
Важлива ланка  
в боротьбі з бур’янами

• Широкий спектр боротьби з бур’янами

• Гарна селективність у багатьох культурах

• Можливість поєднання з іншими діючими 
речовинами



Рекомендації щодо використання

Культура Фаза внесення Норма, л/га

Капуста білокачанна
Через 1-3 тижні після висадки 

розсади у грунт
1,0 - 2,0

Цибуля від 3-х справжніх листків культури до 2,0*

* - максимально допустима одноразова доза 0,5 кг/га
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Лентагран 45® – контактний гербіцид, спрямований на боротьбу з 
дводольними бур’янами на овочевих культурах.

Лентагран 45® - широкий спектр контролю дводольних бур’янів. Це 
пов’язано з унікальним механізмом дії діючою речовини - Піридат. 
Завдяки цьому ви можете отримати безпрецедентні результати!

Спосіб Дії

 z Контактний гербіцид: діюча речовина абсорбується листям

 z Інгібітор фотосинтезу: під час фотосинтезу, транспорт електронів 
інгібується незворотно

 z Симптоми ураження: негайне припинення росту, після чого повне 
відмирання. Листя жовтіє, потім чорніє (процесс починається з 
поверхні листочка)

 z Сприятливі умови: тепла погода (висока температура й достатня 
волога) сприятимуть росту бур’янів та ефективності піридату

Спектр дії
Глуха кропива пурпурна
Лобода біла
Кропива жалка
Нетреба звичайна
Підмаренник чіпкий
Паслін чорний
Спориш звичайний
Гірчак шорсткий
Пупавка польова
Щириця загнута
Грицики звичайні

Галінсога дрібноквіткова
Рутка лікарська
Амброзія полинолиста
Зірочник середній
Гірчак почечуйний
Гірчак березкоподібний
Ромашка лікарська
Жовтозілля звичайне
Талабан польовий
Хвощ польовий

Дуже чутливі Помірно нечутливіПомірно чутливі

Діюча речовина: ................................................................. Піридат 450 г/кг 

Препаративна форма: ........................... Водорозчинний порошок

Норма витрати: ..............................................................................1,0-2,0 кг/га

Норма робочої рідини: ......................................................... 200-400 л/га

Лентагран 45® - це гербіцид, 

який чудово інтегрується в стра-

тегію боротьби з бур’янами на 

різних культурах. Якщо рівень за-

сміченності поля дуже великий, 

рекомендується використову-

вати збільшену дозу гербіциду 

Лентагран 45®.

Лентагран 45® застосовують 

на бур’яни на ранніх стадіях роз-

витку (на стадії сім’ядолі і до 2-4 

справжніх листків).

 z на цибулі можна вносити 

препарат, коли є розвине-

ний восковий шар на культурі 

(принаймні, через 2 дні після 

останніх опадів)

 z не рекомендується викори-

стання, коли вночі темпера-

тура знижується нижче 2°C, а 

в день перевищує 25°C

 z уникайте застосування пре-

парату перед очікуванням 

дощу (до 2 годин)

 z не рекомендується викори-

стання разом із ад’ювантами, 

добривами та грамініцидами

Галінсога 
дрібноквіткова

Щириця  
загнута

Лобода  
біла

Паслін  
чорний

Світовий досвід застосування 
Лентагран 45® на наступних 

культурах:  
часник, томати, горох, квасоля, 

сочевиця, брокколі, спаржа, капуста 
цвітна, цибуля шалот, цибуля порей

В переліку вказана незначна частина чутливих бур’янів до Лентаграну 45®


