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vivendi® 600

Účinná látka: clopyralid 600 g .l-1 (48,78 % hm); vo forme clopyralid-dimethylamine 
v obsahu 741 g .l-1 (60,24% hm)

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 .

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 herbicídneho ÚČinku

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.

PLodina
ŠkodLivý 
ČiniteĽ

dávka 
l .ha-1

ochr . 
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

návod na Použitie
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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-1. Dávka vody 200 l.ha-1.
v repe cukrovej, repe kŕmnej a mangolde aplikujte proti jednoročným burinám VIVENDI 
600 v dávke 0,17 l.ha-1 od rastovej fázy dvoch pravých listov ošetrovanej plodiny do zapojenia 
porastu (BBCH 12-39). Na ničenie pichliača použite delenú aplikáciu CLIoPHAR®  600 
SL a to v T1 dávku 0,17 l.ha-1 v rastovom štádiu ružice a v T2 dávku 0,33 l.ha-1. Minimálny 
časový odstup medzi dvoma aplikáciami je 7 dní. Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 
0,5 l.ha-1. Dávka vody 200-250 l.ha-1.
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-1 použite na ničenie rumančekovitých burín (rastové štádium prízemná 
ružica o priemere do 10 cm). Dávku 0,33 l.ha-1 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-1. Dávka vody 200 l.ha-1.
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-1. Dávka vody 200 l.ha-1.
na lúkach a pasienkoch je možné aplikovať VIVENDI 600 na všetky druhy a odrody tráv 
v dávke 0,33 l.ha-1 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, 

PLodina
ŠkodLivý 
ČiniteĽ

dávka 
l .ha-1

ochr . 
doba

Poznámka

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
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senážovanie musí uplynúť minimálne 7 dní. Pred spásaním sa uistite, že jedovaté rastliny sú 
odumreté! Celoročná dávka nesmie prekročiť 0,33 l.ha-1. Dávka vody 300-400 l.ha-1.
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-1 použite na ničenie rumančekovitých burín (rastové štádium prízemná ružica o priemere do 
10 cm). Na ničenie pichliača použite delenú aplikáciu CLIoPHAR® 600 SL a to v T1 dávku 
0,17 l.ha-1 v rastovom štádiu ružice a v T2 dávku 0,33 l.ha-1. Minimálny časový odstup medzi 
dvoma aplikáciami je 7 dní. Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,5 l.ha-1. Dávka vody 
200-250 l.ha-1.
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.

  upozornenie

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, ovocné sady, vinič a chmeľ. V blízkosti týchto plodín ošetrujte len pri vhodných 
podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty).

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




