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Vilnius
P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. kovo 20 d. įsakymą
Nr. 077 „Dėl herbicido Galera įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja
redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO GALERA ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. vasario 23 d. protokolo Nr. 2
pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 8 d. Dow Agro Sciences
Denmark A/S pateiktą informaciją,
į r e g i s t r u o j u herbicidą Galera, Dow AgroSciences Denmark A/S,
profesionaliajam naudojimui.
Veikliosios medžiagos: klopiralidas 267 g/l + pikloramas 67 g/l.
Herbicidas klasifikuojamas:
–
Rizikos frazės:
Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
Saugos frazės:
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Vengti patekimo į akis.
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Specialiosios saugos frazės:
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.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne
žemės ūkio paskirties žemės.
Pakuotė: 5 l.
Herbicidas naudojamas:
Žieminiams rapsams.
Norma: 0,35 l/ha.
Naikina vienmetes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles.
Purkšti rudenį, kai žieminiai rapsai yra nuo 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14) arba pavasarį
iki susiformuojant butonų užuomazgoms (BBCH 31), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams.
Norma: 0,35 l/ha.
Naikina vienmetes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai vasariniai rapsai yra 2–4 lapelių (BBCH 12–14) tarpsnio, ne daugiau kaip 1
kartą.“
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