


Το SENIOR™ 75WG
είναι ένα νέο ζιζανιοκτόνο με στόχο 

την καταπολέμηση σημαντικών αγρωστωδών 
και ορισμένων πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια

σιταριού.
Το SENIOR™ 75WG περιέχει την δραστική ουσία pyroxsulam,

ένα νέο μόριο που αποτελεί καρπό της μακροχρόνιας έρευνας 
της Dow AgroSciences στην χημική ομάδα 

τριαζολοπυριμιδιν-σουλφοναμίδια.
Το pyroxsulam είναι ένα δραστικό συστατικό ιδιαίτερα αποτελεσματικό

ενάντια σε σημαντικά ζιζάνια στην καλλιέργεια σιταριού.
Περισσότερα από 2000 πειράματα ανά τον κόσμο επιβεβαιώνουν 

την πολύ καλή αποτελεσματικότητα του pyroxsulam.

Pyroxsulam:
Μια δραστική ουσία παγκόσμιας εμβέλειας

Το pyroxsulam έλαβε την πρώτη άδεια για εφαρμογή το 2007 
στη Χιλή. Είναι εγκεκριμένο επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

τον Kαναδά, την Αυστραλία, Γαλλία, Αγγλία, 
Ιταλία και Γερμανία. 

Αναμένονται νέες εγκρίσεις σε χώρες 
της Αφρικής καθώς και στην Ινδία.

Τοκλειδί για την καταπολέμηση

των ζιζανίων
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Ταυτότητα του προϊόντος-

Σύνθεση 75 g/kg pyroxsulam, δραστικό συστατικό
(75 g/kg cloquintocet-mexyl, αντιφυτοτοξικός παράγοντας)

Μορφή σκευάσματος WG εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι
Εγκεκριμένη δόση 20-25γρ. προϊόντος ανά στρέμμα
Κατάταξη Ν. Eπικίνδυνο για το περιβάλλον
Χρόνος εφαρμογής ΣΙΤΑΡΙ: Από τα 3 αδέλφια έως το τέλος του αδελφώματος (BBCH 23-29)

ΖΙΖΑΝΙΑ: Για τα αγρωστώδη στο στάδιο των 3-5 φύλλων και 
για τα πλατύφυλλα από το στάδιο 2-4 φύλλα έως 6-8 φύλλα

Αριθμός εφαρμογών 1εφαρμογή ανα έτος
Κατάταξη ΗRAC B (αναστολέας ALS)

Περιβαλλοντικό προφίλ

Συμπεριφορά στο έδαφος 

Tο pyroxsulam διασπάται πολύ γρήγορα, μέσω της μικροβιακής αποσύνθεσης. 
Ο χρόνος ημιζωής του είναι σύντομος (3 ημέρες σε εργαστήριο σε θερμοκρασία 20οC). 
To μόριο δεν παρουσιάζει κανένα σημαντικό κίνδυνο συγκέντρωσης στο έδαφος. 

Συμπεριφορά στο νερό 

Tο pyroxsulam διασπάται στο νερό με φωτόλυση (χρόνος ημιζωής 3 ημέρες) και 
με βιοδιάσπαση (χρόνος ημιζωής 18 ημέρες σε κανονικές συνθήκες).
Οι μελέτες έκπλυσης έδειξαν πως το pyroxsulam δεν παρουσιάζει κανέναν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τα υπόγεια ύδατα. 
Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ορθή γεωργική πρακτική, δεν υπάρχει κανένας 
ιδιαίτερος κίνδυνος για τα επιφανειακά ύδατα, εάν λάβουμε υπόψη τη μικρή ποσότητα 
της δραστικής ουσίας ανά στρέμμα και τη γρήγορη διάσπασή της. 

Απεικόνιση μορίου pyroxsulam

SENIOR 8sel-2012_Q7:Layout 2  1/7/13  3:34 PM  Page 3



Τρόπος δράσης
Tο SENIOR™ 75WG δρα ως αναστολέας του ενζύμου 
Οξυγαλακτική Συνθετάση (ALS ή AHAS). Το ένζυμο αυτό 
συμμετέχει στην σύνθεση 3 αμινοξέων (βαλίνη, λευκίνη και
ισολευκίνη) απαραίτητων για την παραγωγή πρωτεϊνών στα φυτά.
Το αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού δράσης είναι η αναστολή
της κυτταροδιαίρεσης, η ανάσχεση της ανάπτυξης και τελικά 
η νέκρωση των ζιζανίων μετά από μερικές εβδομάδες.
Το SENIOR™ 75WG απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και 
φτάνει στους μεριστωματικούς ιστούς με καθοδική και ανοδική 
κίνηση μέσω των αγγείων των ζιζανίων.

