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herbicyd na 
jednoliścienne

płynna 
formulacja

Mesomaxx®  –  10 g/l
Jodosulfuron metylowy  –  2 g/l
Sejfner: mefenpyr dietylu  –  30 g/l

Dawka: 0,45-1,2 l/ha

niezawodne
działanie

AtlAntis 12 OD jest herbicydem 

produkowanym w nowej, innowacyjnej technologii 

formulacyjnej ODesi®. Atlantis OD w postaci płynnej 

formulacji posiada wiele doskonałych właściwości, 

które w prosty sposób wpływają na zwiększenie 

efektywności działania i zapewniają wysoki stopień 

wygody stosowania.

innowacyjna 
formulacja

ODesi zApewniA:
• lepsze zatrzymywanie preparatu na powierzchni chwastów,

• lepsze pokrycie chwastów dzięki doskonałemu  

rozprzestrzenianiu się cieczy po powierzchni chwastów,

• lepsze pobieranie substancji aktywnych.

płynnA fOrmulAcjA ODesi zapewnia efektywniejsze 

i szybsze zwalczanie chwastów. To korzystne wspomaganie jest 

widoczne w szczególności przy stosowaniu herbicydu w niesprzy-

jających warunkach.

lepsze
pokrycie

Dzięki ODesi krople dynamicznie zmieniają 

swoją formę na liściu i rozprzestrzeniają się po 

jego powierzchni, stają się płaskie. W rezultacie 

stopień pokrycia chwastów cieczą roboczą 

jest większy. ODesi to doskonały oprysk i jego 

rozprowadzenie bez straty cieczy. 

Substancje aktywne są równomiernie 

rozmieszczone na powierzchni liścia.

AtlAntis OD to doskonałe połączenie dwóch znakomitych 
substancji aktywnych, które dzięki nowej technologii formulacyjnej 
ODesi® zapewniają wysoki poziom skuteczności. Najwyższej jakości 
formulacja ułatwia pobieranie i przemieszczanie się w roślinie 
substancji aktywnych herbicydu. 

specjAlistA nA miOtłę zbOżOwą  

Atlantis wyznaczył nowy standard zwalczania miotły zbożowej. 

Co roku przybywa wielu jego zwolenników, w praktyce rolniczej 

bowiem sprawdził się jako niezawodny wybór.

 Atlantis 12 OD 0,45 l/ha
 Atlantis 12 OD 0,6 l/ha

Średnia skuteczność w latach 2006-2009; BCS
Pszenica, pszenżyto i żyto ozime

Wysoka skuteczność środka Atlantis OD w zwalczaniu miotły zbożowej
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niezAwODni pArtnerzy  
Wykonując mieszaninę zbiornikową 

preparatów Atlantis 12 OD oraz 

Sekator 125 OD, znakomicie 

rozszerza się spektrum  

zwalczanych chwastów. Bardzo 

skutecznie niszczone są zarówno 

miotła zbożowa, jak i cała gama 

chwastów dwuliściennych.
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polny
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 Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Sekator 125 OD 0,1 l/ha
 Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha

 Wysoka skuteczność mieszanki Atlantisu OD + Sekatora OD w pszenicy ozimej

Średnia 5 doświadczeń BCS z 2008 r.

Atlantis OD  
+  

Sekator OD

sekAtOr® 125 OD w płynnej formulacji 

ODesi składa się z doskonale sprawdzonych 

w działaniu substancji aktywnych, które dzięki 

nowej technologii formulacyjnej zapewniają 

najwyższy poziom skuteczności.

Sekator OD: zboża ozime = 150 ml/ha

                      zboża jare = 100-150 ml/ha

Amidosulfuron – 100 g/l –  sprawdzony  

przeciwko przytulii

Jodosulfuron – 25 g/l –  szerokie spektrum  

działania

Mefenpyr dietylu  – 250 g/l  –  zapewnia wysoką  

selektywność

herbicyd na 
dwuliścienne

płynna
formulacja

technologia 
małych dawek

skuteczność

herbicyd

rewelAcyjnA skutecznOść
Sekator OD charaktery zuje się niezwykle szerokim spektrum 

działania, które obejmuje ponad 30 gatunków chwastów.  

Jest herbicydem niezwykle przydatnym do zwalczania przytulii 

czepnej. Dzięki formulacji ODesi niezawodnie zwalcza uciążliwe 

chwasty, takie jak przytulia czepna, komosa biała, jasnoty i inne.



wysOkA efektywnOść  
AtlAntisu OD w mieszAnce  
z sekAtOrem OD i esterOnem 

Badania przeprowadzone przez Bayer CropScience 

jednoznacznie wskazują na wysoką efektywność 

chwastobójczą Atlantisu OD w mieszance  

z preparatami Sekator® 125 OD i Esteron®1 600 EC.  

