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ípravek na ochranu rostlin- balení pro neprofesionální použití

Dithane® DG Neotec
Kontaktní fungicid ve form  ve vod  dispergovatelných mikrogranulí proti houbovým chorobám
polních plodin, zeleniny, ovocných plodin, révy vinné, okrasných rostlin a lesních d evin.

inná látka: mancozeb 750 g/kg, tj.
N,N -́ethylenbis(dithiokarbamát) polymerní manganatý komplex
N,N -́ethylenbis(dithiokarbamát) polymerní zine natý komplex (sm s)

Další obsažené nebezpe né látky: hexamethylentetramin, <1%

Pozor !

Zdraví
škodlivý

Nebezpe ný
pro životní
prost edí

R43: M že vyvolat senzibilizaci p i styku s ží.
R50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé
nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
R 63: Možné nebezpe í poškození plodu v t le matky.
S2:Uchovávejte mimo dosah d tí.
S7/8: Uchovávejte obal t sn  uzav ený a suchý.
S13: Uchovávejte odd len  od potravin, nápoj  a krmiv.
S20/21: Nejezte, nepijte a neku te p i používání.
S24/25:Zamezte styku s k ží a o ima.
S28: P i styku s k ží okamžit  omyjte velkým množstvím vody.
S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ný bezpe ným zp sobem.
S36/S37: Používejte vhodný ochranný od v a ochranné rukavice.
S46: P i požití okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo
ozna ení.
S61: Zabra te uvoln ní do životního prost edí. Viz speciální pokyny nebo
bezpe nostní listy.
Nevdechujte aerosol.

i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou
pomoc.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lov ka a životní
prost edí.

ed použitím si p te p iložený návod k použití.

Registra ní íslo SRS: 3664-12
Držitel rozhodnutí o registraci: LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 80, 263 01 Svaté Pole
Výrobce p ípravku: Dow AgroSciences S.A., Bachtobelstrasse 4, 88100 Horgen, Švýcarsko
Balí a dodává: LOVELA Terezín s.r.o., provozovna 28. íjna 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224
Datum výroby a íslo šarže uvedeny na obalu výrobku

 je registrovaná ochranná známka spole nosti Dow AgroSciences S.A

Doba použitelnosti : P i správném skladování v p vodních neporušených obalech je doba použitelnosti
ípravku 2 roky od data výroby.

sobení
ípravek lze použít k preventivní ochran  proti níže uvedeným chorobám. P i ošet ení t žko

smá itelných rostlinných ástí (brukvovitá a cibulová zelenina, r že) se doporu uje p idat smá edlo.
ípravek omezuje výskyt svilušek. Na vinné rév  p i v asném ošet ení ú inkuje proti ervené spále

révy vinné.
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Návod k použití

Plodina Škodlivý
organismus

Dávkování Ochr.
lh ta

Poznámka

Brambor plíse  bramborová
hn dá skvrnitost
bramborových
list

20g /6l vody /
100m2

7 dní post ik podle signalizace, nebo
preventivn  p i ohrožení, opakovat
v 7-14 denních intervalech
Max. 4x

Cibule plíse  cibulová 20 g /6 l vody
/100m2

28 dní Podle infek ního tlaku od ervna,
v 7-14 denních intervalech.
Max. 4xPór plíse  cibulová 20 g /6 l vody

/100m2
42 dní

Raj e plíse  bramborová,
er  raj atová,

septorióza raj at

20g /6l vody /
100m2

3 dny Od ervence podle pot eby v 7-14
denních intervalech.
Max. 4x.

Broskvo kade avost list
broskvon

0,2 %
(20 g /10 l vody)

AT i nalévání pupen , aplikaci
možno opakovat po 14 dnech

Tykvovitá
zelenina (s
jedlou
slupkou a
melouny)

plíse  okurková

20g /6l vody /
100m2

7 dní Preventivn , nejpozd ji p i prvním
výskytu, opakovat v intervalu 4-7
dní, Max. 3x

Jádroviny strupovitost
0,2%

(20g /10 l vody)

28 dní 1-2x p ed kv tem, po odkv tu a
další ošet ení dle pot eby v 10-14
denních intervalech do ervna.
Max.4x

eše ,
više

skvrnitost list
ešn 0,2 %

(20 g/10 l vody)

28 dní Od konce kv tna podle pot eby
opakovat v 14 denních intervalech.
Max. 4x.

