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2. UPORABA:  

 
BANVEL 480 S se uporablja za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela: 
- enoletni in dvoletni plevel: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), pasja kamilica (Anthemis 

arvensis), navadna loboda (Atriplex patula), rosnica (Fumaria off.), samonikla sončnica 

(Helianthus ann.), kristavec (Datura stramonium), dresni (Polygonum spp.), grašice (Vicia 

spp.), navadna zvezdica (Stellaria media), ščiri (Amaranthus spp.), plezajoča lakota (Galium 

aparine), lobode (Chenopodium spp.), kamilice (Matricaria spp.), tolščak (Portulaca oleracea), 

njivska gorjušica (Sinapsis arvensis), bodiči (Xanthium spp.), ambrozija (Ambrosia elatior);      

 - večletni plevel: osat (Cirsium  arvense), pelin (Artemisia vulgaris), slak (Convolvolus 

arvensis), plotni slak (Calystegia seplum), navadni poprovnik (Lepidium draba), škrbinke 

(Sonchus spp.), kislice (Rumex spp.), robida (Rubus caesius), marjetica (Bellis perennis) in 
trpotci (Plantago spp.). 

 
BANVEL 480 S se uporablja: 
a) v koruzi   v odmerku 0,4-0,6 L/ha (4-6 ml na 100 m2) po vzniku koruze v fazi 3-6 listov za 
zatiranje enoletnega plevela ter v odmerku 0,7 L/ha (7 ml na 100 m2) za zatiranje večletnega plevela 
(v fazi ko je plevel najbolj občutljiv). Pri slaku (Convolvulus arvensis) je optimalen čas zatiranja, ko 
so poganjki dolgi 5-15 cm, pri osatu (Cirsium arvense) pa, ko ima le-ta 4-6 listov. Banvel 480 S se 
lahko uporablja  v odmerku  največ 0,7 L/ha (7 ml na 100 m2) tudi, ko ima koruza več kot 6 listov, 
vendar je potrebno v tem primeru tretirati usmerjeno pod liste koruze. Ta način je še posebej 
uspešen pri zatiranju slaka, ki je najobčutljivejši ko cveti.  Tretira se z nahrbtnimi ali traktorskimi 
škropilnicami s tlakom med 1-2 bara. Uporabljati je potrebno nizkotlačne šobe s katerimi se doseže 
večje kapljice. Šobe se namesti tako, da se po steblu koruze ne škropi višje od 15 cm.  
b) na strniščih se zatira širokolisten plevel (osat, slak,idr.), ki se ga v sladkorni pesi težko zatira, 
lahko pa se uspešno zatre na strnišču. Priporoča se, da se po žetvi plitvo preorje strnišče in počaka, 
da plevel vzkali. Tretira se  v odmerku 1-1,5 L/ha (10-15 ml na 100 m2)  ob uporabi 200-400 L vode 
na ha. Ko po treh tednih plevel propade, se lahko opravi globoko oranje. Uporaba na strnišču je 
dovoljena samo v primeru, če se na tretiranih površinah isto leto več ne sadi ali seje drugih kultur. 
c) v sirku v odmerku 0,5 L/ha (5 ml na 100 m2) ob porabi 200-300 L na ha (2-3 L na 100 m2. Plevel 
mora biti v fazi intenzivne rasti. 
d) na travnikih, pašnikih v 0,25-0,5 % koncentraciji – samo kot točkovna uporaba za tretiranje 
posameznih gnezd večletnega plevela. 
e)  na nekmetijskih travnih površinah (parki, zelenice in športni tereni) se širokolisten plevel 
zatira v odmerku 0,5-1,0 L/ha (5-10 ml na 100 m2) največ dvakrat v eni rastni dobi. Enoletni plevel 
se uspešno zatira, ko je visok največ 15 cm,  večletni plevel pa takrat, ko je le-ta v polni vegetaciji.  
f) na zatravljenih nekmetijskih površinah (brežine avtocest, železnice, 1,5 m pas ob regionalnih cestah, 
urbane površine, ki vključujejo parke, zelenice in športne terene, ter druge) za zatiranje pelinolistne in 

