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Villkor för användning av Galera 

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X. 

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning. 

Användning och syfte 

Gröda/situation Var/område Syfte Behandlings-

utrustning/ 

metod 

Utvecklings-

stadium 

/tidpunkt 

Max antal 

behand-

lingar 

Minst antal 

dagar 

mellan varje 

behandling 

Karenstid, 

minst antal 

dagar 

mellan sista 

behandling 

och skörd 

Max dos vid en enskild behandling på 

den yta som behandlas 

Övriga villkor 

och 

förtydliganden 

Ändring 

Produkt Verksamt ämne 

Höstraps och 
höstrybs 

 Mot ogräs Bomspruta BBCH 30-50 
Endast vår-
behandling 

1 gång 
per år 

  0,3 L/ha 80 g klopyralid/ha 
20 g pikloram/ha 

 X 

Vårraps och 
vårrybs 

 Mot ogräs Bomspruta BBCH 12-14 1 gång 
vart tredje 

år 

  0,3 L/ha 80 g klopyralid/ha 
20 g pikloram/ha 

 X 

Ytterligare villkor 

Kategori Villkor Anmärkning Ändring 

Anpassade 
skyddsavstånd vid 
spridning  

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid 
bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.  

Villkoret är till för att skydda 
växter utanför fältet.  

X 

Hantering av 
växtmaterial från 
behandlad gröda 

Växtmaterial från en behandlad gröda får inte transporteras från det egna jordbruket för 
kompostering eller biogasproduktion.  

Växtmaterial från en behandlad gröda får inte användas i växthus, svampproduktion eller som 
täckmaterial för växter. 

Produkten innehåller klopyralid 
är persistent och kan finnas kvar 
i restmaterial och kan skada 
känsliga grödor. 

X 

Skydd för 
efterföljande grödor 

Produkten innehåller verksamma ämnen som kan skada efterföljande grödor om odling sker tidigare 
än följande tid efter behandling med produkten:  
- 30 dagar för omsådd med stråsäd, raps, rybs, gräs, sockerbetor och majs  
- 12 månader: potatis, tomater, morötter andra flockblommiga växter, baljväxter, sallat och kål.  

Produkten innehåller klopyralid 
som kan skada efterföljande 
grödor. 

X 

 


