
Folosiți produsele pentru protecția plantelor în condiții de siguranță.
Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.38

GALIGAN 240 EC
ERBICID

AGENȚI DE DĂUNARE COMBĂTUȚI

MOD DE ACȚIUNE

• Buruieni dicotiledonate
• Buruieni monocotiledonate

GALIGAN 240 EC conţine oxifluorfen, substanţă activă din grupa difenil-eterilor, cu acţiune
erbicidă de contact şi reziduală, de lungă durată. Atunci când se aplică preemergent, produsul
formează o peliculă continuă la suprafaţa solului care, atunci când este străbătută de buruienile
în curs de răsărire, este absorbit de hipocotil şi provoacă moartea buruienilor sensibile. În acest
caz mare importanţă o are gradul de mărunţire a solului, astfel încăt să nu existe bulgări mari de
pământ nemărunţit care întrerup pelicula erbicidală şi în jurul cărora reuşesc să răsară buruieni
neafectate de tratament.

Este foarte important ca după aplicarea preemergentă, timp de cel puţin 2 săptămâni, să nu se
intre cu nici un utilaj pe solele tratate cu GALIGAN 240 EC, pentru a evita întreruperea peliculei
erbicidale de către roţile sau organele active ale utilajelor. De asemenea, ploile sau irigarea în
cursul celor 2 săptămâni după tratament sporesc eficacitatea tratamentului cu GALIGAN 240
EC.

La aplicarea preemergentă, activitatea reziduală a produsului depinde foarte mult de tempera-
tură şi insolaţie, astfel că în condiţii de temperaturi reduse şi insolaţie slabă (iarna, primăvara
devreme) remanenţa poate să dureze până la 5-6 luni, în timp ce în condiţii de căldură şi inso-
laţie mai puternice, remanenţa este de numai 3-4 săptămâni. De aceea, mai ales la culturile mul-
tianuale (plantaţii pomicole, pepiniere) se recomandă aplicările foarte timpurii (în mustul zăpezii).

La aplicarea postemergentă, produsul GALIGAN 240 EC are acţiune de contact mai ales asupra
buruienilor dicotiledonate ale căror frunze sunt aşezate mai aproape de orizontală şi sunt mai
puţin protejate (cu perişori, ceară etc.) şi ca urmare reţin mai multă soluţie erbicidă. De aseme-
nea, ca urmare a lipsei oricărei activităţi sistemice, produsul nu migrează în organele subterane
de înmulţire (rizomi, stoloni, etc.), astfel că buruienile perene se refac în general după tratament.

Buruienile monocotiledonate sunt sensibile la aplicarea postemergentă doar când sunt în faze
foarte tinere (ace), după care sunt foarte greu de combătut cu GALIGAN 240 EC, fiind necesar
de regulă un tratament cu un antigramineic specific.

Conține: 240 g/L oxifluorfen
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GALIGAN 240 EC
ERBICID

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

COMPATIBILITATE

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI

GALIGAN 240 EC se aplică de regulă postemergent; în cazul acestor culturi, plantele de cultură
tolerează bine soluţia erbicidă deoarece frunzele acestora sunt protejate de un strat de ceară şi
uneori au poziţie aproape verticală şi soluţia se scurge la baza lor.

Momentul optim de aplicare a tratamentului este după semănat sau transplantat, când majori-
tatea buruienilor au răsărit şi cele mai dezvoltate sunt în faza de rozetă.

Înainte de utilizare verificați listele de compatibilități și efectuați un test.

După aplicarea tratamentului se vor spăla foarte bine echipamentele utilizate.

CULTURA AGENTUL DĂUNĂTOR DOZA
Ceapă
semănată
direct, usturoi

Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale 1,0 L/ha

postemergent
Floarea
soarelui

Buruieni dicotiledonate anuale și perene (sol
cernoziom cu humus de peste 2,5%)

1,0 L/ha

preemergent
Măr, păr, gutui Buruieni dicotiledonate anuale și perene 5,0 L/ha

preemergent/postemergent
Plantații pe rod Buruieni din sămânța dicotiledonate anuale și

perene si monocotiledonate anuale
5,0 L/ha

Pepiniere
silvice

Buruieni dicotiledonate (Amaranthus retroflexus,
Chenopodium album, Cirsium arvense, Convolvulus
arvense) si monocotiledonate (Agropyron repens,
Echinochloa cruss-galli, Setaria glauca)

3,0-4,0 L/ha

preemergent/postemergent

Pepiniere măr
și prun (câmp I
si II)

Buruieni dicotiledonate si unele monocotiledonate
anuale

4,0 L/ha preemergent

3,0 L/ha postemergent
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