drugih vrst ambrozije (Ambrosia sp.) v  odmerku 0,5-1,0 L/ha (5-10 ml na 100 m2). Zatiranje je uspešno, 
ko je plevel visok največ 15 cm, oziroma je v polni vegetaciji. 
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču v koruzi in sirku tretira enkrat v eni rastni 
sezoni. Ne sme se tretirati, če obstaja nevarnost, da bo sredstvo zanašalo na sosednje kulture. Ne 
sme se tretirati pri temperaturah, višjih od + 28 oC. Uporaba ni dovoljena pri pridelavi semenske 
koruze. Pri temperaturah pod 0 oC  sredstvo lahko kristalizira, a se s segrevanjem spet utekočini brez 
škodljivih posledic.  
 
DODATNA OPOZORILA k uporabi na nekmetijskih površinah:  
Na istem zemljišču se lahko s sredstvom tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.  
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Zaradi zmanjšanja tveganja za površinski odtok FFS ali odtok preko drenažnih sistemov, se priporoča 
tretiranje v obdobju, ko je predvideno daljše obdobje brez padavin. 
V primeru tretiranja z navedenim pripravkom v parkih, na zelenicah in športnih terenih, je iz vidika varovanja 
zdravja ljudi treba označiti tretirano območje (npr. s trakovi za označevanje) in onemogočiti dostop nanj v 
času tretiranja in dokler se škropivo ne posuši.  
O tretiranju površin, kjer raste ambrozija, in ki mejijo na območja vrtcev, šol, domov za ostarele ali bolnišnic, 
je treba predhodno obvestiti te institucije ter jih opozoriti naj se v času tretiranja ne zadržujejo na prostem več 
kot je nujno potrebno in naj v času tretiranja okna zaprejo in prostorov ne zračijo. Poleg tega naj ne vstopajo 
na tretirane površine dokler se škropivo ne posuši. 
Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju  škropilne brozge, polnjenju rezervoarja in med 
tretiranjem mora delavec nositi rokavice, delovni kombinezon, trpežno obutev, pokrivalo ter zaščito za 
oči/obraz. 
 
FITOTOKSIČNOST:  Banvel 480 S je fitotoksičen za vse širokolistne posevke. Na tleh, ki so 
siromašna s humusom in z mineralnimi hranili ter na njivah koruze, kjer so rastline koruze 
oslabljene zaradi delovanja drugih fitofarmacevtskih sredstev, lahko odmerek 0,7 L/ha Banvela 480 
S povzroči fitotoksičnost in zmanjšanje pridelka. 
MEŠANJE: Mešanje sredstva Banvel 480 S z drugimi pripravki ni predvideno. 
KARENCA: Karenca  za koruzo in sirek je zagotovljena s časom uporabe.  
Karenca za travo za košnjo je 14 dni.   
Delovna karenca za dostop rejnih živali na pašnik je 14 dni.  
Delovna karenca za ljudi je 1 dan ali ko se tretirana površina posuši. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov dikamba  je za koruzo (zrnje) in sirek (zrnje) 0,01 mg/kg. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo BANVEL 480 S se razvršča  in označi kot: 
 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S20/21  Med uporabo ne jesti, ne  piti in ne kaditi. 
S37/39      Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za 
uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi 
spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in 
manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti 
pristojni organ. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
vodnih izvirov  tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme 
tretirati  v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 
2. reda.  
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se  umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v 
dobro zračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom.  Zagotoviti je potrebno osnovne življenjske 
funkcije. Takoj se posvetuje z zdravnikom in se mu posreduje podatke o pripravku, ki so na 
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originalni embalaži in/ali navodilu za uporabo pripravka. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode, bruhanja se  ne izziva. Osebam 
z motnjo zavesti se ne da ničesar piti, niti se  ne izziva bruhanja, namesti se ga v bočni položaj. 
Poklicati je potrebno zdravnika. 
Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito spere z vodo in 
milom.  
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči  15 min spira  s čisto vodo. Če 
draženje ne preneha se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Pri vdihavanju večje količine se je potrebno ravnati po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku:  Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. V primeru  
zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca, aplikacija aktivnega oglja in 
saliničnega odvajala. Zdravljenje je simptomatično. 
 
 


