
Czy możliwe jest skuteczne zwalczenie 
chwastów dwuliściennych w rzepaku 
ozimym wiosną?
Do niedawna odpowiedź na powyższe pytanie była niejednoznaczna, ponieważ wybór produktów do 
wiosennych zabiegów herbicydowych był mocno ograniczony. Mogliśmy co prawda zwalczyć wiosną 
w rzepaku chwasty rumianowate czy chabra bławatka, ale już w odniesieniu do przytulii czepnej – jednej 
z kluczowych roślin niepożądanych w rzepaku – wiosenne herbicydy były w stanie poradzić sobie z tym 
chwastem do wysokości ok. 8 cm. Jeśli przytulia czepna w trakcie zabiegu była większa (o co nietrudno po 
występujących w ostatnich latach ciepłych, długich jesieniach i zimach), dostępne dotychczas preparaty 
mogły ją wyhamować w rozwoju, co nierzadko kończyło się odrastaniem tego chwastu po aplikacji.

Innym problemem jest narastająca od kilku lat presja takich 
chwastów jak bodziszki czy mak polny – chwastów praktycz-
nie nigdy niezwalczanych wiosennymi zabiegami herbicydo-
wymi w rzepaku. Warto dodać, że w kontekście bodziszków, 
do niedawna ich zwalczanie powschodowe nawet jesienią 
było mało skuteczne, a dostępne herbicydy jesienne służące 
do zwalczania bodziszków były zalecane przede wszystkim po 

siewie, co w obliczu występujących często okresów posuchy 
jesienią, najczęściej było niewystarczające.
Dzwoniąc do mnie, niejednokrotnie pytacie Państwo o sku-
teczne rozwiązanie na bodziszki w rzepaku wiosną. Trze-
ba przyznać, że zazwyczaj problem dotyczy występowania 
nie kilku sztuk tego chwastu/m2, ale całej masy bodziszków 
w nasileniu nierzadko przekraczającym kilkadziesiąt sztuk bo-
dziszków/m2. Najczęściej występującym przedstawicielem tej 
rodziny w Polsce jest bodziszek drobny (Geranium pusillum L.).

Czy w związku z powyższym, można skutecznie 
wyeliminować trudne chwasty dwuliścienne wiosną?
Na szczęście z odsieczą przybywa herbicyd Korvetto™. Jest on 
niezastąpiony w sytuacji kiedy konieczny jest zabieg korekcyjny 
po zabiegach jesiennych lub gdy jesienne zabiegi herbicydowe 
nie zostały w ogóle wykonane. Preparat został wprowadzony w 
2019 r. i od razu zyskał sporą rzeszę zadowolonych użytkowni-
ków, dodatkowo jego zalety zostały docenione przez kapitułę 
powołaną przez redakcję „Farmera” i herbicyd ten otrzymał 
zaszczytne wyróżnienie „Innowacyjny Produkt Rolniczy 2019!”
Korvetto™ jest środkiem chwastobójczym, bazującym na inno-
wacyjnej substancji czynnej Arylex™ active i skutecznie elimi-

nuje chwasty w uprawach rzepaku ozimego wiosną. Preparat 
zawiera:
 • Arylex™ active [grupa 4 (dawniej O) wg HRAC];
 • chlopyralid [grupa 4 (dawniej O) wg HRAC].

Pierwsze objawy działania na chwastach są widoczne już 
w ciągu kilku godzin od momentu aplikacji.

Fot. 1. Bodziszki – początek marca
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Fot. 2. Wyrośnięta przytulia czepna – wcze-
sna wiosna

