Atlantis OD
Taimekaitsevahend.
Herbitsiid.

Hoiatus
Kasutusala:
Süsteemne umbrohutõrjevahend paljude kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude
tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, -rukkil ja -tritikalel.
Eesti reg. nr.: 0595/29.02.16
Toimeained:
Metüülmesosulfuroon 10 g/l;
metüüljodosulfuroon-naatrium 2 g/l
mefenpüür-dietüül 30 g/l (kultuurtaimede kaitseks)
Preparaadi vorm: Õlidispersioon
Atlantis OD-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Partii number: vaata pakendilt
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Loa valdaja: Bayer CropScience AG
Valmistaja ja pakkija:
Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim, Saksamaa
Eestisse toimetajad ja turustajad:
AS Baltic Agro, Peterburi tee 44, 11415 Tallinn, tel.: 6062260
Scandagra Eesti AS, Tähe 13, 71012 Viljandi, tel.: 435 4333
Baltchem OÜ, Kärberi 4-164, 13812 Tallinn, tel.: 58143080
AS Oilseeds Trade, Humala 2, 10617 Tallinn, tel. 6577850
Schetelig EV AS, Loomäe tee 11, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa, tel.: 6512950
Põllumeeste Ühistu Kevili, Teguri 37B, 50107 Tartu, tel.: 53442630
Pakendi suurus: 1 l, 3 l, 5 l,

H315 Põhjustab nahaärritust.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P332+P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
EUH208 Sisaldab rasvalkoholi etoksülaatalküüleetrit. Võib esile kutsuda allergilist
reaktsiooni.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Ohutusnõuded
Kasutada kaitseriietust, kaitseprille, kummisaapaid ja- kindaid. Pärast töö lõpetamise eemaldada
kaitseriietus, pesta käed ja katmata kehaosad. Vältida preparaadi sattumist nahale, silma ja
riietele. Hoida tööriided eraldi. Säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb täita hügieeni ja
ohutustehnika üldnõudeid. Isikukaitsevahendid tuleb kasutamise järel hoolikalt puhastada
Mitte puhastada pritsimistehnikat jõgede ja järvede lähedal.
Esmaabi
Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda koheselt arsti poole ja võimalusel näidata
etiketti. Teadvusetuse korral hoida püsivalt külili asendis ja pöörduda arsti poole.
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida soojas ja lasta puhata. Halva
enesetunde püsimisel pöörduda arsti poole.
Kokkupuutel nahaga: Eemaldada koheselt preparaadiga kokkupuutunud riided ning jalanõud.
Pesta koheselt rohke vee ja seebiga, võimalusel polüetüleenglükool 400-ga, seejärel loputada
veega. Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: Loputada otsekohe rohke veega vähemalt 15 min vältel. Silmaärrituse
tekkimisel ja püsimisel pöörduda silmaarsti poole.
Allaneelamisel: Loputada suud. Mitte esile kutsuda oksendamist. Helistada koheselt arstile.
Näidata arstile toote pakendit või etiketti.
Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus,
jahedas, kuivas ja lukustatud kohas mitte alla 0°C ja üle +30°C. Hoida otsese päikesekiirguse ja
soojusallika eest, vältida preparaadi külmumist. Tagatud säilimisaeg kinnises tehasepakendis on
kaks aastat valmistamisest. Mitte laduda konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et
vältida toote kahjustamist.
Pakendite kahjutustamine: Pakendite korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist
loputada taara vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks.
Kasutuskõlbmatuks muudetud loputatud pakendid anda üle ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Pakendi purunemisel: väljavoolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult
läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete
käitlejale.
Keskkonnaohtlikkus: vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja töötlemisseadmete
pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Traktoripritsi täitmisel lahtisest veekogust ei
tohi kasutada pritsi oma täitmisseadmeid.
Toimeviis:
Atlantis OD on väga tõhus herbitsiid, mis sisaldab kahte sulfuroon-tüüpi süsteemseid toimeaineid.
Jodosulfuroon toimib üheaastaste kõrreliste ja paljude kaheiduleheliste umbrohtude vastu,
mesosulfuroon tõrjub tõhusalt paljusid kõrrelisi umbrohtusid. Preparaat imendub umbrohutaimedesse peamiselt lehtede, vähesel määral ka juurte kaudu ja levib kiiresti kogu taimesse.
Toimeained hävitavad taimede kasvukuhiku ning kiirestipaljunevad meristeemrakud pungades,
põhjustades umbrohtude kasvu ja arengu seisaku. Toime esmasest lehtede kolletumisest kuni
umbrohtude lõpliku hävimiseni võib sõltuvalt ilmastikutingimustest, umbrohuliigist ja pritsimise
ajast kuluda kuni 4 nädalat. Kõrrelised umbrohud võivad kuivanult jääda põllutaimiku alarindesse.
Need umbrohud enam toitaineid ei omasta ning kultuuri ei kahjusta. Parim toime saavutatakse,
kui pritsitakse kevadel pärast kõikide umbrohtude tärkamist. Umbrohud, mis tärkavad pärast
pritsimist, ei hävine.

