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ípravek na ochranu rostlin – balení pro neprofesionální použití

Banvel®  480 S
Selektivní post ikový herbicid ve form  kapalného koncentrátu pro ed ní vodou ur ený k postemergentnímu
ni ení dvoud ložných plevel  v obilninách, kuku ici a v trávnících.

inná látka: 480 g/l dicamba
t.j. 3,6-dichlor -o - anýzová kyselina

Pozor !
R 53: M že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
S 2: Uchovávejte mimo dosah d tí.
S 13: Uchovávejte odd len  od potravin, nápoj  a krmiv.
S 20/21: Nejezte, nepijte a neku te p i používání.

i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc.
i styku s k ží okamžit  omyjte velkým množstvím vody.

S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obli ejový štít.
S 62: P i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento
obal nebo ozna ení.

ípravek není ho lavý.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lov ka a životní prost edí.

ípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití.
ed použitím si p te p iložený návod k použití.

íslo šarže a datum výroby uvedeny na obalu výrobku.

Držitel rozhodnutí o povolení: LOVELA Terezín s. r. o., Budínek 80, 263 01 Svaté Pole
Registra ní íslo SRS: 3794-7
Výrobce p ípravku: Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Švýcarsko
Balí a dodává: LOVELA Terezín s. r. o., provozovna 28. íjna 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224
® je registrovaná ochranná známka spole nosti Syngenta

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby v p vodních neporušených obalech p i daném zp sobu skladování

sobení:
BANVEL® 480 S je selektivní systemický herbicid. Ú inná látka dicamba proniká do rostliny hlavn  listy,
lodyhami a je rozvád na až do ko en , takže hubí spolehliv  i vytrvalé plevele. Nep ízniv  ovliv uje
fotosyntézu a d lení bun k. Zp sobuje deformaci list  a stonk  s následným odum ením celé rostliny.
Vyzna uje se vysokou tolerancí v i ošet ovaným rostlinám.
Spektrum ú innosti p ípravku: P i aplikaci p ípravku dle návodu, Banvel 480 S hubí široké spektrum
dvoud ložných plevel . Provádí se maximáln  1 ošet ení za vegetaci.

Jednoleté a dvouleté plevele:
ambrosie pely kolistá (Ambrosia elatior), p our maloúborný (Galinsoga parviflora), drchni ka rolní
(Anagallis arvensis), pohanka svla covitá (Polygonum convolvulus), durman obecný (Datura stramonium),
pomn nka rolní (Myosotis arvensis), he mánky (Matricaria spp.), prysky ník rolní (Ranunculus arvensis),
ho ice (Sinapis spp.), pta inec žabinec (Stellaria media), chrpy (Centaurea spp.), rdesna (Polygonum spp.),
ibišek trojdílný (Hibiscus trionum), rmeny (Anthemis spp.), kapustka obecná (Lapsana communis), rožce
(Cerastium spp.), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), edkev ohnice (Raphanus raphanistrum),
kolenec rolní (Spergula arvensis), star ky (Senecio spp.), konopice napuchlá (Galeopsis tetrahit),  svízel

ítula (Galium aparine), kop iva žahavka (Urtica urens), šrucha zelná (Portulaca oleracea), laskavce
(Amaranthus spp.), š ovíky (Rumex spp.), lebedy (Atriplex spp.) tolice jetelová (Medicago lupulina), lilek
erný (Solanum nigrum), truskavec pta í (Polygonum aviculare), mák vl í (Papaver rhoeas), úhorník

mnohodílný (Descurainia sophia), mra ák Theophrast v(Abutilon theophrasti), vikev (Vicia spp.), merlíky
(Chenopodium spp.), výdrol slune nice (Helianthus annuus), mlé e (Sonchus spp.) zem dým léka ský
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(Fumaria officinalis), penízek rolní (Thlaspi arvense)

Víceleté plevele:
ekanka obecná (Cichorium intybus), popenec b anolistý (Glechoma hederacea), jitrocele (Plantago spp.),

sedmikráska vytrvalá (Bellis perennis), mlé  rolní (Sonchus arvensis), svla ec rolní (Convolvulus arvensis),
opletník plotní (Calystegia sepium), š ovíky (Rumex spp.), pchá  oset (Cirsium arvense), vesnovka obecná
(Lepidium draba), pely ky (Artemisia spp.)

