
                     
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-553/2015d z dnia 25.06.2015 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-157/2013 z dnia 28.11.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:  Syngenta Sp. z o.o., ul.  Szamocka 8, 01-748 Warszawa, 
tel.: (+48, 22) 326-06-01. fax: (+48, 22) 326-06-99

Producent  środka  ochrony  roślin: Syngenta  Supply  AG,  P.O.  Box,  CH-4002 
Bazylea, Konfederacja Szwajcarska, tel.: (+41,61) 323-11-11; fax: (+41,61) 323-12-
12.

W celu uniknięcia ryzyka dla zdrowia ludzi i środowiska
należy postępować zgodnie z etykietą. 

D I V I D E N D   XTRA   030   FS

Zawartość substancji czynnej: 
difenokonazol - związek z grupy triazoli - 30 g w 1 litrze środka (2,84%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 157/2013 z dnia 28.11.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 553/2015d z dnia  25.06.2015 r.

    Uwaga

Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Chronić przed dziećmi.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku dostania się na skórę, umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić 
się pod opiekę lekarza.

OPIS DZIAŁANIA
DIVIDEND  XTRA  030  FS  jest  środkiem  grzybobójczym  w  formie  płynnego 
koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego 
zbóż w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych w celu 
zwalczania chorób grzybowych.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Jęczmień
Zgorzel siewek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/ 100 kg nasion.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg nasion.
Pasiastość liści jęczmienia
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Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/ 100 kg nasion.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg nasion.
Pszenica 
Zgorzel siewek 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/ 100 kg nasion.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg nasion.
Septorioza plew pszenicy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 187,5 ml/ 100 kg nasion.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 187,5 ml/100 kg nasion.
Śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/ 100 kg nasion.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg nasion.
Śnieć karłowa pszenicy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 250 ml/ 100 kg nasion.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 250 ml/100 kg nasion.
Żyto
Zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/ 100 kg nasion.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg nasion.

Zalecana ilość wody: 0 – 1200 ml/100 kg ziarna.

UWAGI: 
1. Zaprawionego  materiału  można  używać  wyłącznie  do  siewu.  Nie  wolno 

przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
2. Zaprawiać  tylko  dobrze  oczyszczony  materiał  siewny,  o  wysokiej  energii 

kiełkowania i odpowiedniej wilgotności do 16%.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawione  nasiona  pozostawić  po  zaprawieniu  w  otwartych  workach  do 

momentu przeschnięcia. 
5. Zaprawione  nasiona  przechowywać  w  grubych  papierowych,  oznakowanych  i 

szczelnie  zamkniętych  workach,  w  oddzielnych,  chłodnych,  suchych  i  dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.

6. Jeżeli  zachodzi  konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego 
sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

7. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

Sporządzanie cieczy użytkowej
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną 
jej ilość. 
Odmierzoną  ilość  środka  wlać  do  zbiornika  zaprawiarki  napełnionego  częściowo 
wodą,  z włączonym  mieszadłem.  Opróżnione  opakowanie  przepłukać  trzykrotnie 
wodą,  a  popłuczyny wlać  do zbiornika  zaprawiarki  z  cieczą użytkową.  Następnie 
zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. 
Po  wlaniu  środka  do  zbiornika  opryskiwacza  nie  wyposażonego  w  mieszadło 
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. 
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Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA 
Przed  zastosowaniem  środka  należy  poinformować  o  tym  fakcie  wszystkie 
zainteresowane strony,  które  mogą być  narażone na znoszenie  cieczy  roboczej  
i które zwróciły się o taką informację.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć 
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez 
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Wodę  użytą  do  mycia  aparatury  oraz  rozcieńczone  resztki  cieczy  użytkowej 
zagospodarować zgodnie z zasadą dotyczącą płynnych pozostałości.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano 
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie 
dotyczy.
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej  (okres 
karencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia 
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie 
dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać 
lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

WARUNKI  PRZECHOWYWANIA  I  BEZPIECZNEGO  USUWANIA  ŚRODKA 
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w  miejscach  lub  obiektach,  w  których  zastosowano  odpowiednie  rozwiązania 

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, 

napojami lub paszą.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać  wyłącznie  w  oryginalnym  opakowaniu,  w  temperaturze 
nieprzekraczającej zakresu 0–30oC.
Niewykorzystany  środek  przekazać  do  podmiotu  uprawnionego  do  odbierania 
odpadów
Opróżnione  opakowania  po  środku  traktować  jako  odpady  komunalne  -  w  razie 
wątpliwości  dotyczących  postępowania  z  opakowaniami  poradź  się  sprzedawcy 
środków ochrony roślin.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin 
do innych celów.

Okres ważności – 2 lata.
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Data produkcji - 
Zawartość netto - 
Nr partii - 
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