Mieszanina ta doskonale sprawdza się w zwalczaniu  

miotły zbożowej i chabra bławatka.

kompleksowe
mieszanki

 Atlantis® 12 OD

Roślina chroniona pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

Zwalczane chwasty

0,45-0,6 l/ha – chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, gorczyca polna, gwiazdnica 
pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumian polny, 
samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne; chwasty średniowrażliwe: fiołek 
polny, mak polny, przetaczniki;  
0,9-1,2 l/ha – wyczyniec polny, owies głuchy, stokłosa żytnia

Termin stosowania wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do początku fazy strzelania w źdźbło

Dawka 0,45-1,2 l/ha

Mieszanki  
zbiornikowe

Atlantis® 12 OD 0,45 l/ha + Sekator® 125 OD 0,15 l/ha
Atlantis® 12 OD 0,45 l/ha + Grodyl® 75 OD 40 g/ha
Atlantis® 12 OD 0,45 l/ha + Mustang®1 306 SE 0,6 l/ha
Atlantis® 12 OD 0,45 l/ha + Granstar®2 75 WG 25 g/ha

 Sekator® 125 OD

Roślina chroniona pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto, jęczmień jary

Zwalczane chwasty

gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, przetaczniki, rumian polny, samosiewy rzepaku, 
tasznik pospolity, tobołki polne, komosa biała, jasnota purpurowa, mak polny,  
przytulia czepna, szarłat szorstki, rdesty, maruna bezwonna, niezapominajka polna,  
ostrożeń polny, fiołek polny

Termin stosowania
zboża ozime: wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia  
zboża jare: od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia

Forma użytkowa ODesi jest koncentratem w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą

Dawka
zboża ozime: 150 ml/ha
zboża jare: 100-150 ml/ha

Ilość cieczy roboczej 200-300 l/ha

herbicyd

®  - zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer CropScience
®1  - zastrzeżony znak towarowy firmy Dow AgroSciences
®2  - zastrzeżony znak towarowy firmy DuPont

 Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Sekator 125 OD 0,1 l/ha + Esteron 600 EC 0,45 l/haŚrednia 5 doświadczeń BCS z 2008 r.

 Wysoka skuteczność Atlantisu OD w mieszance z Sekatorem OD i Esteronem
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www.bayercropscience.plAl. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03 

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl

Gdańsk – 58 682 04 04 • Kraków – 12 411 99 99 • Lublin – 81 740 89 83 • Łódź – 42 657 99 00  
Poznań – 61 847 69 46 • Rzeszów – 17 866 44 09 • Sosnowiec – 32 266 11 45 • Tarnów – 14 631 54 09  

Warszawa – 22 619 66 54 • Wrocław – 71 343 30 08

Ośrodki toksykologiczne, pomoc medyczna:

Czekamy na Twoje pytania: 600 459 753 • 601 374 872

Wybierz odpowiedni preparat  
i dostosuj jego dawkę do warun-
ków pogodowych i glebowych  
na polu. Zabieg wykonaj, gdy 
zostanie przekroczony próg ekono-
micznej szkodliwości szkodników, 
chorób czy chwastów.

Zużyte opakowania wraz z na-
krętkami zwróć do punktu zakupu 
lub innego miejsca prowadzącego 
zbiórkę zużytych opakowań po 
środkach ochrony roślin.

Zachowaj odpowiednie, zalecane 
w etykiecie-instrukcji stosowania, 
strefy ochronne (nie opryskiwane) 
wzdłuż cieków i zbiorników wod-
nych oraz upraw sąsiadujących,  
w celu ograniczenia znoszenia 
cieczy roboczej. Najlepiej stosuj 
dysze niskoznoszeniowe, dostosuj 
ciśnienie i prędkość jazdy  
do warunków pogodowych.

Chroń wody gruntowe przed nieza-
mierzonym wyciekiem środka czy 
cieczy roboczej podczas przygo-
towywania opryskiwacza do pracy. 
Wypłucz trzykrotnie opakowanie, 
opróżniając je do opryskiwacza. 
Zadbaj, aby resztki cieczy roboczej 
ani woda z mycia opryskiwacza 
nie dostały się do cieków lub ujęć 
wodnych.

W celu ochrony owadów zapylają-
cych, zachowaj odpowiedni, zale-
cany w etykiecie-instrukcji stoso-
wania okres prewencji dla pszczół 
(okres od zakończenia zabiegu do 
początku oblotu pszczół), nawet  
w uprawach niekwitnących.  
Kwitnące chwasty stanowią także 
pożytek dla owadów zapylających.

Zapoznaj się z etykietą-instrukcją 
stosowania. Nie przekraczaj za-
lecanych dawek ani liczby zabie-
gów w sezonie. Pamiętaj o zacho-
waniu odpowiednich odstępów 
(liczba dni) między zabiegami. 
Zachowaj odpowiedni, zalecany 
w etykiecie-instrukcji okres karen-
cji (okres od wykonania ostatnie-
go zabiegu do zbioru).

Wykonując zabieg, unikaj nakłada-
nia się cieczy roboczej na tej samej 
powierzchni.

Stosuj oryginalne środki ochrony 
roślin. Stosowanie środków niewia-
domego pochodzenia może wpły-
nąć na przekroczenie pozostałości, 
ponieważ nie ma pewności co do 
ich składu. Zakupu dokonuj wy-
łącznie w licencjonowanych punk-
tach sprzedaży, w oryginalnych  
i nieuszkodzonych opakowaniach 
posiadających czytelną i napisaną 
w języku polskim etykietę-instruk-
cję stosowania. Sprawdź, czy pre-
parat nie jest przeterminowany. 
Zachowaj dowód zakupu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj  
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące  

na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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