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P�ípravek na ochranu rostlin - herbicid 

 

Atlantis WG 
 
Post�ikový herbicidní p�ípravek ve form� ve vod� dispergovatelného mikrogranulátu k hubení chundelky 
metlice, lipnice ro�ní, ovsa hluchého, brukvovitých plevel�, pta�ince žabince, he�mánk�  v pšenici bez podsevu. 
 
Ú�inné látky : mesosulfuron-methyl, t. j. methyl-2-/3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-ureidosulfonyl/-4-

methansulfonamidomethyl-benzoát; 30 g/kg 
iodosulfuron-methyl Na, t. j. methyl-4-jodo-2-/3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-
ureidosulfonyl/-benzoát, sodná s�l; 6 g/kg 
mefenpyr-diethyl, t. j. diethyl-1-(2,4-dichlorfenyl)-2-pyrazolin-3,5-dikarboxylát; 90 g/kg 
 

  
 

  
R 41  Nebezpe�í vážného poškození o�í 
R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé 
ú�inky ve vodním prost�edí 
 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro �lov�ka a životní 
prost�edí. 
 
 

 
Nebezpe�né látky (§ 20 zákona �. 356/2003 Sb.), obsažené v p�ípravku:mesosulfuron-methyl, iodosulfuron-
methyl Na, mefenpyr-diethyl, t�žký aromatický solvent (solvent nafta), polyglykolether, alkylovaný naftalensulfonát, polymer 
s formaldehydem, sodná s�l 
 
Registra�ní �íslo: 4487-0 
 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer CropScience AG, Monheim, SRN 
Právní zástupce v �R/dovozce: Bayer s. r. o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9; tel. 266 101 842 
 je registrovaná ochranná známka spole�nosti Bayer CropScience AG 
 
Balení:            
HDPE láhev 0,25 l (hmotnost obsahu 150 g) 
HDPE láhev 1 l     (hmotnost obsahu 600 g) 
HDPE kanystr 3 l  (hmotnost obsahu 1800 g) 
HDPE kanystr 5 l  (hmotnost obsahu 3000 g) 
 
Datum výroby: uvedeno na obalu 
�íslo šarže: uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby p�i správném skladování v p�vodních neporušených obalech 
 
P�sobení p�ípravku 
Mesosulfuron-methyl a iodosulfuron-methyl Na, ú�inné látky p�ípravku Atlantis WG pat�í do skupiny 
sulfonylmo�ovin. Jejich mechanizmem ú�inku je inhibice enzymu acetolaktát syntetázy.  
Zasažené citlivé plevele p�estávají ihned po aplikaci r�st, p�estávají konkurovat obilnin�, objevují se na nich 
chlorózy, nekrózy a postupn� b�hem 2 - 6 týdn� odumírají. Jsou p�ijímány p�evážn� listy plevel�, v menší mí�e i 
prost�ednictvím ko�en� z p�dy a translokovány po celé rostlin�.  
Mefenpyr-diethyl, antidot, urychluje odbourání ú�inných látek mesosulfuron-methyl a iodosulfuron-methyl v 
pšenici a tím zvyšuje selektivitu p�ípravku. . 
P�ípravek má  reziduální ú�innost po dobu 2-3 týdn�.  
Ú�inek p�ípravku není závislý na teplot�. Teplo, vyšší vzdušná vlhkost a vlhká p�da v období aplikace ú�inek 
p�ípravku urychlují, sucho a další nep�íznivé podmínky pro r�st plevel� naopak zpomalují.V p�ípad� 
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nep�íznivých podmínek pro r�st a vývoj rostlin, zejména velmi chladného období a období delšího sucha, kdy je 
velmi suchá p�da a nízká vzdušná vlhkost však doporu�ujeme s aplikací rad�ji n�kolik dní pose�kat. 
Atlantis WG nedoporu�ujeme používat v porostech, poškozených �i oslabených mrazem, suchem, nadm�rnými 
srážkami, šk�dci �i chorobami. Rovn�ž pokud jsou o�ekávány p�ízemní mrazíky, je vhodné aplikaci rad�ji o 
n�kolik dní odložit. 
Pokud t�sn� po aplikaci dojde k prosv�tlení porostu �i slabému zbrzd�ní r�stu, jsou tyto p�íznaky jen krátkodobé, 
rychle vymizí a nemají žádný negativní vliv na další vývoj porostu ani na výnos. 
 
