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Přípravek na ochranu rostlin 

DIVIDEND® 030 FS 
 
Fungicidní moUidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu k ochraně 
osiva pšenice a tritikale proti houbovým chorobám. 
 
Účinná látka: 
30 g/l difenokonazol (2,8 %) 
PTÍPRůVEK M¥ŽE BÝT POUŽÍVÁN POUZE PROFESIONÁLNÍM 
UŽIVůTELEM 
 

 
 
Varování 
         
H317 M]že vyvolat alergickou kožní reakci. 
H410     Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
P261 Zamezte vdechování prachu/aerosol]. 
P280   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. 
P333+P313 PUi podráždění k]že nebo vyrážce: Vyhledejte lékaUskou pomoc/ošetUení. 
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a pUed opětovným použitím vyperte. 
P391 Uniklý produkt seberte. 
P501 Odstraňte obsah/obal pUedáním oprávněné osobě. 
  
EUH401 
 
 
SP1 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví 
a životní prostUedí. 
Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. 
Neznečišťujte vody pUípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zaUízení 
v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem 
a cest). 
 

Obaly (pytle) s osivem namoUeným pUípravkem Dividend 030 FS musí být zUetelně označeny 
„Osivo namoUeno pUípravkem Dividend 030 FS na bázi difenokonazolu (ISO)“. 
NamoUené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účel]m.  
PUed použitím pUečtěte pUíbalový leták. 
 

Evidenční číslo:    4352-2 
Držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Crop Protection AG, Postfach, CH-4002 
Basel, Švýcarsko 
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Právní zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 - 
Stod]lky 
Výrobce: Syngenta Supply AG, CH-4002 Basel, Švýcarsko 
 
Balení a hmotnost: 1 l HDPE láhev se šroubovým uzávěrem, 5 l a 20 l HDPE 
kanystr se šroubovým uzávěrem, 50 l, 60 l a 200 l HDPE sud se šroubovým 
uzávěrem, 1000 l HDPE kontejner 
Datum výroby: uvedeno na obalu 
Číslo šarže: uvedeno na obalu 
 
Doba použitelnosti: pUi dodržení stanovených podmínek skladování v neporušených 
originálních obalech 2 roky od data výroby.  
PUípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, 
jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické 
a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. 
Laboratorní rozbory pUípravku pro tento účel zajistí vlastník pUípravku u akreditované 
laboratoUe a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu pUípravku.  
 
Působení: 
Difenokonazol je systemicky p]sobící triazolový fungicid se širokým spektrem 
účinnosti. Je pUijímán semeny a následně translokován do klíčících a vzcházejících 
rostlin. Účinkuje proti hospodáUsky významným druh]m hub ze tUíd Ascomycetes, 
Basidiomycetes a Deuteromycetes (napU. Tilletia, Ustilago, Fusarium, Septoria, 
Cochliobolus). DIVIDEND 030 FS je určen zejména k moUení proti chorobám 
pUenášených osivem, které zp]sobují tzv. padání klíčních rostlin. Hubí sněť zakrslou 
(Tilletia controversa). Má vedlejší účinek proti raným výskyt]m padlí travního. 
V doporučených dávkách je pUípravek mimoUádně tolerantní k osivu i mladým 
rostlinám. 
 
Indikace: 
Plodina Škodlivý 

organismus 
Dávkování, mísitelnost Ochranná 

lhůta 
(dny) 

Pozn. 
č. 

Pšenice, 
tritikale 

Sněť mazlavá pšeničná 
Sněť mazlavá hladká 
Sněť prašná pšeničná 

0,2 l/100 kg AT 1 

Pšenice, 
tritikale 

Sněť zakrslá 
 

0,2 - 0,25 l/100 kg AT 1 

AT- ochranná lh]ta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní 
 
Poznámka č. 1: 
Kapalné moUení pUípravkem DIVIDEND 030 FS se provádí na schválených 
moUičkách, které zaručí pUesné a rovnoměrné dávkování a pokrytí povrchu osiva 
moUidlem. 
Dávkou moUidla se rozumí množství pUípravku, ulpělé po moUení na ošetUeném osivu. 
Nižší dávka pUípravku z uvedeného rozmezí se použije pro moUičky Rotostat. 
PUípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ 
aplikačního zaUízení. PUed použitím dobUe promíchat. 
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PUípravek je možné použít v kombinaci s prostUedkem CETM, pomocným pUípravkem 
k moUení osiv, za pomocí technologie 100% aplikační proces.Použití pUípravku 
DIVIDEND 030 FS v doporučené směsi nebylo  
Dodatečné doporučení Syngenta:  
Maximální množství vysévaného namoUeného osiva je 200 kg/ha a vztahuje se  
k použití povolené dávky pUípravku/účinné látky na hektar. 
 