Aναστολή της ανάπτυξης 
του φυτού 

Βαλίνη

Λευκίνη

Ένζυμο

ALS

Ισολευκίνη

Χλωροπλάστες

Πυρουβάτη

Pyroxsulam
αναστολέας

Παύση της σύνθεσης των 3 απαραιτήτων αμινοξέων
για την σύνθεση των  πρωτεϊνών του φυτού

Πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου δράσης
• Αναστολή του ενζύμου Οξυγαλακτική Συνθετάση.
• Η αναστολή της δράσης του ενζύμου είναι μη αναστρέψιμη.
• Απαιτείται μικρή ποσότητα δραστικής ουσίας στο στρέμμα.

Συμπτώματα
Η ανάπτυξη των ευαίσθητων ζιζανίων

επιβραδύνεται μερικές ώρες μετά την εφαρμογή του
SENIOR™ 75WG αν και είναι δυνατό για διάστημα αρκετών

ημερών να μην παρατηρείται εμφανές αποτέλεσμα. Συμπτώματα
όπως η χλώρωση και η νέκρωση εμφανίζονται πρώτα στο πάνω
μέρος του μεριστώματος του φυτού. Τα καινούρια φύλλα του άνω

τμήματος επίσης μαραίνονται. Στη συνέχεια, η επίδραση αυτή 
διαδίδεται στα υπόλοιπα τμήματα του φυτού. 

Η οριστική καταπολέμηση των ζιζανίων παρατηρείται 
σε διάστημα 2-3 εβδομάδων μετά την εφαρμογή. 

Η βέλτιστη αποτελεσματικότητα του SENIOR™ 75WG επιτυγχάνεται
σε ζιζάνια τα οποία βρίσκονται σε αρχική ταχεία φάση ανάπτυξης.
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• Πριν την εφαρµογή να γίνεται έλεγχος 
για την σωστή ρύθµιση του ψεκαστικού
µηχανήµατος και έλεγχος του εξοπλισµού 
(χρήση σωστού τύπου µπεκ, ρύθµιση 
της πίεσης ψεκασµού). 

•       Κατά την εφαρµογή να γίνεται σωστός
ψεκασµός και να υπάρχει οµοιόµορφη 
κατανοµή του ψεκαστικού υγρού 
στην επιφάνεια του χωραφιού.

Στάδιο εφαρµογής 

Ζιζάνια που καταπολεµούνται:

Φάσµα Δράσης
Γενικά 

Ένας µικρός αριθµός ζιζανίων - φαινοµενικά ακίνδυνος - µπορεί να προκαλέσει µεγάλες 
απώλειες στην τελική παραγωγή του σιταριού. Για παράδειγµα 5 φυτά/m2 του ζιζανίου
Αγριοβρώµη (Avena spp.) όπως επίσης και 6 φυτά/m2 των ζιζανίων Ήρα (Lolium spp.),
Βρόµος (Bromus spp.) προκαλούν απώλεια 5% στην τελική παραγωγή. 
Το SENIOR™ 75WG δiνει πολύ καλά αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση πολλών και 
σηµαντικών αγρωστωδών καθώς και ορισµένων πλατύφυλλων ζιζανίων του σιταριού.

Η συνιστώµενη δόση εφαρµογής του SENIOR™ 75WG είναι 20-25 γρ. 
ανά στρέµµα σε συνδυασµό µε τον επιφανειοδραστικό παράγοντα Kaytar™ 
και µε όγκο ψεκαστικού υγρού 10-40λτ. ανά στρέµµα.
Σε περιπτώσεις µε υψηλή πυκνότητα πληθυσµού ζιζανίων 
να εφαρµόζεται η δόση των 25 γρ. σκ./ στρέµµα. 

Η Ελάνκο Ελλάς και η DowAgroSciences µε τα ζιζανιοκτόνα SENIOR 75WG 
και MUSTANG 306SE προσφέρουν στον παραγωγό πλήρη προστασία

στην καλλιέργεια του σιταριού από όλα τα σηµαντικά ζιζάνια.
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Ετήσια Αγρωστώδη:

• Eυαίσθητα:
Αγριοβρώµη (Avena sp.)
Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides) 
Ήρα (Lolium sp.)
Βρώµος (Bromus sp.) 

• Mετρίως ευαίσθητα:
Φαλαρίδα (Phalaris sp.) 

Ετήσια Πλατύφυλλα:

• Eυαίσθητα:
Ανθεµίδα (Anthemis arvensis) 
Σινάπι (Sinapis arvensis) 

• Mετρίως ευαίσθητα:
Κολλητσίδα (Galium aparine)
Χαµοµήλι (Matricaria chamomilla)



Παρουσίαση 5ετών δοκιµών
2005-2009
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Χρήση επιφανειοδραστικού
παράγοντα

Ο συνδυασµός µε επιφανειοδραστικό παράγοντα 
αυξάνει τη δράση του SENIOR™ 75WG στον έλεγχο των ζιζανίων  

λόγω της:
• Kαλύτερης εξάπλωσης

του ψεκαστικού διαλύµατος, 
πάνω στην φυλλική επιφάνεια.

• Μείωσης της απορροής 
του ψεκαστικού διαλύµατος. 

