 

zastosowania:  

1 kg/ha.  

 

Zalecana dawka dla 

jednorazowego 

zastosowania:  

0,5-1 kg/ha. 

Maksymalna liczba 

zabiegów w 

sezonie 

wegetacyjnym:  

8.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

co najmniej 7 dni. 

1 dzień Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

samobieżnych lub 

ciągnikowych opryskiwaczy 

polowych i sadowniczych 

oraz opryskiwaczy 

ręcznych.  

Termin stosowania: środek 

należy zastosować w 

momencie pojawienia się 

gąsienic (1-3 zabiegi na 

dane pokolenie gąsienic). 

Zabiegi wykonać najlepiej 

w okresie występowania 

młodszych stadiów 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabiegi profilaktyczne 

polegają m.in. na 

osuszaniu terenu w pobliżu 

upraw, wykaszaniu 

wysokiej trawy i 

utrzymaniu plantacji w 

czystości (be chwastów) 

Należy usuwać resztki 

pożniwne 

 

Na plantacjach o 

mniejszych 

powierzchniach można 

systematyczne wyłapywać 

ślimaki. Największą 

aktywność wykazują po 

opadach deszczu, nad 

ranem i pod wieczór.  

 

 

 

 

 

  

W celu uzyskania dobrej ochrony 

konieczne jest dokładne pokrycie 

wszystkich części roślin cieczą 

użytkową. 

rozwojowych gąsienic (L1-

L2). Wyższe z zalecanych 

dawek środka stosować 

przy dużym nasileniu 

występowania szkodnika 

lub gdy gąsienice 

występujące w starszej fazie 

rozwojowej. 

mszyce Movento 

100 SC 

spirotetramat 

(substancja z grupy 

ketoenoli) 

- 100 g/l  

(9,35 %) 

INSEKTYCYD w formie stężonej 

zawiesiny do rozcieńczania wodą 

(SC). Środek działa głównie na 

szkodniki ssące. W roślinie działa 

systemicznie. Transport substancji 

czynnej środka - spirotetramatu w 

roślinie odbywa się dwutorowo: 

poprzez ksylem i floem, co 

umożliwia ochronę zarówno 

starszych liści i korzeni, jak 

przyrostów i nowych liści, które 

rozwinęły się dopiero po 

zastosowaniu środka. 

Maksymalna / zalecana 

dawka  

dla jednorazowego 

zastosowania: 0,45 l/ha. 

Maksymalna liczba 

zabiegów w 

sezonie 

wegetacyjnym:  

2.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

co najmniej 14 dni. 

7 dni Uprawę roślin następczych, 

do ochrony której środek 

nie jest zalecany, można 

rozpocząć po upływie 30 

dni od zastosowania środka.    

Termin stosowania: środek 

stosować po pojawieniu się 

pierwszych szkodników w 

fazach BBCH 12-48. 

ślimak nagi Ironmax 

Pro 

fosforan III żelaza  

- 24,2 g 

MOLUSKOCYD, przeznaczony 

do zwalczania ślimaków nagich w 

postaci przynęty gotowej do 

zastosowania (RB). Mechanizm 

działania substancji czynnej środka 

- fosforanu żelaza, polega na 

redukcji 2 Etykieta środka ochrony 

roślin Ironmax Pro, załącznik do 

decyzji MRiRW wydzielania śluzu 

przez ślimaki.  

Po spożyciu granul ślimaki zwykle 

chowają się w glebie/podłożu, 

gdzie obumierają, dlatego 

dowodów skuteczności środka w 

postaci obumarłych ślimaków jest 

niewiele. Ze względu na to, że 

efekty stosowania środka mogą nie 

być widoczne od razu, jego 

skuteczność należy mierzyć 

pośrednio - mniejszym rozmiarem 

szkód wyrządzonych przez 

szkodniki, odżywiające się 

roślinami uprawnymi.  

Maksymalna /zalecana 

dawka  

dla jednorazowego 

zastosowania:  

7 kg/ha  

 

Maksymalna dawka na 

powierzchnię w sezonie 

wegetacyjnym:  

28 kg/ha 

Odstęp między 

zabiegami:  

co najmniej 5 dni.  

Nie 

dotyczy 

Stosować od 7 dni przed 

siewem/sadzeniem (BBCH 

00) do zbiorów.  

Środek przeznaczony do 

stosowania za pomocą 

aparatury mechanicznej lub 

ręcznie. Aplikacja ręczna 

jest odpowiednia, gdy 

obszary, na których ma być 

zastosowany środek, są 

małe (np. szklarnie).  



Rezultaty stosowania środka 

można zatem ocenić głównie na 

podstawie ograniczenia szkód w 

uprawach  

ślimak nagi Slug-Off metaldehyd 

(związek z grupy 

aldehydów)  

– 25 g/kg  

(2,5 %) 

MOLUSKOCYD w postaci 

„przynęty” gotowej do 

zastosowania (GB/RB), 

przeznaczony do głównie 

zwalczania ślimaków nagich. 

Mechanizm działania wymaga 

częściowego lub całościowego 

spożycia środka przez organizmy 

zwalczane.  

Pobrana ilość jest więc kluczowa 

dla skuteczności środka.  

W wyniku spożycia środka przez 

ślimaki następuję ich odrętwienie, 

a następnie szkodniki giną w 

wyniku odwodnienia organizmu. 