Réva plíse  révová

0,2 %
(20g  /10 l vody)

56 dní ed kv tem, po odkv tu dle
pot eby v 7-14 denních intervalech.

i v asném ošet ení dosahuje
významné ú innosti proti ervené
spále révy(Pseudopeziza
tracheiphila). Max. 4x

Rybíz antraknóza rybízu 0,2 %
(20 g /10 l vody)

28 dní 1.ošet ení p i odkvétání, další dle
pot eby po 10-14 dnech. Max. 4x

Okrasné
rostliny

skvrnitosti list 20g /6l vody /
100m2

AT Dle pot eby preventivn  nebo p i
prvním výskytu. Max. 4x

Me ík,
tulipán

houbové choroby 20g /6l vody /
100m2

AT Dle pot eby preventivn  nebo p i
prvním výskytu, p edevším
v záv ru vegetace. Max. 4x

že erná skvrnitost
že 20g /6l vody /

100m2

AT Od  k tna, nejpozd ji p i prvním
výskytu, opakovat v intervalu 7-10
dní. Max 4x.

Karafiát rez karafiátová 20g /6l vody /
100m2

AT Preventivn  nebo p i prvním
výskytu, opakovat v intervalu 7-10
dní. Max. 4x

Lesní
eviny

rzi 0,2%
(20g /10 l vody)

AT Ošet ovat opakovan  dle pot eby.
Max. 4x

Borovice sypavka borová
Brunchhoristia
spp.

0,2 %
(20 g /10 l vody)

AT Od dubna do po átku léta
v intervalu 10-14 dní. Max. 4x
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Poznámky k aplikaci:
Ochranná lh ta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní. AT – jde
o ur ení, které stanovení ochranné lh ty nevyžaduje.
Pokud je stanovena koncentrace, post ik ukon íme p i dokonalém ovlh ení, nejpozd ji p i po ínajícím
skanutí kapek aplika ní kapaliny z povrchu rostlin.
Dávka je stanovena pro celoplošné použití; pokud se ošet uje nezapojený porost se širokým
mezi adím, je t eba p izp sobit dávkování skute  ošet ované ploše.

ípravek se aplikuje pozemn  post ikem nebo rosením.
Neaplikujte v p ípad , že je o ekáván déš  b hem 4 hodin po aplikaci.
Riziko, které p edstavuje p ípravek pro uživatele, je p ijatelné, pokud doba práce s p ípravkem
nep esáhne 30 minut b hem 1 dne.

Menšinové použití p ípravku povolené dle l. 51 odst. 2 na ízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) . 1107/2009.
Plodina Škodlivý organismus Dávkování Ochr.

lh ta (dny)
Poznámka

peckoviny suchá skvrnitost list ,
odumírání pupen  a skvrnitost
plod  (vše Stigmina carpophila)

20g /3-10 l vody /
100m2

28  max.2x

rybíz rez vejmutovková 20g /3-10 l vody /
100m2

28 max.2x

slivo puchrovitost slivon 20g /3-10 l vody /
100m2

AT i rašení,
max.1x

slivo rez slivon 20g /3-10 l vody /
100m2

28 max. 2x

Rizika spojená s nedostate nou ú inností p ípravku nebo jeho p ípadnou fytotoxicitou nese ve smyslu
ust. l. 51 odst. 5  na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1107/2009 výlu  osoba
používající p ípravek.
AT – ochranná lh ta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní
Zp sob aplikace: rosení, post ik.
Citlivost odr dy v i p ípravku konzultujte s držitelem povolení.

íprava aplika ní kapaliny
Odvážené množství p ípravku nejprve dokonale rozmícháme v pomocné nádob  s malým množstvím
vody na ídkou kaši, která se potom za stálého míchání vlije do nádrže aplikátoru napln né do
poloviny vodou a za stálého míchání se doplní vodou na požadovaný objem. P i p íprav  sm sí se
zakazuje mísit koncentráty p ípravky se do nádrže vpravují odd len .

Doporu ení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost edí:
SP1: Nezne iš´tujte vody p ípravkem nebo jeho obalem (Ne ist te aplika ní za ízení v blízkosti
v blízkosti povrchové vody/zabra te kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II st.: P ípravek je vylou en z použití v ochranném pásmu II. stupn  zdroj  povrchové vody.
SPe2: Za ú elem ochrany vodních organism  neaplikujte na svažitých pozemcích (  3° svažitosti),
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m p i aplikaci do vinné révy.
SPe3: Za ú elem ochrany vodních organism  snižte úlet dodržením neošet eného ochranného
pásma 30 m vzhledem k povrchové vod  p i aplikaci do borovice, broskvon , jádrovin, lesních

evin, r že, rybízu, t ešn  a višn .
SPe3: Za ú elem ochrany necílových lenovc  dodržte neošet ené ochranné pásmo 1 m od okraje
ošet ovaného pozemku p i aplikaci do brambor, cibule, póru, okrasných rostlin (v etn  karafiátu,
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me íku, tulipánu a r že), raj ete a zeleniny tykvovité, a ochranné pásmo 3 m p i aplikaci do
borovice, broskvon , jádrovin, lesních d evin, rybízu, t ešn  a višn .

ípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovc , v el,
dních makroorganism  a p dních mikroorganism , a necílových suchozemských rostlin.

Likvidace obal  a neupot ebitelných zbytk
Obal p ípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv ú elu.  P ípadné zbytky p ípravku a použité
obaly se likvidují jako nebezpe ný odpad, nap . uložením do vy len ných kontejner  na místech
vyhrazených obecními nebo m stskými ú ady.
Zbytky aplika ní kapaliny a oplachové vody se z edí 1 : 5 a beze zbytku vyst íkají na p edtím
ošet ovaném pozemku, nesm jí však zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.

Skladování
ípravek skladovat v uzav ených originálních obalech v uzam ených, suchých a v tratelných

skladech odd len  od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfek ních prost edk  a obal  od t chto látek p i
teplotách + 5 až + 30°C. Chránit p ed mrazem a p ímým slune ním svitem. Chránit p ed vlhkem a

eh átím.
Zabezpe it volnou cirkulaci vzduchu pod a mezi uskladn ným materiálem. Kontrolovat obaly a
je-li n který horký – okamžit  ho p emístit do volného prostoru k likvidaci.
Rozví ený prach m že být po iniciaci výbušný. Je t eba zabránit tvorb  a rozví ení prachu.
Zabezpe it spolehlivou ventilaci. Provést preventivní opat ení proti výboj m statické elekt iny.
Používat bezpe ná elektrická za ízení.

Bezpe nostní opat ení
ípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Ucpané trysky post ikova e se nesm jí profukovat ústy.
Post ik provád jte jen za bezv í nebo mírného vánku, v tom p ípad  ve sm ru po v tru od
dalších osob.
Osobní ochranné pracovní prost edky (OOPP) p i p íprav  aplika ní kapaliny a p i aplikaci:
Ochrana dýchacích orgán : není nutná
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice ozna ené piktogramem pro chemická nebezpe í
Ochrana o í a obli eje: bezpe nostní ochranné brýle nebo ochranný štít
Ochrana t la: pracovní od v z textilního materiálu, nejlépe ozna ený piktogramem „ochrana proti
chemikáliím“
Dodate ná ochrana hlavy: epice se štítkem nebo klobouk zejména p i práci v prostorových kulturách
Dodate ná ochrana nohou: gumové nebo plastové holinky (s ohledem na práci v zem lském nebo
zahrádká ském terénu).
Po skon ení práce, až do odložení pracovního od vu a dalších OOPP a do d kladného umytí nejezte,
nepijte a neku te.
Pracovní od v a OOPP p ed dalším použitím vyperte, resp. o ist te.

První pomoc
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p ípad  pochybností uv domte léka e a
poskytn te mu informace z této etikety / štítku nebo p íbalového letáku.
První pomoc p i nadýchání aerosolu p i aplikaci: erušte expozici a zajist te t lesný i duševní
klid.
První pomoc p i zasažení k že: Odložte kontaminovaný od v. Zasažené ásti pokožky umyjte
pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dob e opláchn te. P i známkách silného
podrážd ní vyhledejte léka skou pomoc/zajist te léka ské ošet ení.
První pomoc p i zasažení o í: i otev ených ví kách vyplachujte – zejména prostory pod ví ky
- istou pokud možno vlahou tekoucí vodou. P etrvávají-li p íznaky (zarudnutí, pálení)
neprodlen  vyhledejte léka skou pomoc (zajist te odborné léka ské ošet ení).
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První pomoc p i náhodném požití: Ústa vypláchn te vodou (pouze za p edpokladu, že
postižený je p i v domí a nemá-li k e); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte léka skou pomoc a
ukažte štítek / etiketu pop . obal p ípravku nebo bezpe nostní list.

i vyhledání léka ského ošet ení informujte léka e o p ípravku, se kterým postižený pracoval, a o
poskytnuté první pomoci. V p ípad  pot eby lze další postup p i první pomoci (i event. následnou
terapii) konzultovat s Toxikologickým informa ním st ediskem: Telefon nep etržit : 224 919 293
nebo 224 915 402.

Ho lavost
Tuhá látka s možností samovznícení po zvlhnutí.
Nebezpe í samovznícení p i styku s kyselinami a látkami uvol ujícími kyselé slou eniny.
Rozví ený prach je po iniciaci výbušný. Je t eba zabránit tvorb  a rozví ení prachu. Zabezpe it
spolehlivou ventilaci.
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