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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
• Κολλητσίδα μικρόκαρπη (Gallium spurium)
• Κολλητσίδα μεγαλόκαρπη (Gallium aparine)
• Παπαρούνα (Papaver rhoeas) 
• Στελλάρια (Stellaria media)
• Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis)
• Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris) 
• Χαμομήλι (Matricaria chamomilla) 
• Ανθεμίδα (Anthemis arvensis)
• Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum) 
• Άδωνις (Adonis aestivalis)
• Μπιφόρα (Bifora radians)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ 
Μία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του 
αδελφώματος των σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι) έως τον πρώτο 
κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων.  
To MUSTANG™ 306SE εφαρμόζεται στη δόση των 60-80 
κ.εκ./στρέμμα και με όγκο ψεκαστικού υγρού 30-40 λίτρα/
στρέμμα. 

Το MUSTANG™ 306SE είναι διασυστηματικό 
μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων 
σε σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτο. Δρα ως αναστολέας 
ανάπτυξης (florasulam: ALS / 2,4D: συνθετική αυξίνη) 
και καταπολεμά ετήσια και πολυετή πλατύφυλλα 
ζιζάνια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
 • Σιτάρι: Με την εμφάνιση 1ου αδελφιού 

ως την εμφάνιση του 1ου κόμβου.
•  Ζιζάνια: Για τα αγρωστώδη στο στάδιο των 

3-5 φύλλων και για τα πλατύφυλλα από 
το στάδιο 2-4 φύλλα έως 6-8 φύλλα.

Η συνιστώμενη δόση εφαρμογής του SENIOR™ 
75WG είναι 20 - 25γρ. ανά στρέμμα σε συνδυασμό 
με επιφανειοδραστικό παράγοντα και με όγκο 
ψεκαστικού υγρού 10 - 40λτ./στρέμμα.

Το SENIOR™ 75WG είναι ένα 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.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Pyroxsulam 7,5% β/β

Florasulam 0,625% β/ο + 2,4D 
2-EHE 45,25 β/ο (30% β/ο 2,4-D ισοδύναμο οξύ)

Ετήσια Αγρωστώδη
Ευαίσθητα
•  Αγριοβρώμη (Avena spp.) 
•  Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides) 
•  Βρόμος (Bromus spp.) 
• Ήρα (Lolium spp.)

Mετρίως ευαίσθητα
• Φαλαρίδα (Phalaris sp.) 

Ετήσια Πλατύφυλλα
Ευαίσθητα
•  Ανθεμίδα (Anthemis arvensis) 
•  Σινάπι (Sinapis arvensis)

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



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Ευαίσθητα
• Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti)
•  Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
•  Τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus)
•  Μπιφόρα (Bifora radians)
•  Λουβουδιά (Chenopodium album)
•  Κίρσιο (Cirsium arvense)
•  Περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis)
•  Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)
•  Κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas)
•  Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)
•  Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis)
•  Αγριοτοματιά (Solanum nigrum)

Μετρίως ευαίσθητα
• Τάτουλας (Datura stramonium)
•  Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Gallium aparine)
•  Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
•  Αγριoπιπεριά (Polygonum persicaria) 
•  Βερόνικα (Veronica persica)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
Το RATHAN™ 600EC εφαρμόζεται με καθολικό ψεκασμό 
στη δόση των 50-100 κ.εκ. σκ. ανά στρ. και πίεση μικρότερη 
από 2atm, με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με όγκο 
ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Μία μεταφυτρωτική 
εφαρµογή κατά την περίοδο του αδελφώματος έως τον 
πρώτο κόμβο (σιτάρι, κριθάρι) και όταν τα ζιζάνια είναι στο 
στάδιο των 4-6 φύλλων. 

Το RATHAN™ 600EC είναι εκλεκτικό διασυστηματικό 
ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων 
ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και 
αραβόσιτου. Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4D δρα 
όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη 
συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστούς των 
βλαστών και ριζών και τελικά τη νέκρωση των φυτών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
•  Ανθεμίδα (Anthemis arvensis)
• Αναρριχώμενο πολύγωνο (Polygonum convolvulus) 
• Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
• Κίρσιο (Cirsium arvense)
•  Μεγαλόκαρπη Κολλιτσίδα (Gallium aparine)
•  Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
•  Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)
•  Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis)
•  Στελλάρια (Stellaria media)
•  Αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum)
•  Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
•  Χαμομήλι (Matricaria chamomilla) 
•  Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
Το LANCELOT™ 450WG εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά όταν  
η καλλιέργεια (σιτάρι, κριθάρι) βρίσκεται στα στάδιο της 
έναρξης του αδελφώματος έως και την εμφάνιση του 
δεύτερου κόμβου. Στα ζιζάνια το στάδιο εφαρμογής είναι 
από τα 2-8 φύλλα. Το LANCELOT™ 450WG εφαρμόζεται 
στη δόση των 3,3 γρ./στρέμμα και με όγκο ψεκαστικού 
διαλύματος 10 - 40 λίτρα/στρέμμα.

Το LANCELOT™ 450WG είναι ένα διασυστηματικό 
ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτηρά 
(μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο).  
Το LANCELOT™ 450WG είναι αποτελεσματικό σε ένα 
ευρύ φάσμα ζιζανίων.

Florasulam 15% β/β, 
Aminopyralid 30% β/β

2,4D οξύ: 60% β/ο (υπό μορφή 2,4D 
2-αίθυλο έξυλο εστέρας (ΕΗΕ): 90,5% β/ο)



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και  
τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν απο τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Senior™ 75WG Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70264/18-12-2017 
Mustang™ 306SE Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 7677/21-11-2006
Lancelot™ 450WG Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70245/08-09-2017
Rathan™ 600EC Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 7943/19-1-2011
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ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΘΗΝΑ
Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι,  
Τηλ.: 213 006 5000 | ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100 
e-mail: contact@elanco.gr | www.elanco.gr

• 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.
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ΠΡΟΣΟΧΗ


