Lentagran WP
Veiklioji medžiaga: piridatas 45%.
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 profesionaliam naudojimui.

DIRGINANTIS

APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!
Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų
pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Vengti patekimo ant odos.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).15
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto dirvožemiuose su mažu organinės
medžiagos kiekiu.
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
Neringstraat 15
B-1840 Londerzeel – Belgija
Tel.: 0167 521 246
Fax : 0167 521 32

Importuotojas ir platintojas:

SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS NURODYMUS.
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS!
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 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. 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.
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.
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- +300C.
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 nukentėjusį asmenį į gryną orą, sušildyti ir leisti pailsėti. Jei atsiranda kvėpavimo problemos,
nedelsiant kviesti gydytoją (jei galima parodyti gydytojui etiketę).
Patekus ant odos:
Nusivilkti suterštus drabužius ir kruopščiai plauti užterštas kūno dalis vandeniu su muilu. Po to
nuskalauti šiltu vandeniu.
Patekus į akis:
Nedelsiant plauti akis dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių. Jei dirginimas tęsiasi
nedelsiant kreiptis į akių gydytoją (jei galima parodyti gydytojui etiketę).
Prarijus:
Išgerti keletą kartų aktyvuotos anglies su dideliu vandens kiekiu. Neskatinti vėmimo. Neduoti
nieko gerti sąmones neturinčiam asmeniui. Kviesti gydytoją (jei galima parodyti gydytojui etiketę).
Patarimas gydytojui:
Nėra specifinio priešnuodžio. Gydymas simptominis.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5
2362052

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

