
Galaper 200 EC
Erbicid selectiv, sistemic  pentru combaterea postemergentă a buruienilor dicotiledonate din 
culturile de grâu de toamnă, triticale şi secară de toamnă, 
orz de primăvară

Omologat în România cu certificat de omologare nr: 174 PC/16.03.2016
Substanță activă: fluroxipir
Concentrație: 200 g/l
Formulare: Concentrat emulsionabil

MOD DE ACŢIUNE
Galaper 200 EC este un  erbicid sub formă de concentrat pentru prepararea unei emulsii apoase, 
utilizat pe frunze, conceput pentru combaterea postemergentă a lipicioasei (Galium aparine) și a 
altor buruieni dicotiledonate din grâul de toamnă și orzul de toamnă, triticale de toamnă, secară de 
toamnă, orz de primăvară. 

MODUL DE ACŢIUNE ASUPRA BURUIENILOR
Produsul este absorbit de frunzele buruienilor și acționează sistemic asupra plantei. Primele efecte 
ale produsului sunt vizibile după 2-3 zile.  
Distrugerea completă a  buruienilor are loc după 5-10 zile. Produsul combate lipicioasa/turita  (Galium 
aparine) la fiecare etapă a dezvoltării sale.



Produsul este omologat în culturile :

CULTURA AGENT DE DĂUNARE DOZE

Grâu de toamnă Buruieni dicotiledonate • 1L/ha  (singur)

• 0,4L/ha  în amestec  cu Galmet 20 SG

Secară Buruieni dicotiledonate • 1L/ha  (singur)

Triticale Buruieni dicotiledonate • 0,6L/ha  în amestec  cu Galmet 20 SG

Orz de primavară Buruieni dicotiledonate • 1L/ha  (singur)

• 0,4L/ha  în amestec  cu Galmet 20 SG

 
Spectru de buruieni combătute:

Buruienile foarte sensibile: Chenopodium album (Lobodă sălbatică), Fallopia Convolvulus (Hrişcă 
urcătoare), Polygonum aviculare (Troscot), Consolida regalis (Nemţişor de câmp), Helianthus annuus 
(Floarea soarelui), Galium aparine (Turiţă, Lipicioasă)

Buruienile sensibile: Cirsium arvense (Pălămidă), Capsella bursa-pastoris (Traista ciobanului),Thlaspi 
arvense (Punguliţă), Centaurea cyanus (Albăstriţa), Stellaria media (Rocoină), Galeopsis tetrahit 
(Lungurică)

Buruienile moderat sensibile: Convolvulus arvensis (Volbură), Viola arvensis (Trei frați pătați), Lamium 
purpureum (Urzică moartă, Sugel puturos), Matricaria inodora (Mușețel nemirositor)

MOD DE UTILIZARE
Grâu de tomnă , orz de primăvară - o  aplicare postemergentă în doză de 
1l/ha  aplicat  singur  sau în amestec  în doza de 0,4l/ha + Galmet 20 SG(30 gr/ha). Momentul optim 
de aplicare este între începutul infrațitului și până la al doilea internod.

Triticale și secară  de toamnă - o  aplicare postemergenta în doză de 1l/ha   aplicat  singur  sau în 
amestec  în doza de 0,6l/ha + Galmet 20 SG /30 gr/ha.



Galaper 200 EC aplicat singur - pentru cereale de toamnă și primăvară

Galaper 200 EC aplicat în amestec cu GALMET 20 SG

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie – 1
Volumul recomandat de apă: 200-300 l/ha

ATENȚIONARE:
1. Doza trebuie ajustată la faza de dezvoltare a buruienilor și speciilor de buruieni prezente pe teren. 

O doză mai mică trebuie aplicată la buruienile mai mici, în stadiile incipiente de dezvoltare, și 
atunci când buruienile sunt mai sensibile, în timp ce doza cea mai mare este recomandată atunci 
când buruienile sunt într-o fază avansată de dezvoltare, și în cazul infestării masive a terenurilor 
cu panseluțe (Viola arvensis murray), sugel (Lamium purpureum), mușețel nemirositor (Matricaria 
inodora).

2. În timpul tratamentului și până la 5 zile după aplicare, temperatura minimă a mediului nu trebuie 
să fie mai mică de 8°C. 

3. În cazul utilizării în rezervor a amestecului de GALAPER 200 C + GALMET 20 SG nu se vor adăuga 
în rezervorul maşinii de stropit nici un fel de adjuvanţi.

CONTRAINDICAŢII
Produsul  nu trebuie utilizat pentru plantele slabe sau afectate  de ger, boli și dăunători.


