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Ochrona buraków cukrowych przed chwastami 
po wycofaniu desmedifamu
prof. dr hab. Zenon Woźnica, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Desmedifam, został wprowadzony 
do odchwaszczania buraków cu-
krowych blisko 50 lat temu.  

Ta popularna, dolistnie stosowana 
substancja aktywna występuje naj-
częściej w mieszaninach z fenmedi-
famem i etofumesatem (np. Beetup 
Compact 160 EC, Betanal Elite 274 
EC oraz 16 innych preparatów ak-
tualnie zarejestrowanych w Polsce). 
Obecność desmedifamu w miesza-
ninach nie tylko uzupełnia zakres 
zwalczanych gatunków chwastów 
dwuliściennych, ale w porównaniu 
do fenmedifamu, wykazuje większą 
aktywność chwastobójczą w warun-
kach niskiej wilgotności powietrza, 
zwłaszcza w zwalczaniu komosy 
białej i szarłatu szorstkiego.

Wycofanie zezwoleń na desme-
difam od 1 stycznia 2020 r. 

Od 1 stycznia 2020 r. nie zakupi-
my już jednak herbicydów, w skład 
których wchodzi desmedifam, gdyż 
zgodnie z decyzją Komisji Europej-
skiej (rozporządzenie wykonawcze 
2019/1100 z 27 czerwca 2019 r.), 
państwa członkowskie UE zobo-
wiązane zostały do wycofania ze-

zwoleń na tę substancję aktywną. 
Wyznaczony czas na zużycie zapa-
su preparatów zawierających de-
smedifam upłynie 1 lipca 2020 r. 
Oznacza to, że część plantatorów, 
którzy zdążyli zaopatrzyć się w 
środki zawierające tę substancję ak-
tywną, mogą je jeszcze zastosować 
na plantacjach buraków w nadcho-
dzącym sezonie wegetacyjnym. 
W uzasadnieniu decyzji o wycofa-
niu desmedifamu Komisja Europej-
ska przedstawiła szereg ważnych 
zastrzeżeń, a zwłaszcza wysokie ry-
zyko narażenia człowieka, zwierząt 
gospodarskich i innych ssaków (za 
ssaków wyjątkiem owadożernych), 
a także ptaków na rakotwórcze od-
działanie tego herbicydu oraz pro-
duktów jego rozkładu w paszach i 
żywności. 
Dodać należy, że wśród substancji 
aktywnych aktualnie dopuszczo-
nych do odchwaszczania buraków 
cukrowych, niepewna przyszłość 
rysuje się także przed herbicydami 
zawierającymi fenmedifam, chlo-
ridazon, triflusulfuron metylowy, 
glifosat, a nawet przed niektórymi 
graminicydami. Jeżeli wycofywanie 
niektórych środków ochrony ro-
ślin jest uzasadnione ewidentnymi 

prof. dr hab. Zenon Woźnica

dowodami zagrożenia dla zdrowia 
człowieka i środowiska, to takie 
działanie można przyjąć ze zrozu-
mieniem. 
Z drugiej jednak strony, każde 
ograniczenie dostępu do skutecz-
nych herbicydów, bez rekompen-
saty w postaci nowych substancji 
aktywnych, a także braku alter-
natywnych rozwiązań ochrony w 
gospodarstwie budzi uzasadniony 
niepokój, gdyż może skutkować po-
gorszeniem skuteczności chwasto-
bójczej, przyspieszonym rozwojem 
odporności chwastów na herbicy-
dy, zwiększeniem kosztów ochrony 
uprawianej rośliny, a w skrajnych 
przypadkach nawet zaniechaniem 
jej uprawy.

