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Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-25/2018wu z dnia 25.05.2018 r.  
 
 
Posiadacz zezwolenia:  
Bayer AG., Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec, 
tel.: +33 4 72 85 48 88, fax: +33 4 72 85 49 26 
 
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. 
z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03 
 
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka  ochrony roślin: 
……………….. 
 

Bandur 600 SC  
 
 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
 
 
Zawartość substancji czynnych: 
aklonifen (związek z grupy dwufenyloeterów) – 600 g/l (49,59%) 
 
 

Zezwolenie MRiRW nr R-25/2018wu z dnia 25.05.2018 r. 
 
 
 
 

  
Uwaga  
H351   Podejrzewa się, że powoduje raka. 
H410   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
EUH208   Zawiera aklonifen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
EUH401   W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować 

zgodnie z instrukcją użycia. 
P201   Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. 
P280   Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną. 
P308 + P313   W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 

lekarza. 
P391   Zebrać wyciek. 
 
 
OPIS DZIAŁANIA 
HERBICYD selektywny, o działaniu kontaktowym, występującym w formie koncentratu do 
sporządzania zawiesiny wodnej.  
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna aklonifen zaliczana jest do grupy F3 
 
DZIAŁANIE NA CHWASTY  
Herbicyd stosowany doglebowo, tworzący po aplikacji na jej powierzchni jednolitą powłokę. 
Pobierany jest poprzez liścienie oraz koleoptyl chwastów. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich 
kiełkowania i wschodów, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. W roślinie blokuje wytwarzanie 
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chlorofilu. Środek pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z czym zwalcza 
zachwaszczenie wtórne. 
Nierównomierne pokrycie oraz złe przygotowanie powierzchni gleby może obniżyć skuteczność 
działania środka. 
Na glebach gliniastych i piaszczystych środek można stosować przed i po wschodach rośliny 
uprawnej, a na glebach organicznych tylko po wykiełkowaniu rośliny uprawnej. 
 
 
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała  

Chwasty średnio wrażliwe: rdestówka powojowata, (syn. rdest powojowaty) 

Chwasty odporne: iglica pospolita 
 
 
STOSOWANIE ŚRODKA 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy 
polowych. 
 
Ziemniak 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3,0 l/ha 

Termin stosowania: Środek stosować po ostatecznym obredleniu i ukształtowaniu redlin, ale nie 
później niż tydzień przed pojawieniem się wschodów  roślin ziemniaka (BBCH 01-08).  

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN  
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH 

 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w 

uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik. 

 
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz 
ich wrażliwości na stosowany środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia 
lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia. 
 
Groch zwyczajny (uprawiany na suche nasiona) 
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. 
Termin stosowania:  
Środek stosować bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej na starannie 
uprawioną glebę.  
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
 
Marchew, pasternak 
A. Zabieg jednorazowy 
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. 
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej 
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
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Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
Liczba zabiegów: 1. 
 
B. System dawek dzielonych 
Pierwszy zabieg 
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha 
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej 
Drugi zabieg 
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. 
Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści 
właściwych oraz chwasty w fazie liścieni 
Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona 
również zachwaszczenie wtórne. 
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
Liczba zabiegów: 2  
 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 2 w przypadku zastosowania  systemu 
dawek dzielonych 
 
Pietruszka korzeniowa 
System dawek dzielonych 
Pierwszy zabieg 
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej 
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha 
Drugi zabieg 
Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści 
właściwych oraz chwasty w fazie liścieni 
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. 
Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona 
również zachwaszczenie wtórne. 
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 
 
Cebula uprawiana z siewu, czosnek 
A. Zabieg jednorazowy 
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. 
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej 
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
Liczba zabiegów: 1. 
 
