
   2015 

Bruk av Banvel i korn 

Banvel er godkjent brukt i korn for å forebygge utvikling av 
resistens. Banvel har vært på det norske markedet lenge, men 
da kun  mot ugras i eng og beite. I korn skal Banvel alltid 
blandes med et annet ugrasmiddel som gir en allsidig 
ugraseffekt samtidig som faren for utvikling av resistens 
reduseres.  

Bruksområde og dosering 

Banvel er tillatt brukt i vårhvete og bygg uten gjenlegg med en dosering på 20-25 ml per dekar. Væskemengde 20-30 
liter per dekar. Se etiketten her. Banvel passer godt inn i en strategi med lavdosemidler/SU-midler (SulfonylUrea) der 
det brukes ulike blandingspartnere.   

Effekt og forbygging av resistens 
Banvel skal alltid tankblandes med såkalte SU-midler (Express, Harmony Plus 50 T, Ally 50 ST og  CDQ ) eller  Starane 
XL (ALS-hemmer og veksthormon). Det skal tilsettes klebemiddel ved blanding med Express, Harmony Plus 50 T eller 
CDQ.  

Tankblandingen har en allsidig ugraseffekt, men forbedrer virkning mot klengemaure, vindelslirekne og jordrøyk. I 
tillegg reduseres risikoen for utvikling av resistens mot ugrasarter som vassarve, stivdylle, då, linbendel og hønsegras. 

Hvorfor blande med Banvel 
I Norge er det registrert resistens ovenfor SU-midler/lavdosemidler i ugrasartene vassarve, hønsegras, balderbrå, då, 
linbendel og stivdylle. Årsaken til dette er ensidig bruk av SU-midler.  

Aktuelle tiltak for å forebygge utvikling av resistens er: 

 å veksle med ugrasmidler som har forskjellig virkemekanisme

 å bruke ugrasmidler med forskjellige virkemekanismer i blandinger. Begge ugrasmidlene må ha effekt mot de
aktuelle ugrasartene

 mekanisk ugrasbekjempelse

 vekstskifte med kulturer hvor det brukes andre ugrasmidler enn SU-midler

Videre er det viktig å sjekke effekten av ugrasmiddelet. 

Dersom det er mistanke om redusert effekt må det sprøytes 

igjen med et nytt produkt med annen virkemekanisme som 

er effektiv mot ugrasarten(e). 

Banvel virker resistensforebyggende fordi det har en annen 
virkemåte i plantene enn SU-midlene. Det virksomme stoffet 
i Banvel, dikamba, er et såkalt hormon herbicid med 
auxinvirkning som gjør at plantene dør pga ukontrollert 
vekst. Tankblanding av Banvel og SU-midlene/ALS hemmer 
vil derfor forebygge utviklingen av SU-resistent ugras. I 
tillegg gir blandingen en bedre og mer allsidig ugraseffekt 
enn bruk av midlene alene. 

På neste side er det satt opp en virkningstabell ved blanding 
av Banvel med Ally, Express SX, Starane XL og Harmony 
Plus. 

Blandinger 

Banvel skal alltid tankblandes med Express, Harmony Plus 50 T,  Ally 50 ST, CDQ  eller  Starane XL. Så vidt vi kjenner 

til er Banvel også blandbar med mekoprop-P preparater. Husk klebemiddel ved blanding med Express, Harmony 

Plus 50 T eller CDQ. 
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Klimaforhold, bruk og forholdsregler 

For å ha best mulig effekt skal Banvel brukes tidlig, kornets 1- 3 bladstadiet (BBCH 11-13). Ved bruk av Banvel og en 
blandingspartner  skal kulturen være i god vekst. Temperaturen skal være minimum mellom  8 - 12 °C for å få best virkning 
samt unngå risiko for sprøyteskade.  

For å redusere  risikoen for sprøyteskader bør laveste nødvendige dose brukes. På grunn av risikoen for unormal vekst  

bør  det ikke sprøytes  på stressede planter forårsaket av tørke, vannmettet jord, meget høye  eller  lave temperaturer eller 

nattefrost 5-7 dager før eller etter behandlingstidspunktet. Banvel skal brukes før BBCH 30 da sen sprøyting kan føre til 

bøyde skudd og forkorting av 2. stengelinternodie. Høyeste dose skal bare brukes under optimale  forhold.  

 Tabell 1. Virkningstabell for blanding av Banvel med Ally, Express SX, Starane XL og Harmony Plus 

1) Klengemaura må ha under to kranser 2) Ikke god nok effekt på SU- resistent vassarve

 1=90-98 % virkning    2=75-89 % virkning    3=50-74 % virkning    4=0-49 % virkning 

 Annet 
Banvel er også godkjent brukt i eng og beite mot ugrasarter som høymole, andre syrearter, kvitkløver, ryllik, groblad, 

løvetann, soleiearter, tungras og vassarve.  Les mer om Banvel her. 

Preparat Al ly+ Express  SX + Starane XL+
Harmony Plus  

+

Banvel Banvel Banvel Banvel Banvel

Dose 0,1 tab 1,1 g 80 ml 0,15 tab 

Dose 20 ml  20 ml 20 ml 20 ml 20 ml

Balderbrå 2 1 1 1 1

Dyl le 1-2 1 2 1-2 2

Då 2 1 2 1 2

Gjetertaske 2 1 1 1 1

Gul lkrage 4 2 3 4 3

Haremat 2 1 2 1 2

Hønsegras 2 1 1 1 1

Jordrøyk 2 2 2 2 2

Klengemaure1) 2-1 2 1 1 1

Linbendel 2 1 1 1 1

Meldestokk 1 1 1 1 1

Ol jevekster 2  1 1 1 1

Pengurt 2 1 1 1 1

Rødtvetann 2-3 1-2 1-2 2 1-2

Stemor 2-3 1-2 2 2 2

Tranhals 3 2 1-2 2 1-2

Tunbalderbrå 2-1 1 1 1 1

Tungras 2 3 2 2 2

Vassarve 2) 2-1 1 1 1 1

Vindels l i rekne 1-2 2 1 1 1

Åkergråurt 2 1 2 2 2

Åkergul l 2 1 1 1 1

Åkerminneblom 2 1 1 1-2 1

Åkersvineblom ? 1 1 1-2 1
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