
Активне  підсилення Вашого  контролю бур’янів

• Швидка гербіцидна дія  — перші результати дії на 3-4 день

• Безпечний для нуту  (єдиний страховий гербіцид на посівах 
цієї культури)

• Немає обмежень у сівозміні  (короткий період розпаду в 
ґрунті та воді)

• Широкий спектр контролю бур’янів

• Відмінна ефективність щодо знищення підмаренника 
чіпкого, лободи білої, щириці загнутої, лутиги розлогої та 
пасльонових

• Низька токсичність для птахів, ссавців  та ґрунтових 
організмів
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Рекомендації щодо використання

Belchim Crop Protection
Technologielaan 7,  
B-1840 Londerzeel
Tel: + 32 (0)52 30 09 06
Fax: + 32 (0)52 30 11 35

Представники в Україні:  
Русанов Станіслав - +380 (50) 351 68 30

Суріс Олександр - +380 (50) 527 44 85  
Тітов Олексій - +380 (50) 383 81 93  

Штефан Андрій - +380 (66) 703 57 71
www.belchim.ua

Лентагран 600® – концентрат емульсії, що вміщує 600 г/л піридату

600EC600EC

Спосіб дії

 z Контактний гербіцид: діюча речовина абсорбується листям

 z Ліпофільні характеристики: піридат абсорбується дуже 
швидко – дощ через 30 хвилин не зменшує ефективність 
діючої речовини

 z Інгібітор фотосинтезу: під час фотосинтезу транспортування 
електронів інгібується незворотно

 z Симптоми ураження: негайне припинення росту бур’янів, 
після чого настає їхнє повне відмирання: листя жовтіє, потім 
чорніє (процес починається з поверхні листової пластинки)

 z Сприятливі умови: тепла погода (висока температура й 
достатня кількість вологи) сприятиме росту бур’янів та 
ефективності піридату

Спектр дії

Дуже чутливі: 
90–100%

Помірно нечутливі:  
51–74%

Помірно чутливі:  
75–89%

Діюча речовина: ....................................................Піридат 600 г/л 

Препаративна форма: ......................... Концентрат емульсії

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

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

В переліку вказана незначна частина  
чутливих бур’янів до Лентаграну 600®

Кохія вінична
Щириця звичайна
Лобода біла
Паслін чорний
Жовтозілля звичайне
Жабрій звичайний
Рутка лікарська
Галінсога дрібноквіткова
Грицики звичайні
Кропива жалка
Підмаренник чіпкий
Дурман звичайний

Берізка польова
Спориш звичайний
Осот жовтий
Переліска однорічна
Абутилон Теофраста 
(канатник)
Роман польовий
Лутига розлога
Бирючина звичайна
Череда трироздільна
Десмодіум канадський
Празелень звичайна

Буглосоїдес польовий
Синяк звичайний
Нетреба звичайна
Осот жовтий польовий
Чистець болотний
Горошок мишачий
Амброзія полинолиста
Курячі очка польові
Злинка канадська
Молочай звичайний
Гібіск трійчастий
Падалиця соняшнику

Геліотроп 
європейський
Портулак городній
Жовтець польовий
Курай поташевий
Вероніка плющолиста
Ромашка польова
Зірочник середній
Гірчак почечуйний
Гірчиця дика
Витка гречка 
березкоподібна

Культура Спектр дії Фаза внесення 
Норма витрати, л/га

мін. макс.

Кукурудза Однорічні 
дводольні та деякі 
злакові бур’яни

2-8 листків у культури (BBCH 12-18), ранні фази розвитку бур’янів 1,0 1,5

Нут післясходово, в фазу 2 - 4 листків у бур`янів 1,5 2

Норма витрати робочої рідини: 200 – 300 л/га

Застереження: 
- не слід застосовувати за температури нижче як 10°С (оптимальна – 15…25°С);
- не вносити на ослаблених, пошкоджених приморозками, посухою, шкідниками та хворобами посівах (за виникнення стресових умов);
- заборонено використовувати сумісно з мінеральними прилипачами.
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Завершення 
відмирання

Початок 
відмирання

грунт

Мертва рослина 
бур'яну

Хлоропласт

Зовнішня мембрана

Внутрішня мембрана
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Кохія вінична Лобода біла Жовтозілля звичайне Жабрій звичайнийЩириця звичайна Паслін чорний