B. System dawek dzielonych 
Pierwszy zabieg 
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. 
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej 
Drugi zabieg 
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. 
Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści 
właściwych oraz chwasty w fazie liścieni 
Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona 
również zachwaszczenie wtórne. 
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
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Liczba zabiegów: 2  
 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub w przypadku zastosowania  systemu 
dawek dzielonych 2  
 
Słonecznik 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3,0 l/ha. 
Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie, ale nie później niż tydzień przed 
wschodami rośliny uprawnej 
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
 
Kminek zwyczajny 
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. 
Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie, przed wschodami roślin na starannie 
uprawioną glebę.  
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
 
Szkółki drzewek iglastych (sosna, świerk, jodła, modrzew) 
Maksymalna  dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3,0 l/ha. 
Termin stosowania: Środek stosować kiedy drzewka są w stanie uśpienia 
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
 
Wierzba energetyczna 
Maksymalna  dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,5 l/ha. 
Termin stosowania:  
Środek stosować natychmiast po wysadzeniu, przed pojawieniem  się nowych pędów. Zaleca się 
stosowanie niższej dawki na glebach lekkich, aby uniknąć szkodliwego działania środka na roślinie 
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
 
 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI 
STOSOWANIA 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 
Ziemniak – 40 dni, 
Marchew, pasternak, pietruszka, cebula, czosnek słonecznik, kminek– nie dotyczy 
 

1. W przypadku słonecznika, stosowanie środka później niż tydzień po wschodach oraz przy 
niekorzystnych warunkach klimatycznych (duża wilgotność, niska temperatura), może uszkodzić 
roślinę uprawną.  
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2. Należy unikać znoszenia cieczy na sąsiadujące uprawy rzepaku, jęczmienia, sałat, buraków oraz 
ogórka, gdyż środek może uszkodzić wschodzące rośliny. 

 
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą 
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): 
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. 
 
 
NASTĘPSTWO ROŚLIN 
W przypadku wcześniejszego zaorania (na głębokość 10 cm) plantacji opryskiwanej środkiem (w 
wyniku wymarznięcia roślin czy uszkodzenia przez choroby, szkodniki) na polu tym można siać 
rzepak ozimy i jary, jęczmień, pszenicę ozimą i jarą, pszenżyto ozime i jare, żyto, buraki cukrowe, 
gorczycę białą, słonecznika, kukurydzę, groch, fasolę oraz soję po upływie co najmniej 3 tygodni od 
użycia środka. 
 
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą 
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym 
mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło 
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. 
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z 
cieczą użytkową. 
 
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY 
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. 
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same 
środki ochrony osobistej. 
 
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Filtry oraz końcówki opryskiwacza wymyć osobno. Rury oraz 
dysze wymyć czystą wodą z dodatkiem środka czyszczącego przeznaczonego do czyszczenia 
opryskiwaczy. Następnie aparaturę przepłukać czystą wodą co najmniej dwukrotnie.  
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ 
OSÓB POSTRONNYCH 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, 
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. 
 
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków 
ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. 
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. 
Unikać zanieczyszczenia skóry. 
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 
 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.  
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.  
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. 
 
W przypadku jednokrotnego zastosowania w dawce 2,5 - 3 l/ha: 
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o 
szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.  
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W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest 
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. 
 
W przypadku jednokrotnego zastosowania w dawce 2 l/ha  
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o 
szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.  
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest 
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. 
 
W przypadku zastosowania w dawkach dzielonych (1,5 l/ha + 1 l/ha) 
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o 
szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.  
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest 
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. 
 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY 
ROŚLIN I OPAKOWANIA 

Chronić przed dziećmi. 
Środek ochrony roślin przechowywać: 
− w oryginalnych opakowaniach,  
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz 

dostęp osób trzecich, 
− w temperaturze 0 oC - 30oC 
 
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. 
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów 
niebezpiecznych. 
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących 
środkami niebezpiecznymi. 
 
 
PIERWSZA POMOC 

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. 
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. 
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. 
 
 
Okres ważności - 2 lata 
Data produkcji   - ........ 
Zawartość netto - ........ 
Nr partii             - ........ 
 
 