Spektrum ú�innosti 
Atlantis WG spolehliv� hubí v postemergentní aplikaci chundelku metlici, lipnici ro�ní, oves hluchý.  Sou�asn� 
ú�inkuje i proti, pta�inci žabinci, brukvovitým plevel�m a he�mánkovitým.  
 
Návod k použití  
 

Plodina Škodlivý 
organismus 

 

Aplika�ní 
dávka (g/ha) 

Dávka aplika�ní 
kapaliny (l/ha) 

Ochr. 
lh�ta 

 

 
Poznámka 

Pšenice  Chundelka metlice, 
lipnice ro�ní,  
oves hluchý, 
brukvovité plevele, 
pta�inec žabinec,  
he�mánky 

150 200-400  AT vždy v kombinaci s 
adjuvantem Istroekol �i 
Biopower v dávce 1 l/ha  

 
Atlantis WG je velmi flexibilní p�ípravek. Lze jej aplikovat kdykoliv od fáze dvou list� optimáln� do konce 
odnožování pšenice. P�i pozd�jší aplikaci bývají plevele zpravidla p�erostlé, ú�inek nemusí být za všech 
okolností spolehlivý a zvyšuje se citlivost obilniny k p�ípravku.  
Nejlepší ú�innosti se dosáhne p�i aplikaci na mladé, aktivn� rostoucí plevele za podmínek p�íznivých pro r�st a 
vývoj rostlin.  
Dvoud�ložné plevele jsou nejcitliv�jší od vzcházení do 6 list�; pozd�ji ú�innost, zejména za nep�íznivých 
podmínek a u mén� citlivých plevelných druh� klesá.  
Jednoleté trávy jsou nejcitliv�jší od fáze prvého listu do konce odnožování.  
Ú�inek na mén� citlivé plevele je zvyšován p�ídavkem kapalného hnojiva DAM 390.  
 
Upozorn�ní 
• P�ípravek se aplikuje jedenkrát b�hem vegetace. 
• Širokolisté kultury, zejména �epka, ho��ice, cukrovka, luskoviny, zelenina aj. jsou k p�ípravku Atlantis WG 

vysoce citlivé a nesm�jí proto být zasaženy, ani post�ikem, ani úletem post�ikové mlhy. 
• P�i aplikaci nesmí dojít k p�ekrytí post�ikových pás� 
• P�ed následným použitím p�íslušného post�ikova�e je nutno post�ikova� �ádn� vy�istit postupem, která 

uvádíme dále 
• Atlantis WG nesmí být použit v je�meni a ovsu, protože tyto plodiny mohou být p�ípravkem siln� poškozeny 
• Atlantis WG nesmí být použit v pšenici s podsevem, nebo� podsev m�že být p�ípravkem siln� poškozen 
• Atlantis WG není vhodné kombinovat s fungicidy Horizon 250 EW a Falcon 460 EC, nebo� za nep�íznivých 

pov�trnostních podmínek mohou tyto sm�si být fytotoxické. 
 
Technika post�iku 
P�ípravek lze aplikovat b�žnými post�ikova�i, které zabezpe�í p�esné a rovnom�rné dávkování. P�i aplikaci 
doporu�ujeme použít dávku vody 200-400 l/ha. Dávky pod 200 l/ha nejsou vhodné vzhledem ke zvýšenému 
riziku úlet� a pro zabezpe�ení dobré pokryvnosti, dávku 400 l doporu�ujeme použít ve velmi hustých porostech. 
Neaplikovat letecky, jen pozemn�. 
Post�ik nesmí zasáhnout sousední necílové porosty. 
 
