GALERA
HERBICIDAS
Veikliosios medžiagos:
Preparato forma:

klopiralidas 267 g/l + pikloramas 67 g/l
vandens tirpalas

Galera - tai sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms ir kai kurioms
daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose bei vasariniuose rapsuose.
Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui.
DĖMESIO!
Sudėtyje yra klopiralido, kuris gali smarkiai pažeisti akis.
Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
Saugoti nuo vaikų;
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro;
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti;
Vengti patekimo į akis.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių)
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra klopiralido ir pikloramo, dažniau kaip kartą per metus.
Neviršyti daugiau kaip 94 g/ha klopiralido ir daugiau kaip 24 g/ha pikloramo per metus į
hektarą
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 m apsauginę zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą
telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA
VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.
Pakuotė: 5 l
Registracijos Nr.: 0312H/07
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo laikas: min. 2 metai.
Gamintojas:

Registracijos savininkas:

Dow AgroSciences SA
BP 20, Zone Industrielle
F-67410 Drusenheim Prancūzija

Dow AgroSciences
Denmark A/S
Sorgenfrivej 15,
DK-2800 Kgs Lyngby –
Danija

Importuotojai:
Berner OY
Eteläranta 4,P.O.15
FI-00131Helsinkis, Suomija
Baltic Agro UAB
Perkūnkiemio str. 2, LT12126 Vilnius
Tel. +370 270 1187
Fax: +370 270 1711

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Galera* - herbicidas, skirtas sudygusioms piktžolėms naikinti žieminiuose bei vasariniuose
rapsuose. Efektyviai naikinamos ramunės, kibieji lipikai, baltosios balandos, vijokliniai
pelėvirkščiai, rugiagėlės, usnys.
VEIKIMO BŪDAS
Galera sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos- klopiralidas ir pikloramas. Abi veikliosios
medžiagos veikia auksinų sintezę.
Galera į augalą patenka per lapus ir su sultimis pasiskleidžia visame augale (šaknyse taip
pat). Poveikis jautriems augalams bus pastebimas jau po 1 – 2 dienų. Jų augimas sustoja, o
piktžolės visiškai žūsta per 3 – 4 savaites po purškimo.
AUGALAI
Galera skirta dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose rapsuose.
Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose ir rapsų veislėje Mendel.
POVEIKIO SPEKTRAS
Labai jautrios piktžolės
Kibusis lipikas iki 8cm aukščio
Rugiagėlė
Bekvapis šunramunis
Daržinė pienė
Dirvinė pienė
Dirvinė usnis
Ankstyvasis šalpusnis
Dėmėtasis rūgtis
Bobramunis
Vaistinė ramunė
Žvirbliarūtė
Dirvinis dobilas

Jautrios piktžolės
Kibusis lipikas 8-15cm aukščio
Raudonžiedė notrelė
Apskritalapė notrelė
Dirvinė aklė
Daržinė žliūgė
Baltoji balanda
Dirvinė našlaitė

NAUDOJIMO NORMA
Purškiant vienkartine 0,35l/ha preparato norma, sunaikinamos visos jautrios šiam preparatui
sudygusios piktžolės.
NAUDOJIMO LAIKAS
Žieminius rapsus galima purkšti rudenį nuo 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14) arba pavasarį iki
butonų pasirodymo tarpsnio (BBCH 31).
Vasarinius rapsus purkšti, kai rapsai yra 2-4 lapelių (BBCH 12-14) tarpsnyje . Vėluojant
purškimą – galimi derliaus nuostoliai.