• Γρηγορότερης διείσδυσης και 
κυκλοφορίας του φαρµάκου µέσα 
στο φυτό.

Μέγιστη απόδοση του ζιζανιοκτόνου
ακόµη και κάτω από αντίξοες
συνθήκες.

Εξάπλωση ψεκασµένων σταγονιδίων

Γρήγορη και πολύ καλή διείσδυση

Αγριοβρώµη (Avena spp.)

Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)

Άπερα (Apera spica venti)

Ήρα (Lolium spp.)

Δόση εφαρµογής SENIOR75WG 25γρ.στρ. • Προϊόν αναφοράς ¨αναστολεας ALS¨

Βρόµος (Bromus spp.)

Το SENIOR™ 75 WG έχει δράση 
και στον Bromus spp. ζιζάνιο 
µε ραγδαία επέκταση
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Εκλεκτικότητα
To SENIOR™ 75WG είναι εκλεκτικό σε σκληρό 
και µαλακό σιτάρι όταν ακολουθείται η ορθή 
γεωργική πρακτική. 
Τo pyroxsulam στο σιτάρι µεταβολίζεται πολύ
γρήγορα σε µη τοξικές ουσίες, µε τη βοήθεια 
του αντιφυτοτοξικού παράγοντα 
cloquintocet-mexyl.

Παροδικά συµπτώµατα φυτοτοξικότητας 
στο σιτάρι, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση 
της ανάπτυξης, µπορεί να εµφανιστούν µετά 
την εφαρµογή, όµως αυτά υποχωρούν 
σύντοµα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. 
Η εµφάνιση των ανωτέρω συµπτωµάτων
ευνοείται όταν επικρατούν περιβαλλοντικές 
συνθήκες µη ευνοϊκές για την ανάπτυξη 
της καλλιέργειας, όπως χαµηλές 
θερµοκρασίες, παρατεταµένες βροχοπτώσεις 
ή εναλλαγές νυχτερινού παγετού µε υψηλές
θερµοκρασίες ηµέρας.

Παρατηρήσεις κατά την εφαρµογή 
του SENIOR™ 75WG

• Βροχόπτωση µια ώρα µετά την εφαρµογή δεν επιδρά 
στην αποτελεσµατικότητά του. 

• Να εφαρµόζεται µε άπνοια και χαµηλή πίεση 
(2 ατµόσφαιρες). 

• Η ατµοσφαιρική θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της 
εφαρµογής πρέπει να βρίσκεται µεταξύ 8 και 25°C.

• Να µη εφαρµόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν 
από οποιουδήποτε είδους καταπόνηση, όπως 
π.χ. ξηρασία, θερµός αέρας κ.λ.π. 

• Εάν χρησιµοποιήσετε ρυθµιστή ανάπτυξης, η εφαρµογή
του θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν ή 
µετά τη χρήση του SENIOR 75WG.

• Εάν χρησιµοποιήσετε οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα, 
η εφαρµογή τους θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 
14 ηµέρες πριν ή µετά τη χρήση του SENIOR 75WG. 

Διαχείριση 
ανθεκτικότητας 
Το προϊόν είναι αναστολέας 

της ALS. Μην το χρησιµοποιείτε

περισσότερο από µία φορά ανά

καλλιεργητική περίοδο. 

Σε περίπτωση εµφάνισης

ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται 

η εναλλαγή µε άλλα ζιζανιοκτόνα

διαφορετικού τρόπου δράσης.
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Ευέλικτο
Kαλό

περιβαλλοντικό
προφίλ

Ευρύ φάσµα
δράσης

Ασφαλές
στην

καλλιέργεια

• Mεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο που αναπτύχθηκε από την Dow AgroSciences για
 την καταπολέµηση σηµαντικών ζιζανίων στην καλλιέργεια σιταριού.

• Ελέγχει πολύ καλά την Αγριοβρώµη (Αvena spp.) καθώς και πολλά άλλα σηµαντικά
 αγρωστώδη και ορισµένα πλατύφυλλα ζιζάνια. 

• Ελέγχει σε µεγάλο βαθµό το ζιζάνιο Βρόµος (Bromus spp.).

• Έχει µεγάλο εύρος εφαρµογής επιτρέποντας ο ψεκασµός να γίνει κάτω από τις
 καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας.

• Δεν υπαρχει περιορισµός ως προς τις επόµενες καλλιέργειες µετά την εφαρµογή
 του SENIOR™ 75WG, γεγονός που παρέχει στον παραγωγό πλήρη ευελιξία
 στην εναλλαγή των καλλιεργειών.

• Πλήρης πρόταση προστασίας της καλλιέργειας του σιταριού από όλα τα
 σηµαντικά αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια µε τα ζιζανιοκτόνα
 SENIOR™ 75WG και MUSTANG™ 306SE.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αριθµός Αδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70264/18-12-2017

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε 
ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις 
πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, 
καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.
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