Upřesnění podmínek aplikace 
Příprava mořící suspense 
PUed použitím dobUe promíchat. 
Pokud je pUípravek používán Ueděný vodou postupuje se následovně: 
- míchací nádrž se naplní vodou, 
- za neustálého míchání se pUidá požadované množství pUípravku DIVIDEND 

030 FS, 
- míchání suspenze pokračuje po celou dobu moUení, 
- suspenze musí být spotUebována do 24 hodin po pUípravě. 
 
Rizika fytotoxicity 
Pokud je DIVIDEND 030 FS používán v souladu s platným rozhodnutím o povolení a 
schválenou etiketou, je tolerantní v]či ošetUovaným plodinám. Nedoporučuje se 
aplikovat DIVIDEND 030 FS na naklíčené, popraskané, odUené nebo jinak poškozené 
osivo. OšetUované osivo musí mít velmi dobré semenáUské parametry. Nedoporučuje 
se aplikovat DIVIDEND 030 FS na osivo, které již bylo namoUeno jiným pUípravkem 
 
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí: 
PUípravek nevyžaduje specifická opatUení z hlediska ochrany ptactva, suchozemských 
obratlovc], včel, necílových členovc], p]dních makroorganism] a p]dních 
mikroorganism] a necílových suchozemských rostlin. 
 
Podmínky správného skladování: 
PUípravek skladujte v uzavUených originálních obalech v uzamčených, suchých 
a větratelných skladech pUi teplotách 0 °C až +35 °C odděleně od potravin, nápoj], 
krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostUedk] a obal] od těchto látek. Chraňte pUed 
mrazem, vlhkem a pUímým slunečním svitem. 
 
Likvidace obalů a zbytků: 
Prázdné obaly od pUípravku se po d]kladném vypláchnutí a znehodnocení pUedají do 
sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně s teplotou 1200 °C – 1400 °C 
ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. Pytle od namoUených osiv se likvidují 
spálením ve schválených zaUízeních. Musí být Uádně označeny a nesmí se použít k 
jiným účel]m. PUípadné zbytky pUípravku se po smísení s hoUlavým materiálem 
(pilinami) spálí ve spalovně stejných parametr] jako pro obaly. Likvidace aspiračního 
prachu a smetk] kontaminovaných pUípravkem se likvidují ve schválené spalovně 
stejným zp]sobem jako prázdné obaly. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:  
PUi práci s pUípravkem je nutné používat ochranné pom]cky. 

Ochranné prostředky při přípravě a aplikaci 
ochrana dýchacích orgán] není nutná  
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ochrana očí a obličeje není nutná 
ochrana těla celkový pracovní/ochranný oděv z  textilního 

materiálu napU. podle ČSN EN 14605+ů1 nebo 
podle ČSN EN 13034+ů1, popU. podle ČSN EN 
ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený 
piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle 
ČSN EN 136ŘŘ 

dodatečná ochrana hlavy není nutná 
ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené 

piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN 
EN 420+A1 s uvedeným kódem podle pUílohy ů 
k ČSN EN 374-1 

dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (napU. gumové nebo 
plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo 
ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci 
v zemědělském terénu)  

společný údaj k OOPP poškozené OOPP (napU. protržené rukavice) je tUeba 
urychleně vyměnit 

 
Rovněž pUi jakékoli manipulaci s namoUeným osivem je nezbytné používat gumové 
rukavice. Jestliže je moUení prováděno v uzavUených objektech, je tUeba zajistit 
dostatečné větrání. 
PUi práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostUedk] a do 
d]kladného umytí nejezte, nepijte a nekuUte. Pokud není používán ochranný oděv pro 
jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP pUed dalším použitím vyperte, 
resp. očistěte. 
Informujte svého zaměstnavatele, že používáte kontaktní čočky. PUi pUípravě moUidla 
kontaktní čočky nepoužívejte. 
Na obalech (pytlích) musí být uvedena opatUení ke zmírnění rizika pUi nakládání 
s osivem ošetUeným pUípravkem Dividend 030 FS. 
 
Bezpečnostní opatření po skončení práce: 
D]kladně se omyjte (sprcha, koupel, umytí vlas]). Vyměňte si oděv. D]kladně 
omyjte ochranné vybavení. Kontaminované vybavení d]kladně omyjte mýdlovým 
roztokem. 
 
První pomoc: 
Všeobecné pokyny:  
Projeví-li se zdravotní potíže (napU. podezUení na alergickou reakci) nebo v pUípadě 
pochybností uvědomte lékaUe a poskytněte mu informace z této etikety/štítku , 
pUíbalového letáku nebo bezpečnostního listu. 
 
První pomoc při nadýchání aerosolu: 
PUerušte expozici, pUejděte na čerstvý vzduch. 
 
První pomoc při zasažení kůže: 
Odložte kontaminovaný  oděv.  Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou 
vodou a mýdlem, pokožku dobUe opláchněte. 
 
První pomoc při zasažení očí: 
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Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte,  současně vyplachujte prostor 
pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. 
Kontaktní čočky nelze znova použít, je tUeba je zlikvidovat. 
 
První pomoc při náhodném požití: 
Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení.  
 
PUi vyhledání lékaUského pomoci informujte o pUípravku, se kterým se pracovalo a o 
poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci lze konzultovat 
s Toxikologickým informačním stUediskem:  Telefon nepUetržitě: 224 919 293 nebo 
224 915 402. 
 
Upozornění: 
Riziko za poškození vyplývající z faktor] ležících mimo dosah kontroly výrobce nese 
spotUebitel.  
Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím pUípravku 
výrobce neručí. 
 
 
  Registrovaná ochranná známka společnosti Syngenta  
 
 
 
 
 
 
 


