
Brugsanvisning til mindre anvendelse 
af Lentagran 45 WP (632-1) mod 

bredbladet ukrudt i gulerødder, linser, 
lupiner og kikærter på friland 

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 

51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF) 

 

 

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning 
Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel 
godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt 
plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette 
godkendelse.  

 

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar 
 

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets  

effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten 

skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.  

 

 
  



Vejledning for Lentagran 45 WP (reg. nr.632-1) mod bredbladet 
ukrudt i gulerødder, linser, lupiner og kikærter på friland  
 

Ukrudtsmiddel: 

 Må kun anvendes mod ukrudt i gulerødder, linser, lupiner og kikærter på friland 

 Må ikke anvendes senere end BBCH 16 

 Brugsanvisningens angivelser skal overholdes   

 Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning 

 Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige 
arealer for at beskytte beboere og forbipasserende  

 Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at 
beskytte organismer, der lever i vand 

 Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter 
 

 

Advarsel: 

”Se Lentagran 45 WP etiketten” 

 

Brugsanvisning  
Til anvendelse på friland 

 

Afgrøde Skadevolder 

Dosering pr. 

behandling 

Antal 

behandlinger 

(interval) 

Vand-

mængde 

Behandlings-

tidspunkt 

(vækststadier) 

Gulerødder Bredbladet 

ukrudt 

Max. 0,5 kg 

kg/ha 

 Max. 2 

(min. 7 dages 

interval) 

200-

600 

L/ha 

BBCH 12-16 

Linser og 

lupiner 

Bredbladet 

ukrudt 

Max. 1,0 kg/ha. 

 

Eller ved 

splitbehandling: 

Max. 0,5 kg/ha 

1 

 

Eller ved 

splitbehandling: 

2 

(7-10 dage)  

 

Maksimalt 1 

kg/ha i alt pr. 

vækstsæson 

200-

600 

L/ha 

BBCH 13-16 

Kikærter Bredbladet 

ukrudt 

Max.  1,0 kg/ha. 

 

Eller ved 

splitbehandling: 

 

 

Max. 0,5 kg/ha 

1 

 

Eller ved 

splitbehandling: 

 

2 

(min. 7-10 

dages interval) 

Maksimalt 1 

kg/ha i alt pr. 

vækstsæson 

200-

600 

L/ha 

BBCH 13-16 

 

 

Eller ved 

splitbehandling: 

 

 

BBCH 11-16 

 



Sprøjteteknik/udstyr: Der anvendes markspøjte (traktormonteret bomsprøjte) til 

udsprøjtning. Se etikettens afsnit om sprøjteteknik for yderligere oplysning. 

 

Risiko for skade: Det er vigtigt at anvende Lentagran 45 WP på afgrøder i god vækst, som har 

intakt vokslag og ikke er skadet/stresset. Behandling skal ske på tørre afgrødeblade. 

Høje temperaturer, over 25°C, på behandlingstidspunktet øger risiko for skade. I perioder med 

koldt og regnfuldt vejr samt ved temperaturer under 2°C er der forøget risiko for svideskader. 

 

Hvide lupiner har vist sig mere følsomme overfor Lentagran 45 WP end blå og gule lupiner. 

 

 

 

 

Dato: 6. december 2022 

 