Konsekwencje po wycofaniu de-
smedifamu

Czy z takimi konsekwencjami spo-
tkamy się również w uprawie bura-

Gwałtowny wzrost odporności komosy białej na herbicydy w miarę zaawansowania jej wzrostu (grubsza kutikula, trudniejsze 

zatrzymywanie się kropel opryskowych i gorsze zwilżanie powierzchni, słabsze wnikanie substancji aktywnej do komórek, 

szybszy rozkład s.a. w roślinie (metabolizm)
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Wykonanie zabiegu zwalczania wschodzących chwastów przed wschodami buraka gwarantuje jednakową fazę chwastów w 
czasie wykonywania I zabiegu dolistnego i lepszą skuteczność całego programu odchwaszczania

ków cukrowych po wycofaniu de-
smedifamu? 
Wydaje się, że nie, gdyż z brakiem 
tej substancji aktywnej możemy 
sobie jak na razie dość dobrze pora-
dzić. Wymaga to jednak większego 
zdyscyplinowania i bardziej kom-
pleksowego podejścia do ochro-
ny buraków przed chwastami, z 
zastosowaniem wszelkich, często 
niewykorzystywanych możliwości, 
zarówno w zakresie metod pro-
filaktycznych oraz agrotechnicz-
nych, jak i w samej metodzie che-
micznej. Zaznaczyć trzeba, że takie 
podejście nie musi się wcale wiązać 
z istotnym utrudnieniem ochrony 
buraków czy zmniejszeniem opła-
calności ich uprawy. 
Wręcz przeciwnie – jak wykazują 
dotychczasowe badania i obserwa-
cje na plantacjach produkcyjnych, 
przestrzeganie podstawowych reguł 
dobrej praktyki rolniczej umożliwia 
utrzymanie pól na stosunkowo 
niskim poziomie zachwaszczenia 
(zwłaszcza gatunkami wieloletni-
mi), zwiększa konkurencyjność 
buraków z chwastami (szybsze 
zakrywanie międzyrzędzi), sprzy-
ja ograniczeniu zużycia i większej 
skuteczności stosowanych herbicy-
dów, a co najważniejsze – przynosi 
wymierne korzyści ekonomiczne, 

zarówno doraźne, jak i dla roślin 
następczych.

Programy odchwaszczania bu-
raków

micznej. Do dyspozycji pozostaje 
ciągle 9 tradycyjnych substancji ak-
tywnych do zwalczania chwastów 
dwuliściennych, 6 graminicydów 
oraz herbicyd nieselektywny – gli-
fosat do zwalczania chwastów w 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie 
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych 
w etykiecie.

Skuteczny, selektywny
… na nowe czasy!

Tanaris®

Tanaris® z dimetanamidem-P to:
  nowoczesny i elastyczny partner do mieszanin

  wysoka skuteczność zwalczania głównych chwastów 
jedno- i dwuliściennych

  herbicyd bezpieczny dla uprawy buraka

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

NOWOŚĆ

Tanaris 88x133 BASF ramka JW 2019.indd   1 25.11.2019   16:28

Aktualne pro-
gramy od-
chwaszczania 
buraków, opar-
te najczęściej na 
3-krotnej apli-
kacji mieszani-
ny herbicydów 
dolistnych i 
d o g l e b o w y c h 
po wschodach 
buraków, na-
leżą ciągle do 
standardów za-
równo w Polsce, 
jak i w więk-
szości krajów 
uprawiających 
tę roślinę. Wy-
cofanie desme-
difamu zmusza 
do zwrócenia 
uwagi przede 
wszystkim na 
aktualnie do-
stępne możli-
wości w samej 
metodzie che-
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zabiegach przedsiewnych i przed-
wschodowych. Nie można pominąć 
także nowych substancji aktyw-
nych – foramsulfuronu i tienkarba-
zonu sodu w herbicydzie Conviso 
One (substancje znane dotychczas 
producentom kukurydzy), które w 
2019 roku zaczęto stosować w na-
szym kraju w kilku odmianach bu-
raków cukrowych uodpornionych 
na te herbicydy (technologia Convi-
so Smart).  
Bazując na dotychczasowych wy-
nikach badań polowych oraz do-
świadczeniach wielu producentów, 
zwłaszcza w niekorzystnych wa-
runkach glebowo-klimatycznych 
(susza, niska wilgotność powietrza) 
można stwierdzić, że o powodzeniu 
chemicznej ochrony buraków przed 

chwastami, zarówno pod wzglę-
dem skuteczności chwastobójczej, 
jak i opłacalności w największym 
stopniu decydują: właściwy dobór 
substancji aktywnych i ich dawek, 
obecność w cieczy opryskowej od-
powiedniego środka wspomagają-
cego – adiuwanta oraz bezwzględ-
ne przestrzeganie terminu zabiegu 
opryskiwania.

