novinka
Přípravky firmy Agro Aliance

Nejekonomičtější
jarní ošetření řepky
proti plevelům

Účinná látka:
Přednosti
•	Hubí heřmánkovité plevele, pcháč oset, smetanku lékařskou aj.
díky účinné látce clopyralid
•	Vysoce selektivní pro kulturní plodiny
•	Flexibilní dávkování 0,5–1,0 l/ha dle spektra a vývojové fáze plevelů
•	Aplikujte na aktivně rostoucí plevele při teplotách nad 12 °C
•	Cenově nejvýhodnější jarní ošetření řepky

Clopyralid 200 g/l
Působení přípravku
Vivendi 200 působí jako
růstový herbicid, citlivé plevele
krátce po postřiku zastavují
růst a postupně ztrácejí svoji
přirozenou barvu. Listy a stonky
se deformují a v průběhu
10–21dnů po aplikaci odumírají.

20 let na trhu

Citlivé plevele
pcháč oset, rmen rolní, heřmánky,
heřmánkovec přímořský, kopretina osenní,
turanka kanadská, lopuch, podběl lékařský,
pelyněk černobýl, chrpa modrák, výdrol
slunečnice a další složnokvěté plevele,
rdesna, pohanka svlačcovitá, regenerující
vojtěška setá, jeteloviny, lilek černý, tetlucha
kozí pysk, mrkvous obecný, atd.
Registrované použití

Plodina

Škodlivý organizmus

Pšenice ozimá, pšenice plevele dvouděložné
jarní, ječmen ozimý,
jednoleté
ječmen jarní, oves

Dávka l/ha

Ochr. lhůta
(dny)

Poznámka

0,35
max. 1x

AT

na jaře; od BBCH 12
do BBCH 32;
dávka vody 200–400 l/ha

plevele dvouděložné,
pcháč oset

0,5–1,0
max. 2x;
do celkové
dávky
1,5 l/ha

AT

na jaře;
od BBCH 12
do BBCH 50
dávka vody 200–400 l/ha

Cukrovka, řepa
plevele dvouděložné,
krmná, řepa salátová,
pcháč oset
mangold, tuřín, vodnice

0,5–1,0
max. 2x;
do celkové
dávky
1,5 l/ha

42

od BBCH 10
do BBCH 39
dávka vody 80–400 l/ha

Řepka olejka ozimá,
řepka olejka jarní

Louky a pastviny

plevele dvouděložné,
pcháč oset

1,0
max. 1x

7

neaplikovat
v roce výsevu;
dávka vody 300–400 l/ha

Okrasné rostliny

plevele dvouděložné,
pcháč oset

1,0
max. 1x

7

dávka vody
200–400 l/ha

Doporučení pro aplikaci
Aplikace provádějte na aktivně rostoucí plevele tzn.
počkejte, až průměrné denní teploty budou opravdu
dosahovat 12°C, s aplikací zbytečně nespěchejte!
Přípravek je vysoce selektivní k registrovaným
plodinám.
Ošetření řepky olejky, cukrovky, krmné řepy,
červené řepy, mangoldu, tuřínu a vodnice:
Přípravek aplikujte na jaře v dávce 0,5 l/ha proti
jednoletým plevelům (heřmánkovité, apod.).
V případě výskytu pcháče osetu lze cca za
3–4 týdny provést následnou aplikaci v dávce
1,0 l/ha. Za vegetace je tedy možné provést
maximálně 2 aplikace do celkové dávky 1,5 l/ha
Vivendi 200. Pcháče by měly být v době
1. postřiku ve fázi listové růžice.
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