Kasutamine
Atlantis OD tõrjub tõhusalt paljusid kõrrelisi umbrohtusid, sh murunurmikat ja rukki-kasteheina
ning mõningaid olulisi kaheidulehelisi umbrohtusid. Atlantis OD sobib hästi integreeritud
umbrohutõrje programmi, kus sügisel ja kevadel kasutatakse erineva toimeviisiga preparaate.
Kulunormid

Kultuur

Umbrohud

Kultuuri kasvufaas

Max. kulunorm

Talinisu, talitritikale

Kõrrelised ja
Kevadel võrsumisfaasis
kaheidulehelised
kuni kõrsumise alguseni 0,5 - 0.9 l/ha
umbrohud
BBCH 30
Kõrrelised ja
Kevadel võrsumisfaasis
Talirukis
kaheidulehelised
kuni kõrsumise alguseni 0.45 l/ha
umbrohud
BBCH 30
Kõrgeimat kulunormi kasutatakse umbrohtude hilisemas kasvufaasis ja põllu tugeva
umbrohtumuse korral.
Vee kulu:150-200 l/ha
Lubatud pritsida 1 kord kasvuperioodi vältel.
Preparaat on vihmakindel 4-6 tundi pärast pritsimislahuse kuivamist lehtedel.
Tõrjespekter
Mõju umbrohtudele sõltuvalt kulunormist (l/ha) kevadise kasutamise korral
Atlantis OD (l/ha)
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Põlvjas rebasesaba (Alopecurus geniculatus)

XX

XX

XXX

Põld-rebasesaba (Alopecurus myosuroides)

XX

XX(X)

XXX

XXX

XXX
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XXX
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XXX
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Roomav madar e virn (Galium aparine)

XX

XX

XX

Harilik kesalill (Matricaria inodora)

XX

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XX

XXX

Rukki-kastehein (Apera spica-venti)
Raiheinad (Lolium spp.)
Murunurmikas (Poa annua)
Harilik nurmikas (Poa trivialis)
Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris)

Vesihein (Stellaria media)
Raps ja rüps võõrkultuurina
xxx = väga tõhus mõju, >90 %
xx = tõhus mõju, 70-90 %
x = mõõdukas mõju, 40-70 %