Dobór substancji aktywnych

W doborze substancji aktywnych 
ciągle obowiązuje zasada możliwie 
dużej ich różnorodności w miesza-
ninie, co pozwala nie tylko na roz-
szerzenie spektrum zwalczanych 
gatunków chwastów, ale również 
na wykorzystanie współdziałania 

niektórych herbicydów (np. obec-
ność chlopyralidu i fenmedifamu 
w mieszaninie z reguły wpływa na 
lepsze zniszczenie komosy białej), 
eliminację problemów związanych 
z rozwojem odporności chwastów 
(różne mechanizmy działania her-
bicydów w mieszaninie) oraz na 
różne sposoby dotarcia do chwa-
stów (szybkodziałające substancje 
aktywne pobierane przez liście w 
mieszaninie z dłużej działającymi 
i ograniczającymi kolejne wschody 
chwastów herbicydami doglebowy-
mi). Biorąc pod uwagę wycofanie 
desmedifamu (substancji bardziej 
efektywnej w warunkach suszy 
atmosferycznej, zwłaszcza w sto-
sunku do komosy białej i szarła-
tu szorstkiego), jej brak można w 

Wykaz substancji aktywnych herbicydów do zwalczania chwastów w burakach cukrowych po wycofaniu desmedifamu

Substancja aktywna Przykład preparatu Miejsce wnikania 
do chwastów

Symbol mechanizmu 
działania wg HRAC

Chwasty dwuliścienne
Chinomerak Goltix Titan 565 EC (+chloridazon) liście i korzenie O (syntetyczne auksyny)

Chlopyralid Lontrel 300 SL liście, częściowo korzenie O (syntetyczne auksyny)

Chloridazon Pyramin 65 WG korzenie, częściowo liście C1 (inhibitory fotosystemu II)

Dimetamid-P Tanaris (+ chinomerak) korzenie K3 (inhibitory kwasów tłusz-
czowych – VLCFA)

Etofumesat Ethofol 500 SC, liczne mieszaniny korzenie, częściowo liście N (inhibitory syntezy lipidów)

Fenmedifam Betasana 160 EC, liczne mieszaniny liście C1 (inhibitory fotosystemu II)

Lenacyl Venzar 500 SC korzenie C1 (inhibitory fotosystemu II)

Metamitron Goltix 700 SC korzenie, częściowo liście C1 (inhibitory fotosystemu II)

Triflusulfuron metylowy Safari 50 WG, Solider liście B (inhibitory enzymu ALS)

Chwasty jednoliścienne
Chizalofop Targa Super 05 EC liście A (inhibitory syntezy lipidów)

Cykloksydim Fokus Ultra 100 EC liście A (inhibitory syntezy lipidów)

Kletodym Select Super 120 EC liście A (inhibitory syntezy lipidów)

Haloxyfop-R Perennal 104 EC liście A (inhibitory syntezy lipidów)

Fluazifop-P Fusilade Forte 150 EC liście A (inhibitory syntezy lipidów)

Propachizafop Agil S 100 EC liście A (inhibitory syntezy lipidów)

Chwasty jedno- i dwuliścienne
Foramsulfuron + tien-
karbazon metylu (tylko 
w odmianach odpor-
nych)

Conviso One liście i korzenie B + B (inhibitory enzymu ALS)

Glifosat (tylko w zabie-
gach przedsiewnych 
i przedwschodowych)

Roundup 360 Plus liście G (inhibitor enzymu EPSP)
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Program nr 2 (Goltix Titan 565 EC + Ethofol 500 SC + Safari 50 WG + Atpolan BIO 

80 EC) zastosowany w buraku cukrowym wysianym w uprawie pasowej w mulcz 

gorczycy białej – 3 dni po trzecim zabiegu (Aleksandrów woj. wielkopolskie 2019 r.)

pewnym stopniu uzupełnić zwięk-
szeniem ilości stosowanego fenme-
difamu, jednak pod warunkiem, że 
w mieszaninie znajdzie się również 
odpowiedni środek wspomagający 
– adiuwant. 

