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S-PAC DESCRIPTION:
LBL S PANEL RH 270X122 MM

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN004

ISSUE DATE:
03.08.2009 234197

L1090572  PORT/07A  PPE 4164512

SU AGI Code: 24293

Herbicida sistémico, absorvido pelas folhas e raízes, 
indicado para o controlo das principais infestantes 
dicotiledóneas anuais e perenes da cultura do milho

Solução concentrada (SL) contendo 480 g/L ou 41% (p/p) de 
dicamba (sob a forma de sal de dimetilamónio)

Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com HRAC:

GRUPO 4 HERBICIDA

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA  
E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES  
DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da 
velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da 
distribuição de calda.

•  A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de 
aplicação, respeitando as doses indicadas.

•  Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm2 
e/ou usar bicos anti-arrastamento.

• Volume de calda a utilizar: 200-400 L/ha.
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Provoca irritação ocular grave. • Tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros. • Evitar respirar a nuvem de pulverização. • Não pode entrar 
em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. • Não comer, beber ou fumar 
durante a utilização deste produto. • Usar proteção ocular e proteção facial. • 
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com 
água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for 
possível. Continuar a enxaguar. • Caso a irritação ocular persista: consulte um 
médico. • Recolher o produto derramado. • Eliminar o conteúdo e a embalagem em 
local adequado à recolha de resíduos perigosos. • Ficha de segurança fornecida 
a pedido. • Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. • 
Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 
5 metros em relação às zonas não cultivadas. • Para proteção dos organismos 
aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície. 
• Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às 
zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos 
(CIAV). Telef: 800 250 250.

O BANVEL® é um herbicida sistémico, formulado com base na subs-
tância ativa dicamba que pertence, à família química dos benzoatos, 
sendo uma auxina sintética. É absorvida por via foliar e radicular, 
com translocação rápida para os tecidos meristemáticos através do 
simplasto e do apoplasto. Inibe o desenvolvimento celular (atua como 
o ácido indol-acético, IAA).
UTILIZAÇÃO, DOSE E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura Dose (L/ha) Condições de aplicação

Milho 0,6 L/ha
Aplicação em pós-emergência do milho 
(2-9 folhas) e das infestantes (2-3 folhas).

INFESTANTES SUSCETÍVEIS
Beldro (Amaranthus hybridus), cardo-das-vinhas (Cirsium arvense), 
corriola (Convolvulus arvensis), erva-aranha (Amaranthus blitoides), 
erva-pessegueira (Polygonum persicaria), labaça-crespa (Rumex 
crispus), mal-casada (Polygonum lapathifolium), moncos-de-perú 
(Amaranthus retroflexus), trepadeira-das-balças (Calystegia sepium). 
INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS
Catassol (Chenopodium album), figueira-do-inferno (Datura stramonium).
INFESTANTES RESISTENTES
Mostarda-dos-campos (Sinapis arvensis), sempre-noiva (Polygonum 
aviculare), erva moira (Solanum nigrum), malvão (Abutilon theophrasti), 
verónica-da-pérsia (Veronica persica).
PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
•  Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se pro-

ceder, sempre que possível, a utilização de herbicidas mistos ou à 
alternância de herbicidas com modos de ação diferentes.

• Evitar o arrastamento durante a aplicação. 
•  Durante o tratamento não se deve atingir as culturas e terrenos vizinhos.
• Evitar a aplicação em condições de “stress” da cultura.
• Não aplicar em solos arenosos.
•  Após a aplicação do BANVEL® não semear ou plantar tomateiro 

e tabaco.
•  Em caso de acidente da cultura do milho tratada com BANVEL® 

só semear, em substituição, milho ou cereais.
• Não aplicar em milho-doce e em milho para pipocas.
• Não aplicar em campos de multiplicação de milho.
MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Na preparação da calda deitar metade do volume de água ade-
quado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto 
necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando 
agitação contínua.
MODO DE APLICAÇÃO
•  Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de 

1 Litro

Autorização de venda nº 0614, concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso – 1990-079 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00
www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Lote e Data de produção: ver embalagem

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada 
em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma 
autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação 
de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas 
características previstas na Lei.
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