Plevele obtížn  hubitelné:
ernohlávek obecný (Prunella vulgaris), pampeliška léka ská (Taraxacum officinale), jetel plazivý (Trifolium

repens), eb ek obecný (Achillea millefolium), jitrocel v tší (Plantago major)

Návod k použití a dávkování:

Plodina Škodlivý organizmus Koncentrace (%)
Aplika ní dávka

Ochran.
lh ta

Poznámka

kuku ice plevele dvoud ložné 5-6 ml / 2-4 l / 100 m2 AT 1
obiloviny plevele dvoud ložné 1-2 ml / 2-4 l / 100 m2 AT 2
trávníky plevele dvoud ložné 3,75 ml / 2-4 l / 100 m2 30 3

Poznámka .:
1. Kuku ice se ošet uje zpravidla ve stadiu 3 - 5 list , maximáln  do 8 list , kdy mají plevele 2 - 4

pravé listy.
2. Obilniny bez podsevu se ošet ují ve fázi od 3.listu obilniny do konce odnožování v dob , kdy plevele

mají 2-4 pravé listy.
3. Ošet ení trávník  se provádí postemergentn  v dob  intenzivního r stu plevel . Optimální r stová

fáze plevel  je BBCH 12 – BBCH 14 (2 – 4 pravé listy, listové páry nebo p esleny rozvinuty).
Ošet ení se provádí v období jaro - léto v r stové fázi trav od BBCH 13 (3 listy) do konce
odnožování a to maximáln  2x v jednom vegeta ním období. Trávníky neošet ujeme v prvním roce
po zasetí. V dávce 3,75 ml  / 100 m2 p ípravek nedostate  ú inkuje proti jitroceli, pampelišce
léka ské a ernohlávku obecnému.

Ochranná lh ta udává nejkratší p ípustný interval mezi posledním ošet ením a sklizní. AT – je dostate
dlouhá doba od aplikace do sklizn .
Nevpoušt jte domácí zví ata na ošet enou plochu po dobu ochranné lh ty.
Riziko, které p edstavuje p ípravek pro uživatele, je p ijatelné, pokud doba práce s p ípravkem nep esáhne
30 minut b hem 1 dne.

Aplikace p ípravku:
ípravek BANVEL® 480 S se aplikuje post ikem b žnými polními post ikova i. Na menších plochách se

aplikuje vhodnými ru ními nebo zádovými post ikova i. P ípravek je nutno aplikovat tak a za takových
podmínek, aby byl zcela vylou en únik a zasažení jakýchkoliv okolních porost . Pozor na úlet post ikové
kapaliny p i provád ní ošet ení v blízkosti p stovaných dvoud ložných rostlin. Mimo ádn  citlivé jsou
réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošet ovat jen za vhodných podmínek (bezv í, nižší
teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary p ípravku. V p ípad , že po
aplikaci p ípravku BANVEL® 480 S dojde výraznému poklesu teplot, hrozí možnost poškození porost .
Optimální termín ošet ení je p i teplotách mezi 10°C - 25°C. Neošet ujeme v dob , kdy jsou o ekávány
no ní mrazíky. Nedoporu uje se ošet ovat porosty poškozené mrazem, suchem nebo chorobami a šk dci.

Vliv na sousední kultury:
které polní plodiny (nap . réva vinná, cukrovka, brambory) stejn  jako n které okrasné rostliny a ke e

jsou citlivé k p ípravku BANVEL® 480 S. BANVEL® 480 S nesmí být použit v dob , kdy hrozí nebezpe í
úletu post ikové jíchy na tyto plodiny rostoucí v blízkosti ošet ované plochy. Post ikova , který byl použit
k aplikaci p ípravku BANVEL® 480 S, lze použit k ošet ení citlivých plodin až po jeho d kladném
vypláchnutí.