Adiuwanty wielofunkcyjne

Wieloletnie prace badawcze prowa-
dzone na Uniwersytecie Przyrodni-
czym w Poznaniu, przy współpracy 
z krajowym przemysłem chemicz-
nym nad doborem właściwego adiu-
wanta do herbicydów stosowanych 
w uprawie buraków wskazują jed-
noznacznie, że największą przydat-
ność do herbicydów stosowanych 
powschodowo wykazują adiuwanty 
wielofunkcyjne. Mogą one jedno-
cześnie eliminować wiele czynni-
ków decydujących o powodzeniu 
chemicznej ochrony buraków przed 
chwastami. W ich składzie znajdują 
się bowiem substancje powierzch-
niowo czynne (surfaktanty), które 
umożliwiają zatrzymywanie kropel 
opryskowych na powierzchni chwa-
stów i jej dobre zwilżenie, modyfi-
kowane oleje roślinne o wybitnych 
zdolnościach rozpuszczania wosku 
kutikularnego, który stanowi trud-
ną do pokonania barierę ograni-
czającą wnikanie herbicydów do 
komórek roślinnych, humektan-
ty zapobiegające zbyt szybkiemu 
wysychaniu kropel opryskowych i 
krystalizacji substancji aktywnych 
na powierzchni chwastów, a także 
bufory pH umożliwiające całkowi-
te rozpuszczenie i pełne wykorzy-
stanie stosowanych herbicydów, 
zwłaszcza triflusulfuronu metylo-
wego (zawartego np. w preparacie 
Safari 50 WG). 
Adiuwanty wielofunkcyjne (np. 
dostępny w naszym kraju Atpolan 
BIO 80 EC), są szczególnie przydat-
ne do eliminacji gatunków chwa-
stów trudniej zwalczanych (np. ko-
mosy białej, szarłatu szorstkiego, 
chwastów trawiastych), nadmier-
nie wyrośniętych, rosnących w wa-

runkach sprzyjających wytwarza-
niu grubej okrywy woskowej – przy 
dużym nasłonecznieniu oraz przy 
niskiej wilgotności powietrza i gle-
by. Adiuwanty te umożliwiają także 
częściowe przyswajanie przez liście 
chwastów typowych herbicydów 

doglebowych, jak np. metamitronu. 
W efekcie mieszaniny herbicydów 
mogą być stosowane w ograniczo-
nych dawkach, bez utraty chwasto-
bójczego działania, co jest korzyst-
ne zarówno dla kieszeni rolnika 
oraz dla środowiska. O zasadności 

Tab. 2. Przykładowe programy zwalczania chwastów bez desmedifamu testowa-
ne z  powodzeniem w 2019 r.*  

Program
(koszt)

Komponenty mieszaniny Dawka

Zabieg 
I

Zabieg 
II

Zabieg 
III

1
(892 zł/ha)

1. Powertwin 400 SC 
(fenmedifam + etofumesat)
2.  Goltix 700 SC (metamitron) 
3. Safari 50 WG (triflusulfuron)
4. Venzar 500 SC (lenacyl)
5. Atpolan BIO 80 EC (adiuwant)

l/ha

l/ha
g/ha
l/ha
l/ha

1,0

1,0
–

0,1
0,6

1,0

1,0
20
0,2
1,0

1,0

1,0
20
0,2
1,0

2 
(755 zł/ha)

1. Goltix Titan 565 EC 
(metamitron + chinomerak)
2. Ethofol 500 SC (etofumesat)
3. Safari 50 WG (triflusulfuron)
4. Atpolan BIO 80 EC (adiuwant)

l/ha

l/ha
g/ha
l/ha

2,0

0,33
10
0,6

2,0

0,33
25
1,0

2,0

0,33
25
1,0

3
(691 zł/ha)

