
 Godkänd i all ärtodling

nordiskalkali.se

• Kontaktverkande herbicid med aktiva 
substansen pyridat

• Bäst effekt i strategi med Fenix
• Effekt på t ex. nattskatta, målla och dån
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Dos
Lentagran WP i ärtor får användas enligt följande.

Kultur Rekommen-
derad dos

Max antal 
behandlingar

Max dos per 
säsong Tidpunkt

Ärtor

Alternativ 1
0,6–1,0 kg/ha 1 1,0 kg/ha BBCH 13–16

Alternativ 2
0,5 kg/ha 2 1,0 kg/ha

Delad behandling: Dosen får maximalt vara  
0,5 kg/ha vid varje tillfälle i BBCH 11–16.  
Intervall: Minst 7 dagar.

Vår huvudrekommendation är att blanda 0,5 kg/ha Lentagran WP + 0,35 l/ha Fenix i BBCH 11. Vid behov finns möjligheten 
att följa upp med 0,5 kg/ha Lentagran WP till BBCH 16.

Tänk på att
• Öppna ej den vattenlösliga påsen
• Ta ej i påsen med blöta handskar/händer
• Fyll sprutan till hälften innan produkt appliceras
• Använd inget annat verktyg för att lösa påsen
• Lägg hela påsen direkt i sprutan. 
• Produkten bör hålla minst 15 °C innan blandning
• Vattnet ska hålla en temperatur på mellan 15–20 °C
• Blanda tills påsen är upplöst (tar minst 10 min)
• Använd sprutvätskan omedelbart

Vätskemängd
300–400 l vatten, Lentagran WP är kontaktverkande och 
behöver träffa ogräset för effekt.

Behandlingstidpunkt 
Ärtorna ska ha 1–6 blad (BBCH 11–16) beroende på stra-
tegi. Bäst effekt uppnås på så små ogräs som möjligt. 
Behandling bör ske så snart möjlighet ges inom tillåtet 
tidsintervall. Effekten optimeras genom att behandla på 
ogräs som inte är större än 2–4 blad (BBCH 12–14). Lämplig 
temperatur 10–25 °C.

Tankblandningar
pH-Opti eller annan vattenkvalitetsprodukt används med 
fördel för att få ett vatten med rätt pH-värde. Vår rekom-
mendation är att blanda Lentagran WP med Fenix. Övriga 
tankblandningar får invänta mer praktisk erfarenhet. 

Verkningssätt
Den aktiva substansen pyridat är kontaktverkande och 
absorberas av bladen. Den påverkar fotosyntesen i käns-
liga växter så tillväxten förhindras och plantan vissnar suc-
cesivt ner. Det är en slampulverformulering innehållande 
450 g/kg (45 % vikt-%) pyridat.

Användning
Lentagran WP har bra effekt på ogräsen målla, nattskatta, 
dån, jordrök, näva, trampört, åkerbinda. Bekämpa ogräsen 
när de är små. 
Behandla på torra blad, regnfasthet efter 2 timmar. Var 
uppmärksam på för höga temperaturer men effekten ökar 
med många ljusa timmar, behandla alltså med fördel på 
morgonen.

Tillredning av sprutvätska

Rekommendationer

10 min.

Läs gärna vidare på www.nordiskalkali.se, där finner 
du alltid aktuell information. 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs 
alltid etikett- och produktinformation före använd-
ning. Observera alla varningsfraser och symboler. 
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