 
P�íprava post�ikové kapaliny 
P�i odm��ování p�ípravku používejte výhradn� nové originální odm�rky, p�iložené k p�íslušnému balení. 
Nepoužívejte jakékoliv jiné odm�rky ur�ené pro jiný p�ípravek nebo odm�rky staré z d�ív�jších let!  
Odm��ené množství p�ípravku se pomalu nasype za stálého míchání do p�edmíchávacího za�ízení, po rozpušt�ní 
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se vpraví do nádrže aplika�ního za�ízení napln�né do poloviny vodou, poté se p�idá adjuvant, nádrž se doplní na 
požadovaný objem a potom se vše d�kladn� rozmíchá. P�i absenci p�edmíchávacího za�ízení je vhodné odm��ené 
množství p�ípravku p�edem d�kladn� promíchat s cca 3-5tinásobným množstvím vody v pomocné nádob�, 
homogenní sm�s poté nalít za stálého míchání p�es síto do nádrže aplika�ního za�ízení napln�né do poloviny 
vodou, p�idat adjuvant, doplnit vodu na stanovený objem a znovu d�kladn� promíchat. V p�ípad� použití sm�sí 
p�ípravk� je zakázáno mísit jejich koncentráty a p�ípravky se vpravují do nádrže odd�len�. Rovn�ž tak nelze 
mísit koncentrát p�ípravku p�ímo s adjuvantem. 
 
�išt�ní post�ikova�e 
Aby se zabránilo poškození plodin ošet�ovaných následn� po použití p�ípravku, musejí být všechny jeho stopy z 
aplika�ního za�ízení odstran�ny následujícím zp�sobem: 
1. Nádrž, �erpací a filtra�ní systém, post�iková ramena a trysky vypláchn�te vodou v množství odpovídajícím 

nejmén� 10 % objemu nádrže post�ikova�e. Do vyplachovací vody je t�eba p�idat vhodný detergent a 
ponechat míchací za�ízení v �innosti alespo� 10 minut.  

2. P�idat do nádrže post�ikova�e chlorové vápno v množství 100 g na 100 l vody, roztok d�kladn� promíchat, 
nechat cca 15 minut p�sobit a obsah nádrže vypustit. 

3. Poté je t�eba celý systém vypláchnout nejmén� t�ikrát �istou vodou. 
4.  Je nutno pe�liv� vy�istit a propláchnout filtry. 
 
Následné plodiny 
P�ípravek je v p�d� odbouráván mikrobiáln� a chemicky a nebezpe�í pro následné plodiny p�i normálním 
pr�b�hu po�así a dodržení dávek a techniky post�iku nehrozí.  
Po sklizni ošet�eného porostu v rámci b�žného osevního postupu lze vysévat následné plodiny bez omezení. 
Pokud mezi jarní aplikací Atlantisu WG a sklizní porostu spadlo mén� než 100 mm srážek, je nutno p�ed 
výsevem �epky ozimé �i meziplodiny (nap�. ho��ice aj.) provést orbu. 
 
Náhradní plodiny 
Po aplikaci p�ípravku na podzim lze v p�ípad� nutnosti vysévat na ja�e jarní je�men nebo kuku�ici. 
Po jarní aplikaci p�ípravku lze jako náhradní plodinu na ja�e vysévat jarní pšenici nebo po orb� jarní je�men.  
 
