
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo ATLANTIS STAR je selektivni herbicid iz skupine 
sulfonilsečnin. Deluje pretežno preko listov in ima manjšo aktivnost preko tal. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
Sredstvo ATLANTIS STAR se uporablja v ozimni pšenici in ozimni tritikali: 
- v odmerku 0,20 kg/ha v primeru zapleveljenosti s srakopercem ( Apera spica-venti), 
latovkami ( Poa spp.)  in z enoletnimi širokolistnimi pleveli , kot so navadni plešec 
(Capsella bursa-pastoris), kamilice ( Matricaria spp.), poljski mak ( Papaver rhoeas), 
navadna zvezdica ( Stellaria media),  jeti čniki ( Veronica spp .), njivska vijolica ( Viola 
arvensis) in mrtve koprive ( Lamium spp.) ;  
-  v odmerku 0,333 kg/ha v primeru zapleveljenosti s trdovratnejšimi ozkolistnimi pleveli , 
kot so njivski lisi čji rep ( Alopecurus myosoroides), ljuljke ( Lolium spp.), stoklase 
(Bromus spp.) in gluhi oves ( Avena fatua), ter širokolistnimi pleveli , kot je npr. 
plezajo ča lakota ( Galium aparine).  
Poraba vode je 100-400 L/ha. 
 
ČAS UPORABE: S sredstvom se tretira  samo v spomladanskem času od fenološke faze, ko 
ima žito razvite tri liste,  do faze, ko je drugo kolence največ 2 cm nad prvim kolencem 
(BBCH 13-32).  
SPEKTER DELOVANJA: 
Sredstvo se uporablja: 

- za zatiranje:  njivskega lisičjega repa (Alopecurus myosoroides), ljuljk (Lolium spp.), 
stoklas (Bromus spp.),  gluhega ovsa (Avena fatua), plezajoče lakote (Galium 
aparine),  srakoperca (Apera spica-venti), latovk (Poa spp.) navadnega plešca 
(Capsella bursa-pastoris), kamilic (Matricaria spp.), poljskega maka (Papaver 
rhoeas), navadne zvezdice (Stellaria media)  in jetičnikov (Veronica spp.); 

- za omejevanje številčnosti populacije: njivske vijolice (Viola arvensis) in mrtvih kopriv 
(Lamium spp.). 

 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni 
sezoni. S sredstvom se lahko tretira samo ob uporabi traktorske škropilnice. Pri tretiranju je 
treba preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge na sosednje površine.  
 
V primeru propada posevka se je glede informacij o možnosti setve naslednjih gojenih rastlin 
treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom.  
 
KOLOBAR: Po uporabi sredstva ATLANTIS STAR se lahko v kolobar, po predhodni obdelavi 
tal, vključi naslednje gojene rastline: ozimno pšenico, oves, sladkorno peso, sončnice in 
koruzo. 
  
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo ATLANTIS STAR vsebuje aktivne snovi 
jodosulfuron metil – natrij, mezosulfuron metil  in tienkarbazon metil, ki pripadajo skupini 
sulfonil sečninskih herbicidov in zavirajo delovanje encima acetolaktat sintetaza (HRAC 
skupina B). Tveganje za razvoj rezistence na herbicide iz omenjene skupine  je veliko, če se 
sredstvo ATLANTIS STAR uporablja brez vsakršnih omejitev. Pojavu rezistence se je možno 
izogniti ali ga vsaj upočasniti z menjavanjem ali mešanjem sredstev, ki imajo različne načine 
delovanja. Zato herbicidov, ki vsebujejo aktivne snovi, ki zavirajo delovanje encima 
acetolaktat sintetaza, ne smemo uporabljati v posevkih, ki si zaporedoma sledijo v kolobarju.   
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ATLANTIS STAR ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z 
navodili. 
MEŠANJE: Priporoča se, da se sredstvu ATLANTIS STAR doda močilo za herbicide v 
skladu s priporočili imetnika registracije. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 



 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivne snovi jodosulfuron metil-natrij, mezosulfuron metil in 
tienkarbazon metil so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih. 
 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo ATLANTIS STAR se razvrš ča  kot: 
Draž. kože 2, H315 
Poškodbe oči 2, H319 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo ATLANTIS STAR se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  
 Opozorilne besede:         Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H315 
H319 
H410 

Povzroča draženje kože.  
Povzroča hudo draženje oči.  
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

 EUH401          Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo. 
 Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P280           Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
 Previdnostni stavki - odziv: 
 P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. 
 P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite 

kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte 
z izpiranjem. 

 P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 P391 Prestreči razlito tekočino. 
 Previdnostni stavki - shranjevanje:  /  
 Previdnostni stavki - odstranjevanje:  
 P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu   nevarnih odpadkov  in odpadne embalaže. 
 Dodatni stavki: 
 SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 
nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko 
drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. 

  
Imetnik registracije je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 
navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik registracije 
uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov 
Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po 



izdaji te odločbe. Imetnik registracije mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih 
organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega 
voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju ali čiščenju rezervoarja ter med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico 
mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice 
ter zaščito za oči in obraz.  
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi). 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna 
brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino in se ji 
zagotovi osnovne življenjske funkcije. V primeru nezavesti se jo namesti v položaj za 
nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje 
po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža 
srca. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za 
uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se temeljito umije z vodo in 
milom. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je 
potrebno delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s čisto 
mlačno vodo. Če oseba nosi kontaktne leče, jih je treba po petih minutah spiranja odstraniti, 
nato se nadaljuje s spiranjem. Če draženje ne mine, se je treba posvetovati z zdravnikom ali 
okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne 
izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzivati bruhanja. Takoj 
se pokliče zdravnika. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se 
želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo 
se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. 
Specifičen protistrup ni poznan.  
 