Maksymalna / zalecana 

dawka  

dla jednorazowego 

zastosowania: 5,0 kg/ha  

 

Maksymalna dawka na 

powierzchnię w sezonie 

wegetacyjnym:  

28 kg/ha 

Ilość zabiegów i 

odstępy między 

zabiegami:  

− w okresie do 7 

dni przed 

siewem/sadzeniem: 

dozwolony jeden 

lub dwa zabiegi,  

− w czasie 

sadzenia: 

dozwolony jeden 

zabieg/aplikacja na 

całą powierzchnię 

uprawy,  

− przed i po 

wschodach: 

dozwolone jest 

kilka zabiegów do 

momentu 

osiągnięcia 

maksymalnej 

dawki całkowitej 

wynoszącej 28 

kg/ha na uprawę w 

ciągu roku.  

 

Odstęp między 

zabiegami:  

co najmniej 5 dni. 

Nie 

dotyczy 

Okres od ostatniego 

zastosowania środka na 

rośliny do dnia w którym 

można siać lub sadzić 

rośliny uprawiane 

następczo: 49 dni od 

ostatniej aplikacji środka.  

Środek przeznaczony do 

stosowania przy użyciu 

aplikatora/rozrzutnika 

wyposażonego w obrotowy 

dysk lub ręcznie.  

Termin stosowania: od 7 dni 

przed siewem/sadzeniem 

(BBCH00) do czasu gdy 

rozeta liściowa osiąga 10% 

typowej wielkości 

(BBCH41).  

 



CHWASTY 

Zwalczane 

chwasty  

Niechemiczne 

metody ochrony  

Środek 

ochrony 

roślin  

Substancja czynna, 

zawartość  

Działanie na roślinie i w stosunku 

do agrofaga  

Dawka w kg (l)/ha lub 

stężenie %  

Maksymalna liczba 

zabiegów 

/minimalny odstęp 

między zabiegami  

Kare

ncja 

Dodatkowa informacja o 

stosowaniu środka 

/zabiegach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

chwastnica 

jednostronna 

 

miotła 

zbożowa 

 

owies głuchy 

 

samosiewy 

jęczmienia 

 

samosiewy 

zbóż 

 

włośnica 

zielona 

stosowanie 

czystego materiału 

siewnego, ze 

znanego źródła 

 

Uprawa rozmarynu  

na polu, na którym 

gleba utrzymana 

jest we właściwej 

kulturze, zabiegi 

mechaniczne 

usuwające 

skiełkowane pod 

wierzchnią 

warstwą gleby 

chwasty (przed 

wysadzeniem 

roślin) 

- Szerokość 

międzyrzędzi 

pozwalająca na 

wykonanie 

zabiegów 

mechanicznych w 

okresie wegetacji 

roślin (min. 25 

cm). 

- w przypadku 

stosowania 

nawożenia 

organicznego – 

stosować tylko 

nawóz znanego 

pochodzenia 

(wykluczający 

występowanie w 

nim nasion 

chwastów) 

Trivko fluazyfop-P-butylowy 

(związek z grupy 

arylofenoksykwasów)  

– 125 g/l (13,3%). 

HERBICYD selektywny o działaniu 

układowym. Środek zawiera 

substancję czynną blokującą 

funkcjonowanie enzymu - 

karboksylazy acetylokoenzymu A 

(ACCaza) w konsekwencji czego 

następuje inhibicja biosyntezy 

lipidów.  

Środek pobierany jest przez liście, a 

następnie przemieszczany do korzeni 

i rozłogów chwastów, powodując 

zahamowanie wzrostu i rozwoju 

chwastów.  

Zewnętrznymi objawami działania 

środka są antocyjanowe 

przebarwienia liści u podstawy 

pochwy liściowej, a następnie ich 

załamywanie się w tym miejscu oraz 

po pewnym czasie ich zamieranie. 

Zamieranie chwastów widoczne jest 

po upływie 2-3 tygodni od 

wykonania zabiegu.  

Maksymalna dawka dla 

jednorazowego 

zastosowania:  

1,5 l/ha.  

 

Zalecana dawka dla 

jednorazowego 

zastosowania:  

0,75–1,5 l/ha.   

Maksymalna dawka 

dla jednorazowego 

zastosowania:  

1,5 l/ha.  

 

Zalecana dawka dla 

jednorazowego 

zastosowania:  

0,75–1,5 l/ha.  

 

Maksymalna liczba 

zabiegów w sezonie 

wegetacyjnym:  

1. 

45 

dni 

Termin stosowania: W 

przypadku uprawy z siewu 

środek stosować po 

wschodach rośliny uprawnej 

od fazy 2-4 liści, w 

przypadku uprawy z 

rozsady nie wcześniej niż 

po 7-14 dniach po sadzeniu. 

 

Intensywny wzrost 

chwastów, ciepła pogoda i 

dostatecznie wilgotna gleba 

przyspieszają działanie 

środka. Chłodna pogoda 

opóźnia działanie środka, 

ale nie obniża jego 

skuteczności.  

Deszcz lub deszczowanie 

wykonane w godzinę po 

zabiegu nie obniżają 

skuteczności działania 

środka. W warunkach suszy 

skuteczność działania 

środka na perz może ulec 

obniżeniu. Środek należy 

stosować na chwasty roczne 

od fazy 2 liści do początku 

krzewienia, a na chwasty 

wieloletnie (np.: perz 

właściwy) w fazie 4-10 

liści. 



- na mniejszych 

plantacjach bardzo 

skuteczną metodą 

ochrony przed 

chwastami jest 

agrowłóknina 

 