Doporu ení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost edí
ípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, vodních organism , suchozemských obratlovc ,
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el, necílových lenovc  krom  v el, p dních makroorganism  a p dních mikroorganism .
SP1: Nezne iš ujte vody p ípravkem nebo jeho obalem. (Ne ist te aplika ní za ízení v blízkosti povrchové
vody /zabra te kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Rizika fytotoxicity
Je-li p ípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní
k ošet ovaným rostlinám. P esto se doporu uje ov it si v malém m ítku citlivost jednotlivých druh ,
zvlášt  pak u odr d trav nov  uvád ných na trh.

íprava aplika ní kapaliny
Odm ená dávka p ípravku se  vlije do nádrže aplikátoru p edem napln ného do poloviny vodou a za stálého
míchání se doplní na stanovený objem.

išt ní aplika ního za ízení:
Aplika ní za ízení se asanuje 3% roztokem sody a omyje vodou, nebo se použije istících prost edk .
V p ípad  použití istících prost edk  postupovat dle návodu k jejich použití.

Skladování:
ípravek  skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, dob e v tratelných a uzamykatelných

skladech, odd len  od potravin, nápoj , krmiv, hnojiv, dezinfek ních prost edk  a obal  od t chto látek p i
teplot  od +5 °C do +35 °C. Chra te p ed vlhkem, p ímým slune ním zá ením a sáláním tepelných zdroj .

Likvidace obal  a nepoužitelných zbytk  p ípravku :
Obal p ípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv  ú elu.  P ípadné zbytky p ípravku a použité obaly se
likvidují jako nebezpe ný odpad, nap . uložením do vy len ných  kontejner  na místech vyhrazených
obecními nebo m stskými ú ady.
Zbytky aplika ní kapaliny a oplachové vody se z edí 1 : 5 a beze zbytku vyst íkají na p edtím ošet ovaném
pozemku, nesm jí však zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.

Bezpe nostní opat ení pro ochranu lov ka a domácích zví at
ed použitím p ípravku d kladn  p te návod k použití!

Ucpané trysky se nesm jí profukovat ústy.
i práci s p ípravkem použijte pracovní od v z  textilního materiálu, pokrývku hlavy z textilního materiálu

(nap epice se štítkem), dob e t snící brýle se dv ma zorníky, ochrannou ústenku z textilního materiálu
nebo jednoduchou polomasku z filtra ního materiálu (respirátor), ochranné rukavice z plastu nebo pryže a
pryžové holínky.

i p íprav  aplika ní formy použijte ochrannou zást ru z PVC i pogumovaného textilu.
i práci a po jejím skon ení až do vysvle ení pracovního od vu a d kladného umytí mýdlem a teplou vodou

je zakázáno jíst, pít a kou it!

První pomoc
i požití: Nevyvolávat zvracení, p i náhodném požití podat 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 litru

vlažné vody. Okamžit  vyhledat léka skou pomoc. Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení,
jestliže je postižený v bezv domí nebo má k e.

i zasažení oka: Vyplachovat velkým množstvím vody po dobu 15 minut a vyhledat léka e.
i zasažení pokožky: Odstranit pot ísn ný od v a zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou. V p ípad
etrvávajícího podrážd ní vyhledat léka e.
i nadýchání: Vynést postiženého na erstvý vzduch, odstranit pot ísn ný od v, zajistit klidovou

polohu, chránit p ed chladem.
V p ípad  náhodného požití, zasažení o í a ve všech p ípadech otravy i podez ení na otravu neprodlen
dopravit postiženého k léka i!
Léka e informujte o p ípravku s kterým pracoval a p edejte mu tuto etiketu.
V p ípad  pot eby konzultovat s p íslušným toxikologickým st ediskem: Klinika nemocí z povolání -
Toxikologické informa ní st edisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,  tel: 224 919 293, 224 915 402.
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