Lentagran® WP
Veiklioji medžiaga: piridatas 45%.
Produkto forma: Šlampantys milteliai vandenyje tirpstančiuose maišeliuose
Lentagran® WP - selektyvaus veikimo, diazininių junginių cheminės klasės kontaktinis
herbicidas. Naudojamas garbanotuose kopūstuose, raudongūžiuose kopūstuose, baltagūžiuose
kopūstuose, žiediniuose kopūstuose, brokoliuose, Briuselio kopūstuose, svogūnuose, auginamuose
iš sėklų, svogūnuose, auginamuose iš sėjinukų ir poruose vienamečių dviskilčių piktžolių
naikinimui.
Herbicidas skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikata ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto dirvožemiuose su mažu organinės
medžiagos kiekiu.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5
2362052 arba 8 687 533 78.
Pakuotė: 1 kg.
Registracijos Nr. 0367H/09
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės .
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas – 2 metai
Registracijos savininkas ir marketingo kompanija:
Belchim Crop Protection/Nordisk Alkali
Technologielaan 7B-1840 Londerzeel – Belgija
Tel: 0167 521 246
Fax: 0167 52132

Importuotajas ir platintojas:
UAB” BalticAgro”
Perkūnkiemio g.2, LT- 12126, Vilnius
Tel:+370 5 2701187
Fax: +370 5 2701711

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTO
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.
LENTAGRAN WP
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Lentagran WP – kontaktinis herbicidas, naudojamas vienamečių dviskilčių piktžolių naikinimui
kopūstuose, svogūnuose, poruose. Herbicidas naikina jaunas, gerai augančias piktžoles. Purškimo
metu augalai ir piktžolės turi būti sausi. Lietus keletą valandų po purškimo yra nepalankus
herbicido efektyvumui.
Tirpalo kiekis: 200-400 l/ha.
Lentagran WP labai gerai naikina:
Baltąsias balandas (Chenopodium album), trikertes žvagines (Capsella bursa pastoris),
smulkiažiedes galinzogas (Galinsoga parviflora Cav.), paprastąsias žiles(Senecio vulgaris),
raudonžiedes notreles (Lamium purpureum), daržines žliūges (Stellaria media), garstukus(Sinapis
arvensis), juodąsias kiauliauoges (Solanum nigrum), dirvines pienes (Sonchus arvensis),
šiurkščiąsias pienes (Sonchus asper), gailiąsias dilgėles (Urtica urens),apskritalapes notreles
(Lamium amplexicaule), daržines pienes (Sonchus oleraceus), šiurkščiuosius burnočius(Amaranthus
retroflexus L.), plačiąsias balandūnes(Atriplex patula).
Vidutiniškai naikina:
Ramunes (Matricaria spp.), kibiuosius lipikus (Galium aparine).
Nepakankamai efektyvus prieš:
Dirvines čiužutes (Thlaspi arvensis), dirvinius vijoklius(Convolvulus arvensis), valgomąsias
rūgštynes(Rumex acetosa), rapsų pabiras (Brassica napus),veronikas (Veronica spp.) dirvinius
ridikus (Raphanus raphanistrum), rūgčius (Polygonum spp.), našlaites(Viola spp.).
Garbanotuose kopūstuose, raudongūžiuose kopūstuose, baltagūžiuose kopūstuose, žiediniuose
kopūstuose, brokoliuose herbicidas purškiamas po sudygimo, kai kopūstai turi 6 lapelius. Iš daigų
auginami kopūstai purškiami 3 - 4 savaitės po pasodinimo ir augalai turi mažiausiai 6 lapelius. Tuoj
po purškimo gali atsirasti chlorozė ant augalų. Šis pageltimas yra laikinas ir neturi įtakos derliui ir
jo kokybei.
Norma: 1,5 - 2,0 kg/ha.
Briuselio kopūstuose purškiama 3-4 savaitės po daigų išsodinimo, kai augalai turi mažiausiai 6
lapelius. Tuoj po purškimo gali atsirasti chlorozė ant augalų. Šis pageltimas yra laikinas ir neturi
įtakos derliui ir jo kokybei.
Norma: 1,5- 2,0 kg/ha.
Svogūnuose auginamuose iš sėklų, svogūnuose auginamuose iš sėjinukų purškiama po
sudygimo,2-3 lapelių tarpsnyje arba po sodinukų pasodinimo(BBCH 13).Purškiama 2 ar 3 kartus
nuo augalų 2 lapelių tarpsnio, kas 10-12 dienų. Kad optimaliai sunaikinti piktžoles po svogūnų
sėjos iki jų sudygimo rekomenduojama naudoti dirvinį herbicidą, po to purkšti Lentagran WP.
Norma: 0,5 kg/ha vieno purškimo metu.

Poruose - purškiama po sudygimo (nuo 2 iki 3 lapelių tarpsnio) arba po daigų pasodinimo. Jei po
sėjos ar daigų pasodinimo buvo naudotas dirvinis herbicidas, Lentagran WP naudojamas, kai
sudygsta nauja piktžolių banga (daugiausiai 4 lapelių tarpsnio).
Norma: 1,5 - 2,0 kg/ha
Intervalas tarp purškimo ir derliaus nuėmimo:
4 savaitės porams, 6 savaitės kopūstams, 8 savaitės svogūnams, česnakams.
TIRPALO PARUOŠIMAS
Pusę purkštuvo talpos pripildyti vandeniu. Įjungti maišyklę. Įdėti reikiamą Lentagarn WP kiekį
(neatidaryti vandenyje tirpaus maišelio). Pripilti trūkstamą vandens kiekį.
Paruoštą tirpalą tuoj pat išpurkšti, maišyklė turi dirbti ir purškimo metu.
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis
yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta
tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų
teritorijas.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščias pakuotes ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų
reikalavimus. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.
LAIKYMAS
Produktą laikyti originalioje pakuotėje, vėsiose, gerai vėdinamose patalpose. Saugoti nuo šviesos ir
drėgmės. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų.
Sandėliavimo temperatūra +5 - +30 laipsnių C.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dėvėti patvarius medvilninius arba sintetinius darbo drabužius (kombinezoną), patvarius darbinius
batus, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, apsauginius akinius ar veido skydą. Jei stiprus
poveikis dėvėti kaukę nuo dulkių. Neįkvėpti dujų, dūmų, garų ar purškiamo tirpalo. Vengti
patekimo ant odos ir į akis. Suterštus rūbus nusivilkti. Kruopščiai išvalyti apsaugines priemones.
Išskalbti suterštas apsaugines priemones su muilu ar sodos tirpalu. Po darbo kruopščiai nusiprausti
(duše, vonioje, išsiplauti plaukus).
PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su
muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu
nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml)
vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba
etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5
2362052 arba 8 687 533 78

GARANTINIAI REIKALAVIMAI
Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originalioje gamyklinėje pakuotėje,
tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių
(pav. ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo
rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.
® – registruotas Belchim Crop Protection NV