1. Powertwin 400 SC
(fenmedifam + etofumesat)
2. Goltix 700 SC (metamitron)
3. Atpolan BIO 80 EC (adiuwant)

l/ha

l/ha
l/ha

0,7

1,0
1,5

0,7

1,0
1,5

0,7

1,0
1,5

*przykłady podane w tabeli nie są zaleceniami. Program odchwaszczania należy 
zawsze dostosować do lokalnych warunków, a zwłaszcza stanu zachwaszczenia. 
Ceny programów mogą różnić się w zależności od lokalnych cen komponentów 
mieszaniny  
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włączania takich wspomagaczy, a 
zwłaszcza adiuwanta Atpolan BIO 
80 EC do programów chemicznego 
odchwaszczania buraków z mie-
szaniną herbicydów bez udziału 
desmedifamu świadczą wyniki kil-
kuletnich doświadczeń polowych 
prowadzonych na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu, a w 
2019 roku także na polach produk-
cyjnych przez niektóre organizacje 
związane z produkcją buraków cu-
krowych w Polsce. Dodatek adiu-
wanta wielofunkcyjnego Atpolan 
BIO 80 EC do cieczy opryskowej 
będzie rekomendowany również 
w technologii z użyciem herbicydu 
Conviso One, zwłaszcza jeśli her-
bicyd ten stosuje się w dawkach 
rozdzielonych po 0,5 l/ha, w od-
stępach 14-dniowych. (z informacji 
przekazanych przez firmę KWS na 
spotkaniu polowym DemoFarma w 
Wybranowie w 2019 r.). 

Terminowe wykonanie zabiegu

Kluczowym czynnikiem decydu-
jącym o powodzeniu ochrony bu-
raków przed chwastami miesza-
niną herbicydów z adiuwantem 
wielofunkcyjnym jest właściwy 
termin wykonania zabiegu. Z wie-
loletnich doświadczeń wynika, że 

nie można przegapić wschodów 
niektórych gatunków chwastów, a 
zwłaszcza pozwolić na „ucieczkę” 
powszechnie występującej w bura-
ku, a jednocześnie trudno zwalcza-
nej komosy białej. Faza liścieni tego 
gatunku powinna być traktowana 
jako wskaźnik wyznaczający termin 
wykonania pierwszego i dalszych 
zabiegów. 
Opóźnione zabiegi stosowane na 
komosę – w fazie pierwszej pary 
liści lub starsze, co najwyżej ha-
mują jej wzrost, ale najczęściej nie 
zapobiegają odrastaniu i zachwasz-
czeniu wtórnemu. Znacznie mniej-
sze wymagania pod tym względem 
stawiają inne gatunki chwastów. 
Może zdarzyć się, że komosa bia-
ła (także inne gatunki chwastów) 
rozpoczną wschody jeszcze przed 
wzejściem buraka. W takim przy-
padku, w momencie wykonywania 
pierwszego zabiegu będziemy mieli 
do czynienia z siewkami chwastów 
o silnie zróżnicowanym wzroście 
– od fazy liścieni do fazy jednej, a 
nawet dwóch par liści właściwych. 
Ich całkowite zniszczenie jest wte-
dy bardzo trudne, a nawet niemoż-
liwe. Aby tego uniknąć chwasty 
pojawiające się przed wschodami 
buraków (zwłaszcza komosę białą), 
a także różne chwasty pozostające 

na polu po niezbyt staranie wyko-
nanych zabiegach przedsiewnych, 
należy bezwzględnie usunąć, najle-
piej za pomocą herbicydów zawie-
rających glifosat, a zabieg wykonać 
najpóźniej 2–3 dni przed wschoda-
mi buraków. 
Przeprowadzone badania polowe 
wykazują, że zalecane dawki herbi-
cydów opartych na glifosacie moż-
na z powodzeniem obniżyć o 30 %, 
jeśli do cieczy opryskowej włączony 
zostanie wielofunkcyjny adiuwant 
dedykowany do aktywacji glifosa-
tu – AS 500 SL. Przedsiewne lub 
przedwschodowe stosowanie gli-
fosatu jest w zasadzie zawsze nie-
zbędne w systemach uproszczonej 
uprawy, w których buraki wysiewa 
się jednocześnie z uprawą paso-
wą roli w pozostający, często za-
chwaszczony mulcz gorczyczny. 

Podsumowanie

Dodatkowe informacje nt. od-
chwaszczania buraków po wycofa-
niu desmedifamu można uzyskać z 
mojej prezentacji zamieszczonej na 
stronie internetowej (odwołanie do 
strony można udostępnić czytelni-
kom): https://www.liz.pl/upload/
file/Woznica_P&L_30_05_2019.
pdf.

Cukrowe mity

Agnieszka Piskała, Dietetyk, 
Specjalista ds. żywienia

Czy cukier powoduje hyperaktywność u dzieci?