Fot. 3. Duża presja maku polnego w rzepaku 
– początek marca

Korvetto™ – zakres chwastów zwalczanych w doświadcze-
niach w Polsce i w Europie

Chwasty Korvetto™ 1 l/ha

Bodziszek drobny +++

Bodziszek okrągłolistny +++

Bodziszek porozcinany +++

Chaber bławatek +++

Dymnica pospolita +++

Jasnota purpurowa +++

Jasnota różowa +++

Komosa biała +++

Mak polny +++

Mak wątpliwy +++

Maruna nadmorska (bezwonna) +++

Ostrożeń polny +++

Przytulia czepna +++

Rumian polny +++

Rumianek pospolity +++

Starzec zwyczajny +++

Skuteczność: +++ bardzo dobra
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Szybkość działania to nie jedyna zaleta tego produktu, Korvetto™ 
eliminuje chwasty, które do tej pory były nie do zwalczenia wio-
sną: mak polny, bodziszki, jasnoty, ponadto doskonale radzi sobie 
z ciągle aktualnym zagrożeniem ze strony chabrów czy chwastów 
rumianowatych. A jak Korvetto™ radzi sobie z przytulią? Zwalcza ją 
bez problemu, nawet gdy już znacznie przekroczyła pułap 8 cm.
Należy nadmienić, że Korvetto™ dostarczając alternatywny 
mechanizm działania, zwalcza także chwasty odporne (cha-
ber bławatek, chwasty rumianowate, mak polny – została 
potwierdzona ich odporność w Polsce) na herbicydy o innym 
mechanizmie działania (np. sulfonylomoczniki), a w przypadku 
braku odporności, Korvetto™ jest cennym narzędziem ułatwia-
jącym zbudowanie strategii antyodpornościowej.

Dawka, warunki pogodowe oraz termin stosowania
Niezależnie od gatunków chwastów występujących na polu 
stosujemy jedną dawkę Korvetto™: 1 l/ha.
Ważną cechą Korvetto™ jest odporność na zmywanie przez 
deszcz: zaledwie 1 godzina od momentu zastosowania, co 
w sytuacji nieprzewidywalnej wiosny jest dużym atutem. 
Zalecana minimalna temperatura stosowania, to 8°C, jednak 
gdy na polu występują tylko chwasty ze spektrum Arylex™ 
active, tj. bodziszki, dymnica pospolita, jasnoty, mak polny, 
przytulia czepna – możemy wykonać zabieg także w niższych 
temperaturach!
Warto dodać, że nie bez znaczenia dla uzyskania najlepszych 
rezultatów, pozostaje właściwa obsada roślin rzepaku, który 
stanowi dla chwastów naturalną konkurencję i pomaga uzy-
skać oczekiwany wysoki efekt zwalczania roślin niepożądanych.
Rekomendowany termin stosowania Korvetto™, to wiosna, po 
ruszeniu wegetacji, od początku fazy wydłużania pędu głów-
nego do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liściach rze-
paku (BBCH 30-50).

Możliwości mieszania
W optymalnych warunkach pogodowych, gdy rzepak ozimy 
jest w dobrej kondycji, możemy zastosować Korvetto™ w mie-
szaninie z fungicydami o działaniu regulatora wzrostu:

Korvetto™ 1 l/ha + Horizon* 250 EW 1 l/ha
Korvetto™ 1 l/ha + Tilmor* 240 EC 1 l/ha
Korvetto™ 1 l/ha + Caramba** 60 SL 1 l/ha
Korvetto™ 1 l/ha + Caryx** 240 SL 1,4 l/ha
Korvetto™ 1 l/ha + Toprex*** 375 SC 0,5 l/ha
*zastrzeżona nazwa handlowa Bayer; **zastrzeżona nazwa handlowa 
BASF; ***zastrzeżona nazwa handlowa Syngenta

Uwaga! 
Przy stosowaniu mieszanin zbiornikowych należy przestrzegać 
zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny.

Rafał Kowalski
Senior Agronomist

Corteva Agriscience

Korvetto™ – główne atuty:
 • zawiera nowoczesną substancję czynną Arylex™ active

 • prezentuje wysoką efektywność zwalczania rocznych 
i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku 
ozimym wiosną, np. bodziszków, jasnot, maku polnego, 
chabra bławatka, chwastów rumianowatych, ostrożnia 
polnego i wielu innych

 • wyróżnia się najwyższą skutecznością m.in. na przytulię 
czepną w porównaniu do obecnych herbicydów 
wiosennych

 • posiada szerokie okno aplikacji wiosną (BBCH 30-50)

 • odznacza się wyjątkowo krótkim okresem odporności na 
zmywanie przez deszcz: zaledwie 1 godzina od zabiegu

 • Korvetto™ zwalcza także chwasty odporne (chaber 
bławatek, chwasty rumianowate, mak polny) 
na herbicydy o innym mechanizmie działania 
(np. sulfonylomoczniki)

 • jest doskonałym partnerem do mieszanin zbiornikowych

 • umożliwia swobodny dobór roślin następczych 
uprawianych w normalnej rotacji!

Fot. 4. Efekt działania Korvetto™ na chwasty po 6 tygodniach od zabiegu

mak polny

kontrola Korvetto™

bodziszek drobny

kontrola Korvetto™

KorvettoTM 1 l/ha

Faza spoczynku zimowego BBCH 30 BBCH 50
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