VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO BANVEL 4 S (A7254B) PERREGISTRAVIMO
NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
2014 m. rugpjūčio 4 d. Nr. A1-245
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m.
birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos
produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir Banvel 4 S (A7154B) registracijos
ataskaitos išvadomis,
p e r r e g i s t r u o j u herbicidą Banvel 4S (A7254B), Syngenta Crop Protection AG,
neprofesionaliajam naudojimui iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Veiklioji medžiaga: dikamba 480 g/l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki
paviršinių vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
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Pakuotė: 5 ml, 10 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml.
Herbicidas naudojamas:
Naujai įrengtoms vejoms.
Norma: 100 ml / 200 m2.
Naikina vienametes ir daugiametes dviskiltes piktžoles.
Purkšti pavasarį–vasarą, kai vejų žolės turi 3 lapelius, o vienametės piktžolės yra ne
aukštesnės kaip 15 cm, ne daugiau kaip 1 kartą.

Senoms vejoms.
Norma: 100 ml / 100 m2.
Naikina vienametes ir daugiametes dviskiltes piktžoles.
Purkšti pavasarį–vasarą, kai daugiametės piktžolės intensyviai auga, bet ne vėliau žiedinio
pumpuro pasirodymo, ne daugiau kaip 1 kartą.
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