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Erbicid sistemic pentru combaterea în postemergență a 
buruienilor dicotiledonate anuale şi perene din culturile 
de cereale păioase

Conţinut în substanţă activă: Fluroxipir 200 g/l 

Formulare: Concentrat emulsionabil (EC)

Proprietăţi fizico-chimice: Galaper 200 EC este un erbicid 
din familia pyridine ce conţine fluroxipir şi se prezintă sub formă 
de concentrat emulsionabil, de culoare galben-pai, omogen, cu 
miros caracteristic.

Mod de acţiune: Galaper 200 EC este un erbicid sistemic, total 
selectiv faţă de planta de cultură. Produsul este uşor translocat 
iar la buruienile sensibile are un efect tipic auxinelor (răsucirea 
frunzelor) la câteva ore de la tratament. Buruienile sensibile îşi 
încetează imediat creşterea şi intră într-un proces de clorozare, 
iar în decurs de 7-10 zile acestea sunt distruse.

Mod de utilizare: Galaper 200 EC se aplică postemergent de la înfrăţire şi până la apariţia spicului. 
Rezultatele maxime se obţin atunci când produsul este aplicat în faza de creştere activă a buruienilor, 
iar planta de cultură este în stadiul de dezvoltare de 2 - 4 frunze, deşi produsul este activ şi în faze mai 
avansate de dezvoltare ale buruienilor. Temperatura exterioară optimă pentru aplicarea tratamentului 
este între 10 - 25o C.

Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos:

CULTURA AGENTUL DE DĂUNARE DOZA

Grâu de toamnă, 
Triticale, 

Secară de toamnă, 
Orz de primăvară

Buruieni dicotiledonate 
Buruieni foarte sensibile: Chenopodium album (spanac 

sălbatic), Fallopia convolvulus (hrişca urcătoare), 
Polygonum aviculare (troscot), Consolida regalis (nemțișori 

de câmp), Galium aparine (turiţa)
Buruieni sensibile: Cirsium arvense (pălămida), Capsella 

bursa-pastoris (traista ciobanului), Thlaspi arvense 
(punguliţa), Centaurea Cyanus (albăstriţa), Stellaria media 

(răcoina), Galeopsis tetrahit (lungurică)
Buruieni moderat sensibile: Convolvulus arvensis (volbură), 
Viola arvensis (trei fraţi pătaţi), Lamium purpureum (urzica 

moartă), Matricaria Inodora (muşeţel nemirositor)

Grâu de toamnă
1.0 l/ha (singur)

0,4 l/ha în amestec cu GALMET 
20 SG (20 g/ha)

Secară de toamnă
1.0 l/ha (singur)

0,6 l/ha în amestec cu GALMET 
20 SG (20 g/ha)

Orz de primăvară
0,4 l/ha în amestec cu GALMET 

20 SG (20 g/ha)

GALAPER 200 EC



24

GALAPER 200 EC

E
R

B
IC

ID
E

Recomandări de aplicare:
Galaper 200 EC – este total selectiv faţă de planta de cultură într-o fereastră largă de aplicare, 
conform recomandărilor de mai jos: 

Grâu de toamnă - se aplică după apariţia primului internod BBCH 26 - 31; 

Triticale şi Secară de toamnă - se aplică după apariţia celui de-al doilea internod BBCH 24 - 31 

Orz de primăvară - se aplică în timpul înfrăţirii BBCH 26 - 31. 

Volumul de apă: 200 - 400 l/ha 

Compatibilitate:
Pentru completarea spectrului de combatere, Galaper 200 EC poate fi combinat cu erbicide sulfonilureice 
(vezi tabel omologări). De asemenea, Galaper 200 EC poate fi aplicat cu îngrăşăminte foliare. 

Înainte de utilizare este necesară consultarea tabelelor de compatibilitate şi efectuarea unui test practic 
cu respectarea dozelor de amestec.
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