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Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov 

VIVENDI 600  
 

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený   

na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v poľnohospodárskych 

plodinách a v okrasných drevinách a kríkoch. 

 

ÚČINNÁ LÁTKA 

Clopyralid 600 g/l 

(48,78 % hm) 

t.j. vo forme Clopyralid-dimethylamine v obsahu 

741 g/l (60,24 % hm) 

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Clopyralid 

monoethanolamine salt (CAS No.)57754-85-5 

 

OZNAČENIE PRÍPRAVKU 

 

 

GHS09  

 

Pozor  

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými 

účinkami. 

EUH401  Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili 

vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie. 

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné 

okuliare/ochranu tváre. 

P391 Zozbierajte uniknutý produkt. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného 

odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý 

má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie 

prázdnych obalov v súlade s platným zákonom o 

odpadoch. 

 

 

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné 

zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov 

a vozoviek.) 

SPe3 Z dôvodu ochrany necieľových rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou 

a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 5 m. 

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne 

prijateľné. 

Vt5  Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky    
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                        alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné. 

Vo3   Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý. 

V3   Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. 

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky 

alebo koncentrácie. Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri, Aphidius 

rhopalosiphi, Aleochara bilineata a Chrysoperla carnea s prijateľným rizikom. 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! 

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma 

zdrojov podzemných vôd i povrchových vôd; pokiaľ nie je v konkrétnych 

prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí 

zákaz pre celé 2. pásmo. 

 

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo 

voľnej prírode!Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú 

zónu! Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia!  

Dodržiavajte návod na použitie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné 

prostredie. 

Uložte mimo dosahu zvierat! 

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ 

PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI! 

 

Držiteľ autorizácie:  Arysta LifeScience Benelux SPRL 

Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée 

Belgické kráľovstvo 

  

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 21-01213-AU 

 

Dátum výroby: uvedené na obale 

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale 

Balenie: 

 

0,1 l, 0,25 l, 0,5 l a  1 l HDPE/EVOH fľaša 

1 l HDPE fľaša a 5 l HDPE kanister 

0,5 l, 1 l a 5 l PET fľaša 

  

PÔSOBENIE  PRÍPRAVKU 

Prípravok VIVENDI 600 pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy  

a byle. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu 

(dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 10-21 dní 

hynú. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku 

VIVENDI 600. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti 

mikroorganizmov. 
 

Spektrum herbicídnej účinnosti: 
 

Citlivé buriny:  chryzantémovka siatinová, pichliač roľný, starček obyčajný, rumaček 

diskovitý, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, mlieč zelinný 

Stredne citlivé buriny:  pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný 
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NÁVOD NA POUŽITIE  

Plodina Účel použitia Dávka/ha 
Ochranná 

doba 
Poznámka 

pšenica ozimná, 

pšenica jarná, 

jačmeň ozimný,  

jačmeň jarný, 

ovos 

odolné dvojklíčnolistové buriny 0,12 l AT 1 postreková 

aplikácia 

repa cukrová, 

repa kŕmna, 

mangold 

jednoročné dvojklíčnolistové 

buriny 

0,17 l 

 

 

 

32 dní 

 

pichliač a trváce buriny T1: 0,17 l 

T2: 0,33 l 

lúky a pasienky odolné dvojklíčnolistové 

buriny, pichliač 

0,33 l 7 dní  

repka ozimná, 

repka jarná 

pichliač a trváce buriny 0,33 l AT 

 

len jarná aplikácia 

pichliač a trváce buriny T1: 0,17 l 

T2: 0,33 l 

okrasné dreviny a 

kry 

odolné dvojklíčnolistové 

buriny, pichliač 

0,33 l AT  

kvaka, okrúhlica jednoročné dvojklíčnolistové 

buriny 

0,17 l 

 

AT 

 

 

pichliač a trváce buriny T1: 0,17 l 

T2: 0,33 l 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU 

Aplikácie s prípravkom VIVENDI 600 nesmú byť robené pred 1. marcom. 

Maximálny počet aplikácií: 2 x za sezónu (pri aplikácii na obilniny a na lúky a pasienky raz). 

Len jarná aplikácia! 

  

V obilninách aplikujte prípravok VIVENDI 600 na jar, v rastovej fáze  od dvoch pravých listov 

(BBCH 12 v prípade jarín) do rastovej fázy druhého kolienka (BBCH 32). Celoročná dávka 

prípravku nesmie prekročiť 0,12 l/ha. Dávka vody 200 l/ha. 