ORO SĄLYGOS PURŠKIMO METU
Optimalus Galeros efektyvumas pasiekiamas purškiant iš ryto, augalams aktyviai augant.
Dieną purškimo metu temperatūra turi būti aukščiau 8-9ºC.
Nepurkšti jei prieš ar po purškimo prognozuojamos šalnos.
Nepurkšti, kai augalai paveikti streso, dėl šalnų, didelių temperatūros svyravimų paros
bėgyje, karščių (>25ºC), sausros, užmirkusios dirvos, kenkėjų antplūdžio, maisto medžiagų
trūkumo, kitų pesticidų pažeidimo. Jei Galera purškiama nepaisant aukščiau išvardintų
stresinių sąlygų, gali būti pastebimas rapsų žydėjimo vėlavimas iki 14-20 dienų lyginant su
nepurkštu lauku. Dėl to gali vėluoti ir derliaus nuėmimo laikas, kas savo ruoštu įtakoja
derliaus kokybę – aliejaus kiekį. Nepurkšti vėjuotą dieną. Purkšti atokiau nuo jautrių žemės
ūkio augalų.
Lietus 6 val. po purškimo įtakos Galeros efektyvumui neturi.
TIRPALO KIEKIS
Rekomenduojama naudoti 200-400 l/ha tirpalo.
DIRVA
GALERA gali būti naudojama visų tipų dirvožemiuose.
TIRPALO PARUOŠIMAS
Pripilama pusė purkštuvo talpos vandens. Įjungiamas maišytuvas ir supilamas reikalingas
GALERA kiekis. Po to pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma.
SELEKTYVUMAS
GALERA yra visiškai selektyvus žieminiams ir vasariniams rapsams.
KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI
Į herbicidu GALERA purkštą lauką kitais metais galima sėti visus augalus. Tačiau sėjant
ankštinius augalus (žirnius, pupas), reikia dirvą suarti ar gilai sukultivuoti.
ATSĖJIMAS
Atsėjant žuvusius pasėlius, kurie rudenį buvo nupurkšti GALERA, gali būti sėjami:
vasariniai rapsai, vasariniai kviečiai, vasariniai miežiai, avižos, kukurūzai, svidrės
(patariama prieš tai dirvą suarti ar sukultivuoti).
ĮSPĖJIMAS
Purškiant pavasarį, Galera veikia ir kaip augimo reguliatorius, todėl papildomai kito
augimo reguliatoriaus naudoti nereikia.
Keletas augalų, tokių kaip bulvės, ankštiniai, skėtiniai ir kt. augalai (žr. sk. PASTABOS,
yra labai jautrūs Galeros veikliosioms medžiagoms, todėl turi būti atkreiptas ypatingas
dėmesys, dėl vėjo galimos neigiamos įtakos šalia augantiems jautriems augalams purškimo
metu.
PASTABOS
Žemiau išvardinti augalai yra labai jautrūs Galeroje esančiai klopiralido veikliajai medžiagai
:
• Bulvės ir kt. solanaceae šeimos augalai,
• Žirniai, pupos, lubinai ir kt. ankštiniai augalai,
• Morkos ir kt. skėtiniai augalai
• Salotos ir kt. graižažiedžiai augalai.
Augalai ar jų liekanos, kuriose yra klopiralido, gali pakenkti jautriems augalams. Todėl
nesėti ir nesodinti jautrių augalų į dirvą, neseniai nupurkštą Galera.
Augalų ir jų liekanų nenaudoti šiltnamiuose ir kompostavimui.

Po Galeros panaudojimo prieš pradedant purkšti jautrius Galerai augalus, būtina įsitikinti,
jog purškimo įrenginiai kruopščiai išplauti
KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI
Kitais metais auginamiems žemės ūkio augalams jokių apribojimų nėra, tačiau būtina
laikytis nurodymų, aprašytų skyriuje PASTABOS.
PURKŠTUVŲ PLOVIMAS
Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus ir purkštukus reikia gerai išplauti švariu vandeniu
arba specialia priemone, mes rekomenduojame naudoti -All Clear Extra™.

SAUGOS PRIEMONĖS
Pasirūpinkite gera asmenine higiena. Darbo vietoje nevalgykite ir nelaikykite maisto. Prieš
valgymą, gėrimą ar rūkymą bei baigus darbą nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
SAUGOJIMAS
GALERA turi būti saugoma laikantis augalų apsaugos produktų laikymo taisyklių.
Laikykite preparatą vėsiose, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje gamintojo
taroje. Saugokite nuo didelio karščio ar šalčio. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių
pašaro. Saugoti nuo vaikų.
PIRMOJI PAGALBA
Jei pasijaučiate blogai, nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę.
Patekus ant odos: reikia nedelsiant nusivilkti suterštus drabužius, o odą nuplauti vandeniu
ir muilu. Kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: reikia plauti jas švariu vandeniu mažiausiai 15 minučių ir nedelsiant kreiptis
į akių gydytoją.
Įkvėpus: nukentėjusįjį reikia išvesti į gryną orą. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
INFORMACIJA GYDYTOJUI
Specifinio priešnuodžio nėra. Stebėti nukentėjusįjį, gydymas simptominis.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę tris kartus išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir
išpurkšti ant apdoroto ploto, po to ją uždaryti, pažymėti ir sunaikinti laikantis galiojančių
teisės aktų reikalavimų ir taisyklių. Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams.
PASTABA
Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių
negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja
produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas
netinkamai saugomas ir naudojamas.
REGITRUOTI PREKĖS ŽENKAI
All Clear Extra™ – E.I. du Pont de Nemours Co.(Inc)