Pritsimise aeg:
Atlantis OD mõjub kõige tõhusamalt, kui umbrohud on väikesed ning heas kasvuhoos. Atlantis
OD toimib efektiivselt juba +5°C juures, kui vegetatsioon on kevadel alanud ning öökülmad
möödas. Kultuuri seisukohalt on lubatud pritsida kuni kõrsumise alguseni.
Piirangud:
Atlantis OD ei ole lubatud pritsida taliodrale, suviodrale, suvinisule või kaerale.
Ettevaatusabinõud:
• Ärge pritsige Atlantis OD-d allakülviga põldudele.
• Kasutage pritsimisseadmeid ja pihusteid, mis tagavad taimede ühtlase ja täieliku
kattumise pritsimislahusega.
• Kuna mõned kultuurid on Atlantis OD suhtes tundlikud, vältige pritsimislahuse
kandumist tuulega lähedalasuvatele põldudele, tiikidesse või kraavidesse.
• Ärge pritsige, kui kultuur on stressis kas põua, üleujutuse, liigniiskuse, kahjurite
üliintensiivse rünnaku, toitainete puuduse, mulla tihenemise vm asjaolude tõttu, mis
pidurdavad kultuuri kasvu.
• Ärge pritsige Atlantis OD-d, kui taimed on kaetud tugeva kastega. Tugevalt kastest
niiskete taimede puhul on oht, et pritsimislahus kõrrelistelt umbrohtudelt maha
valgub.
• Ärge pritsige, kui on öökülmaoht.
• Jälgige, et pritsimisel ei tekiks ülekatet.
Järelkultuurid:
Atlantis OD toimeained lagunevad üldjuhul mullas kiiresti, seega ei ole rotatsioonis järgneva
kultuuri osas piiranguid.
Kui kultuur mingil põhjusel hävib ning eelnevalt on jõutud teha pritsimine Atlantis OD-ga, võib
pärast kerget mullaharimist külvata suvinisu või suviotra eeldusel, et Atlantis OD pritsimisest on
möödunud vähemalt 2 nädalat.
Pärast kevadist pritsimist Atlantis OD-ga võib sügisel külvata kõiki taliteravilju ja talirapsi. Juhul,
kui vegetatsiooniperiood on olnud äärmiselt põuane ning Atlantis OD pritsimise ja talirapsi või –
rüpsi külvi vahele jääval perioodil on sademete hulk olnud väiksem kui 100 mm, soovitatakse põld
enne rapsi või rüpsi külvamist künda. Kui vihma on enne külvi tulnud rohkem, kui 100 mm, ei ole
kündmine vajalik.
Paagisegud:
Atlantis OD võib segada enamike meil kasutatavate herbitsiidide, fungitsiidide ja insektitsiididega,
samuti kasvuregulaatorite ja vedelväetistega. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole rohkem
kui kaks segupartnerit. Atlantis OD ei sobi segamiseks herbitsiididega, mis sisaldavad
metüülmetsulfurooni (Ally Max SX), fenoksaprop-P-etüüli (Foxtrot, Puma Universal) või
isoproturooni, kuna toimeainete vahel tekib antagonism ja mõju umbrohtudele väheneb.
Resistentsuse vältimine
Atlantis OD sisaldab toimeaineid metüülmesosulfuroon ja metüüljodosulfuroon-Na, mis kuuluvad
HRAC klassifikatsiooni järgi gruppi B (ALS inhibiitorid). Sama toimeaine(te)ga preparaadi
korduval kasutamisel võib umbrohtude vastuvõtlikkus sellele toimeainele väheneda.
Resistentsuse tekkimise vältimiseks umbrohtudel soovitatakse kasutada vaheldumisi erinevaid
toimeaineid sisaldavaid preparaate või lisada paagisegusse teistsuguse toimeviisiga herbitsiide.
Resistentsuse vältimiseks sobib hästi kultuuride viljavaheldus ja külvikord, kus erinevatel
kultuuridel saab kasutada erineva toimeviisiga umbrohutõrjevahendeid.

Pritsimislahuse valmistamine:
Enne pritsimislahuse valmistamist veendu, et prits, pihustid jm agregaadi osad oleksid puhtad.
Määra täpselt kindlaks pritsimiseks vajalik vee kogus ning preparaadi hulk. Täida pritsi paak
pooles ulatuses veega ning alusta segamist. Mõõda vajalik kogus preparaati ning vala pritsi
paaki. Seejärel lisa vett vajaliku koguseni. Lase lahusel ühtlaselt seguneda. Pritsimise ajal peab
segaja töötama. Juhul, kui paagisegusse on vaja lisada teisi preparaate, soovitame lahustada
kõik preparaadid eraldi nõus ning alles seejärel valada kokku pritsi paaki. Juhul, kui pritsimisel
tekib vaheaeg, siis enne pritsimise uuesti alustamist tuleb töölahust paagis hoolikalt segada.
Pritsimistehnoloogia: Enne tööleasumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi
korrasolekut. Kui pritsiga on enne pritsitud teisi aineid, tuleb ta enne kasutamist hoolikalt läbi
pesta. Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses
asuvatele kultuuridele.
Pritsi puhastamine: Pärast töö lõpetamist pesta prits, voolikud ning pihustid hoolikalt vee ning
spetsiaalse pesuvahendiga, nt Mediator Clean, 0,2-0,5 l/100 l vee kohta. Tühjenda paak täielikult,
võta lahti pihustid ja filtrid ning pese neid eraldi vees, täida pritsimisseadme paak 10 % mahus
veega ja sega hoolikalt. Tühjenda paak uuesti. Korda sama protseduuri veelkord, seejärel
kontrolli filtreid ja puhasta kuni sinna kogunenud jäägid on kadunud.
Tähelepanu!
Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse.
Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale
kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.
® – registreeritud kaubamärk kuulub firmale Bayer CropScience AG.