V repe cukrovej, repe kŕmnej a mangolde aplikujte proti jednoročným burinám VIVENDI 600  

v dávke 0,17 l/ha od rastovej fázy dvoch pravých listov ošetrovanej plodiny do zapojenia porastu 

(BBCH 12-39). Na ničenie pichliača použite delenú aplikáciu VIVENDI 600 a to v T1 dávku 0,17 

l/ha v rastovom štádiu ružice a v T2 dávku 0,33 l/ha. Minimálny časový odstup medzi dvoma 

aplikáciami je 7 dní. Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,5 l/ha. Dávka vody 200-250 

l/ha. 

V repke ozimnej a repke jarnej aplikujte prípravok VIVENDI 600 na jar od rastovej fázy dvoch 

pravých listov (BBCH 12) najneskôr však do predĺženia 9. alebo ďalšieho internódia (BBCH 39). 

Dávku 0,17 l/ha použite na ničenie rumančekovitých burín (rastové štádium prízemná ružica o 

priemere do 10 cm). Dávku 0,33 l/ha použite na ničenie pichliača (rastové štádium prízemná ružica 

o priemere do 30 cm). Prípadne je možné použiť delenú aplikáciu, pričom časový odstup medzi 

aplikáciami je minimálne 7 dní. Celoročná dávka nesmie prekročiť 0,5 l/ha. Dávka vody 200 l/ha. 

Pri ošetrovaní okrasných drevín a krov použite ochranný kryt, aby ste zabránili priamemu 

kontaktu postreku so zelenými časťami (listy, stonky, kvetné pupene) ošetrovaných rastlín. 

Nepostrekujte v blízkosti rastlín z čeľadí astrovitých a bôbovitých z dôvodu citlivosti koreňov  

na účinnú látku prípravku. Celoročná dávka nesmie prekročiť 0,33 l/ha. Dávka vody 200 l/ha. 
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Na lúkach a pasienkoch je možné aplikovať VIVENDI 600 na všetky druhy a odrody tráv  

v dávke 0,33 l/ha Ošetrujte vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín v čase ich 

aktívneho rastu. Pichliač by mal byť v rastovej fáze prízemnej ružice (priemer 30 cm). V prípade 

kosby, postrekujte 2-3 týždne po kosbe, aby buriny mali vytvorenú listovú plochu. Medzi 

aplikáciou prípravku a spásaním porastu alebo jeho skosením na priame kŕmenie, výrobu sena, 

senážovanie musí uplynúť minimálne 7 dní. Pred spásaním sa uistite, že jedovaté rastliny  

sú odumreté! Celoročná dávka nesmie prekročiť 0,33 l/ha. Dávka vody 300-400 l/ha. 

V kvake a okrúhlici aplikujte prípravok VIVENDI 600 na jar od rastovej fázy dvoch pravých 

listov (BBCH 12) najneskôr však do predĺženia 9. alebo ďalšieho internódia (BBCH 39). Dávku 

0,17 l/ha použite na ničenie rumančekovitých burín (rastové štádium prízemná ružica o priemere 

do 10 cm). Na ničenie pichliača použite delenú aplikáciu VIVENDI 600 a to v T1 dávku 0,17 l/ha 

v rastovom štádiu ružice a v T2 dávku 0,33 l/ha. Minimálny časový odstup medzi dvoma 

aplikáciami je 7 dní. Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,5 l/ha. Dávka vody 200-250 

l/ha. 

Rastliny ošetrené s prípravkom VIVENDI 600 nepoužívajte na mulčovanie (s výnimkou použitia 

v jahodách), kompostovanie podstielku alebo ako substrát pre pestovanie húb. Maštaľný hnoj od 

zvierat kŕmených ošetrenou plodinou nepoužívajte na kompostovanie.  

POUŽITIE PRÍPRAVKU V SEMENNÝCH PORASTOCH KONZULTUJTE S DRŽITEĽOM 

AUTORIZÁCIE! 

Prípravok neaplikujte pri teplote vyššej než + 23 °C. 

Neošetrujte ak je porast stresovaný chladom, poškodený škodcami, trpí nedostatkom výživy a pod. 