Doporu�ení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost�edí 
R 50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve vodním prost�edí  
S 61  Zabra�te uvoln�ní do životního prost�edí. Viz. speciální pokyny nebo bezpe�nostní listy 
P�ípravek je toxický pro ryby 
P�ípravek je toxický pro živo�ichy sloužící za potravu rybám  
P�ípravek je toxický pro �asy 
Riziko vyplývající z použití p�ípravku je p�i dodržení aplika�ních dávek p�ijatelné pro voln� žijící zv��, v�ely, 
ptactvo, necílové �lenovce krom� v�el, p�dní makroorganismy a mikroorganismy a necílové rostliny. 
Zabra�te kontaminaci vody p�ípravkem nebo jeho obalem 
Ne�ist�te aplika�ní za�ízení v blízkosti povrchových vod 
Zabra�te kontaminaci vod splachem z farem a cest 
Za ú�elem ochrany necílových rostlin dodržte neošet�ené ochranné pásmo 10 m vzhledem k nezem�d�lské p�d� 
 
 
Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu �lov�ka a zví�at, první pomoc 
S 20/21 Nejezte, nepijte a neku�te p�i používání 
S 24/25 Zamezte styku s k�ží a o�ima  
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli�ejový štít. 
P�ed použitím p�ípravku si d�kladn� p�e�t�te návod k použití! 
 
P�i práci s p�ípravkem je nutno zabránit rozdrcení granulí! Pokud k tomu p�esto dojde, zabránit nadýchání 
prachu a jeho vniknutí do o�í. 
P�i manipulaci s p�ípravkem používejte výhradn� ochranné prost�edky, schválené pro práci s pesticidními 
p�ípravky: 
Ochrana dýchacích orgán�: ústenka z filtra�ního materiálu nebo polomaska z filtra�ního materiálu (�SN EN 
149); zabránit nadýchání aerosolu a prachu 
Ochrana o�í a obli�eje: uzav�ené brýle nebo obli�ejový štít (�SN EN 166)   
Ochrana t�la: protichemický ochranný od�v z textilního materiálu (�SN EN 368 a �SN EN 369)  



Vytvo�eno:26.05.2005                                                                                                                            str.4z 5 
 

 

Ochrana hlavy: �epice se štítkem nebo klobouk 
Ochrana rukou a nohou: gumové rukavice (�SN EN 374-1) a gumové nebo plastové holínky (�SN EN 346) 
P�i �ed�ní použít navíc zást�ru z PVC �i pogumovaného textilu. 
 
Post�ik se smí provád�t jen za bezv�t�í nebo mírného vánku a v tom p�ípad� tak, aby post�iková kapalina nebyla 
zanášena na pracující. P�i práci a po ní až do svle�ení ochranného od�vu a d�kladného omytí celého t�la teplou 
vodou a mýdlem není dovoleno jíst, pít a kou�it! 
 
Opat�ení p�i požáru 
S 41 V p�ípad� požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 
S 42 V p�ípad� požáru použijte hasební p�nu, hasební prášek, písek �i zeminu nebo vodu (ne silným proudem) 
P�ípravek je formulován jako ve vod� dispergovatelný granulát a není ho�lavý ani samovzn�tlivý. 
V p�ípad�, že se dostane do požáru nepodporuje jeho ší�ení. Po krátkém vzplanutí p�ípravku dojde k jeho 
samozhasnutí. 
Požár lze hasit nejlépe hasicí p�nou, hasicím práškem, pískem, zeminou nebo vodou. P�i použití vody zabezpe�it, 
aby kontaminovaná voda nepronikla do ve�ejné kanalizace a nezasáhla zdroje spodních vod a recipienty vod 
povrchových.  
P�i požárním zásahu musejí být použity izola�ní dýchací p�ístroje, nebo� p�i ho�ení m�že docházet ke vzniku 
toxických zplodin! 
 
První pomoc 
S 24  Zamezte styku s k�ží 
S 25  Zamezte styku s o�ima 
S 26 P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc 
S 27/28 P�i styku s k�ží okamžit� odložte veškeré kontaminované oble�ení a k�ži omyjte velkým množstvím vody 
S 45 V p�ípad� nehody nebo necítíte-li se dob�e, okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc (je-li možno, ukažte toto 
ozna�ení) 
S 62 P�i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna�ení  
S 63 V p�ípad� nehody p�i vdechnutí p�eneste postiženého na �erstvý vzduch a ponechte jej v klidu 
S 64 P�i požití vypláchn�te ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený p�i v�domí) 
Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezv�domí nebo má k�e�e 
V každém p�ípad� nejprve odstra�te pot�ísn�ný od�v. 
 
