
WEBBRIEF

LENTAGRAN® (12915 N - 45% pyridaat) is een product van Belchim Crop Protection nv/sa

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Klik  hier  vo or  meer  info over  onze pro duc ten :  w w w.b elchim.nl

Benut al je kansen !

Advies (vanaf 1e pijpje 3 cm): 0,25 - 0,5 kg/ha Lentagran + partner(s) 
Dosering en combinatie-keuze afhankelijk van omstandigheden (weer/ afharding /on-
kruiden): De bespuiting herhalen, daarna indien nodig nogmaals herhalen, afspuiten met 
bodemherbiciden (voor lengtewerking)

Toelating: zaaiuien, eerstejaars plantuien, tweedejaars plantuien, sjalotten 
dosering 0,25 - 0,5 kg/ha* Lentagran per bespuiting
4 toepassingen, minimale interval 5 dagen, maximaal 1,5 kg/ha per teeltcyclus
* maximaal 2 keer toepassen met 0,25 kg/ha en 2 keer met 0,5 kg/ha of maximaal 3 keer 
toepassen met 0,5 kg/ha

KUG-toelating: zilverui, picklers, bosuien (onbedekte teelt) en knoflook
dosering 0,25 - 0,5 kg/ha** Lentagran per bespuiting
5 toepassingen, minimale interval 5 dagen, maximaal 2 kg/ha per teeltcyclus
** maximaal 2 keer toepassen met 0,25 kg/ha en 3 keer met 0,5 kg/ha

Onkruidbestrijding in uien is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. Hierbij is inzet 
nodig van zowel bodem- als contactherbiciden. Onkruiden die aan bodemherbiciden 
ontsnappen moeten volledig worden opgeruimd met Lentagran, de ‘sterkste schakel’ in 
contactherbiciden toepassing.

Belangrijkste succesfactoren van “LDS-bespuitingen” in uien: 
op tijd starten, kleine onkruiden, korte intervallen en herhalen !

Toepassingsvoorwaarden: 
• Lentagran toepassen vanaf 1e pijpje 3 cm in een LDS-systeem 
• Spuit op een afgehard, droog gewas en op een grijze grond
• Gebruik voldoende water met grove druppels en weinig wind
• Bespuitingen niet uitvoeren bij hoge temperaturen

Belangrijke doelonkruiden 

voor Lentagran zijn o.a. klein 

kruiskruid, duivenkervel, 

melganzenvoet, knopkruid, 

zwarte nachtschade, ...

Gebruik in het KUG-
toepassingsgebied, komt voor 
risico en verantwoordelijkheid 
van de gebruiker.

http://www.belchim.nl