 

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI 

A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH 

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY 

Pri dodržaní dávok a pokynov pre aplikáciu nie sú známe informácie o fytotoxicite a nepriaznivých 

účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty  

  

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE  

Účinná látka patrí do skupiny syntetických auxínov (skoupina O podľa HRAC). Je absorbovaná 

listami a byľami, následne translokovaná akropetálne a bazipetálne s následnou akumuláciou  

v meristematických pletivách rastlín a prejavujúcim sa „auxínovým“ účinkom. 

Nebola zaznamenaná rezistencia na účinnú látku pre indikované spektrum citlivých burín.  Proti 

vzniku rezistencie dodržiavajte najmä nasledovné opatrenia: 

 a) dodržiavajte zásady striedania plodín, 

 b) aplikujte registrované dávky prípravku, 

 c) dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy. 

 d) ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom  

 

VPLYV NA ÚRODU 

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv  

na úrodu. 

 

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY 

Obilniny, kukurica a plodiny z čeľade kapustovitých môžu byť siate hneď po aplikácií prípravku. 

Ostatné dvojklíčnolistové plodiny nemôžu byť vysievané skôr ako po 9 mesiacoch od poslednej 

aplikácie. Niektoré plodiny ako napríklad zemiak, slnečnica, rajčiak, paprika, cuketa, strukoviny 

(sója, hrach, ...) sú zvlášť citlivé na rezíduá účinnej látky. Ubezpečte sa, že všetky rezíduá  

sú rozložené. Pozberové zvyšky zapracujte čo najskôr do pôdy. 

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty! Mimoriadne citlivé sú lucerna, ďatelina, 
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ovocné sady, vinič a chmeľ. V blízkosti týchto plodín ošetrujte len pri vhodných podmienkach 

(bezvetrie, nižšie teploty). 

 

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY 

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej 

dávky alebo koncentrácie je  prijateľné. 

 

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV 

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za 

stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou 

a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. 

Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, 

ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo 

postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. 

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely! 

 

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA 

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky 

zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené 

podľa nasledovného postupu: 

a) Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 

minút. 

b) Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený 

na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút 

bez miešania a potom vypustite. 

c) Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.  

d) Vodu po oplachu vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmie však zasiahnuť zdroje 

podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. 

e) Trysky a sitká vyčistite samostatne. 

Použité náradie, nástroje a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom 

uhličitanu sodného (sódy) a umyte ich vodou. 

 

BEZPEČNOSTNÉ  OPATRENIA 

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné 

okuliare, respirátor, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami a gumovú obuv. Pri riedení 

postreku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia 

pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a teplou vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. 

Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy.  

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa 

zmiešava v každom pomere. V prípade požiaru tento haste penou, práškom, prípadne pieskom 

alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to forme jemnej hmly. Pokiaľ sa dostane 

do ohniska požiaru, zabezpečte, aby kontaminovaná hasiaca voda, pokiaľ bola pri hasení požiaru 

použitá, neunikla z priestoru požiaru do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, 

zdrojov spodných vôd, recipientov povrchových vôd a na poľnohospodársku pôdu.  

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení 

dochádza ku vzniku toxických splodín. 

 

PRVÁ  POMOC 

Všeobecné opatrenia prvej 

pomoci: 

V prípade potreby lekárskej pomoci, majte obal alebo štítok 

výrobku po ruke. 
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Opatrenia prvej pomoci po 

vdýchnutí: 

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a 

nechajte ho oddychovať v polohe, v akej sa mu pohodlne dýcha. 

Pri dýchacích ťažkostiach zabezpečte prísun kyslíka. Pri 

nepravidelnom dýchaní alebo zastavení dýchania poskytnite 

umelé dýchanie. V prípade akýchkoľvek pochybností, alebo keď 

symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. 

Opatrenia prvej pomoci pri 

styku s pokožkou: 

Pri styku s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a 

pokožku okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Ak 

dôjde k podráždeniu kože: Vyhľadajte lekársku 

pomoc/starostlivosť. 

Opatrenia pre prvú pomoc 

pri zasiahnutí očí: 

Okamžite dôkladne a starostlivo vypláchnite očnou sprchou alebo 

vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak je to možné. Pokračujte vo 

vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku 

pomoc/starostlivosť. 

Opatrenia prvej pomoci po 

požití: 

Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). 

Nevyvolávajte vracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 

 

SKLADOVANIE 

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre 

vetrateľných skladoch, pri teplotách + 5 až +30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, 

dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym 

slnečným svetlom. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od 

dátumu výroby. 

 

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV 

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. 

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, 

nesmie však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako 

nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický 

zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako 

nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch. 
 


