
2 κιλά
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση:
α. mesosulfuron - methyl 3% β/β (ισοδύναμο σε mesosulfuron 2,9% β/β) 
β. iodosulfuron - methyl 0,6% β/β (ισοδύναμο σε iodosulfuron 0,56% β/β)
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr - diethyl 9% β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 86,49% β/β

Αριθ. Έγκ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
7891/30.10.2008

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο

Κάτοχος της έγκρισης, Υπέυθυνος για την τελική 
συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι, 
Tηλ: 210 6166000,  Fax: 210 6109100

Προορίζεται μόνο
για επαγγελματίες χρήστες.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.



Ατλαντίς WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι, σίκαλη 
και τριτικάλε. Είναι διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών. Δρα παρεμποδίζοντας το 
ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες 
και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό η 
ανάπτυξη των καταπολεμούμενων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται. 
Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Ψεκασμός της φυλλικής επιφάνειας με ακροφύσια τύπου σκούπας.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Σιτάρι (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη, Τριτικάλε.
ΣΤΟΧΟΣ:
• Αγρωστώδη: Αγριοβρώμη (Avena sp.), Ήρα (Lolium sp.), Φάλαρη (Phalaris paradoxa), Πόα κοινή (Poa annua), Τραχεία 
Λιβαδοπόα (Poa trivialis), Ανεμόχορτο (Apera spica-venti), Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Βρόμος (Bromus sp.)
• Πλατύφυλλα: Χαμομήλι (Matricaria sp.), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis), Στελλάρια 
(Stellaria media).
• Μέτρια ευαίσθητα: Πλατύφυλλα: Παπαρούνα (Papaver sp.), Πανσές (Viola sp.), Βερονίκη (Veronica sp.)
ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Για την καλλιέργεια: Από το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων εώς το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου. 
Δόση: 50 γρ. σκευάσματος/στρέμμα με προσθήκη 0,2% Biopower. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 λίτρα/στρέμμα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ζιζάνια Ανεμόχορτο, Πόα κοινή, Τραχεία Λιβαδοπόα και Αλεπονούρα καταπολεμούνται με τη 
χαμηλότερη δόση των 30 γρ./στρ. 



ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 1
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Όλες οι καλλιέργειες 90 ημέρες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
• Η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα δράσης του σκευάσματος αυξάνεται όταν εφαρμόζεται σε νεαρά ζιζάνια κατά 
την περίοδο έντονης ανάπτυξης τους. • Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από οποιουδήποτε είδους 
καταπόνηση, όπως π.χ. ξηρασία, θερμός αέρας κ.λ.π. • Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, 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. • Να αποφεύγεται ο ψεκασμός φυτών που είναι 
υγρά λόγω βροχής ή ατμοσφαιρικής υγρασίας. • Η αποτελεσματικότητα του ATLANTIS δεν επηρεάζεται αν ακολουθήσει 
βροχή 2-4 ώρες μετά τον ψεκασμό. • Κατά τον ψεκασμό προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μη μεταφέρονται σταγονίδια 
του ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες πλατύφυλλες καλλιέργειες.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:
• Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορεί να ξανασπαρεί μετά από 6 εβδομάδες:
- Χωρίς όργωμα: μαλακό σιτάρι.
- Μετά από όργωμα: μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, σόργο, πατάτα, αραβόσιτος.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
• Σε κανονικό σύστημα αμειψισποράς, για ένα χρόνο μπορούν να σπαρθούν όλες οι πιθανές καλλιέργειες με την 
προϋπόθεση να προηγηθεί άροση του εδάφους.



ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ 
ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Μην εισέρχεστε σε ψεκασμένες περιοχές πριν στεγνώσουν εντελώς.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού 
και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά. Στο 
τέλος προστίθεται η απαιτούμενη ποσότητα biopower.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: 
Αρχίστε το καθάρισμα του μηχανήματος αμέσως στο χωράφι. Ελέγξτε και καθαρίστε τα ακροφύσια και τα φίλτρα. 
Πολύ σημαντικό είναι να καθαριστεί το πρώτο φίλτρο μετά το δοχείο του ψεκαστικού, αλλά και τα υπόλοιπα φίλτρα 
του μηχανήματος. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού στο 10% της χωρητικότητας του με καθαρό νερό και καθαρίστε 
τα εσωτερικά τοιχώματα και τους σωλήνες πολύ καλά. Ψεκάστε τα απόνερα σε αψέκαστο σημείο του χωραφιού. 
Επαναλάβετε το τελευταίο βήμα.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο 
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
Δεν είναι τοξικό στην καλλιεργεια όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: 
Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε θερμοκρασίες 20 ± 5οC, διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ - ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: 
• Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική 
βλάβη. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. • Περιέχει fatty alcohol ethoxylate alkyl ether. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 
• Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από 
τη χρήση. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 
• Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Να μην 
εισέρχονται οι εργάτες στην ψεκασμένη περιοχή για 24 ώρες μετά την 
εφαρμογή. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία 
του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Σε περίπτωση έκθεσης ή 
αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Διανομέας:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: 
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με 
το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί από το προϊόν. Πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν 
παρουσιαστεί ερεθισμό του δέρματος συμβουλευθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο 
νερό και συμβουλευθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε 
αμέσως γιατρό. Συμπτώματα: Τοπικοί ερεθισμοί. Θεραπεία: Συμπτωματική και υποστηρικτική. Εάν έχει καταποθεί σημαντική 
ποσότητα (μεγαλύτερη μιας μπουκιάς), τα ακόλουθα μέτρα πρέπει να ληφθούν: πλύση στομάχου ακολουθούμενη από ενεργό 
(φαρμακευτικό) άνθρακα και θειικό νάτριο. Παρακολούθηση της λειτουργίας των νεφρών και του ήπατος και μέτρηση των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων. Εξουδετέρωση με αιμοκάθαρση (Dialysis: forced alkaline diurisis).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

GR06092550F



2 κιλά
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση:
α. mesosulfuron - methyl 3% β/β (ισοδύναμο σε mesosulfuron 2,9% β/β) 
β. iodosulfuron - methyl 0,6% β/β (ισοδύναμο σε iodosulfuron 0,56% β/β)
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr - diethyl 9% β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 86,49% β/β

Εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο

Αριθ. Έγκ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
7891/30.10.2008

Κάτοχος της έγκρισης, Υπέυθυνος για την τελική 
συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι, 
Tηλ: 210 6166000,  Fax: 210 6109100

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ




		2014-10-24T10:08:38+0200
	Preflight Ticket Signature