P�i požití - vypláchnout ústa �istou vodou, podat postiženému cca 10 tablet medicinálního uhlí + 0,5 l pokud 
možno vlažné vody. Nevyvolávat zvracení, léka� provede výplach žaludku. 
P�i zasažení o�í - vyplachovat velkým množstvím vody po dobu cca 15 minut a vyhledat léka�e 
P�i zasažení pokožky - zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou. V p�ípad� p�etrvávajícího podrážd�ní 
vyhledat léka�skou pomoc 
P�i nadýchání - vynést postiženého na �erstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit p�ed chladem. 
 
Léka�e vždy informovat o p�ípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. Terapii lze v 
p�ípad� pot�eby konzultovat s toxikologickým st�ediskem nebo s naší dále uvedenou 24-hodinovou kontaktní 
službou: 
 
Klinika nemocí z povolání Toxikologické informa�ní st�edisko, Na bojišti 1 

128 08  Praha 2, tel. (+420) 224 919 293 
 
 
V p�ípad� jakékoliv eventuelní nehody �i havárie, týkající se p�ípravku se, prosím, obra�te na adresu: 

Bayer  s. r. o., Litvínovská 609/3, Praha 9 - Prosek 
Tel.: (+420) 266 101 842; (+420) 266 101 844  fax (+420) 266 101 494 

 
V p�ípad� nezbytné pot�eby a naší eventuelní nedostupnosti na výše uvedené adrese obra�te se, 

prosím na 24-hodinovou globální bezpe�nostní službu Bayer CropScience: 
 

+44 1603 401 030 
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Podmínky správného skladování  
S 2 Uchovávejte mimo dosah d�tí 
S 13 Uchovávejte odd�len� od potravin, nápoj� a krmiv 
S 49 Uchovávejte pouze v p�vodním obalu 
S 3/9/14 Uchovávejte na chladném, dob�e v�traném míst� odd�len� od potravin a krmiv a obal� od t�chto látek 
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prost�edí 
 
P�ípravek skladujte v uzav�ených originálních obalech v uzam�ených, suchých a v�tratelných skladech p�i 
teplotách 5-30 °C odd�len� od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfek�ních prost�edk� a obal� od t�chto látek. Chránit 
p�ed vlhkem, mrazem a p�ímým slune�ním svitem. P�i správném skladování v p�vodních neporušených obalech 
je doba použitelnosti p�ípravku 2 roky od data výroby. Výrobce nep�ebírá záruku za škody vzniklé nesprávným 
skladováním p�ípravku. 

 
Zp�sob likvidace obalu, neupot�ebitelných zbytk�, post�ikové kapaliny a oplachových vod 
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny bezpe�ným zp�sobem 
S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny jako nebezpe�ný odpad 
  
Zbytky post�ikové kapaliny a oplachové vody se vylijí do m�lké rýhy na ošet�ovaném pozemku; nesm�jí 
zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. 
Použité obaly od p�ípravku se nesm�jí používat k jakémukoliv ú�elu! Prázdné obaly se d�kladn� vypláchnou 
vodou, která se následn� použije pro p�ípravu post�ikové kapaliny. Poté se p�edají do sb�ru k recyklaci nebo se 
spálí ve schválené spalovn� vybavené dvojstup�ovým spalováním s teplotou 1100 °C ve druhém stupni a 
�išt�ním plynných zplodin. Stejným zp�sobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky p�ípravku. 
 
 

Dodatková informace spole�nosti Bayer CropScience: 
 

P�ípravek používejte výhradn� v souladu s návodem na použití. 
Spole�nost Bayer nep�ebírá zodpov�dnost za škody zp�sobené nesprávným použitím �i skladováním p�ípravku. 

 


