
Vaztak® Active
Osvědčený insekticid s novou formulací  
pro odpovědnou ochranu lesa
Výhody na první pohled
  Dlouhá kontaktní i požerová účinnost
 Vysoká odolnost proti dešti (po zaschnutí)
 Snadná mísitelnost nové formulace bez rozpouštědel
 Vynikající na obranné pasti
 Zvláště účinný při nízkých teplotách
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Způsob účinku
Vaztak® Active působí jako kontaktní a požerový insekticid. Po proniknutí 
do organizmu narušuje nervový systém brouků. Je tak okamžitou a zároveň 
dlouhodobou ochranou.

Výhody nové formulace
Nová formulace zabezpečuje vynikající pokryvnost (nižší spotřebu postřiku), 
rychlejší zasychání a vynikající adhezi na povrchu. Nová formulace 
neobsahuje rozpouštědla ani formaldehyd, takže je šetrnější k životnímu 
prostředí.

Profil produktu

Indikace lýkožrout, klikoroh, tesařík, krascovití

Účinná látka alfa-cypermethrin (50 g/l)

Formulace ME (mikroemulze)

Balení 1 l láhev, 5 l kanystr

Způsob účinku
Narušení nervového systému při požeru a kontaktu. 
Způsobuje přebuzení nervové soustavy hmyzu 
a následně jeho smrt.

Délka účinnosti až 24 týdnů

Způsob použití

Plodina Škodlivý činitel Dávka OL LA Poznámka

Smrk
lýkožrout smrkový a ostatní 
kůrovci na smrku

1 % AT - max. 1×, asanace a příprava lapáků

0,6 % AT - max. 1×, prevence

Jehličnany

dřevokaz čárkovaný 2 % AT - max. 1×, prevence

dřevokaz čárkovaný 4 % AT - max. 1×, asanace

klikoroh borový 1 % AT - max. 1×, máčení

Borovice, modříny, 
listnáče okrasné

kůrovci
0,6 % AT - max. 1×, preventivně

1 % AT - max. 1×, asanace a příprava lapáků

Tento materiál má pouze informační 
charakter. Používejte přípravky na ochranu 
rostlin vždy bezpečně. Respektujte varovné 
věty a symboly uvedené v označení. 
Před použitím si vždy důkladně přečtěte 
informace na etiketě a informace o výrobku. 

Vaztak® Active je osvědčený insekticid na likvidaci 
listožravého a dřevokazného hmyzu, klikoroha borového, 
tesaříků, krasců a dalších škodlivých druhů

Preventivní postřik na skládkách proti lýkožroutu smrkovému, proti ostatním kůrovcům a proti dřevokazu čárkovanému 
se provádí zpravidla zádovým postřikovačem. Preventivní máčení zelených částí sazenic jehličnanů se provádí proti 
klikorohu borovému - spotřeba aplikační kapaliny - 20 l/1000 sazenic.

Tvar a smáčivost kapek zrychluje 
zasychání postřiku a zároveň 
zlepšuje pokrytí povrchu.

Špatná smáčivost běžné formulace

kontaktní úhel

kapka

130°

kontaktní plocha

20°

velká kontaktní plocha

Vynikající smáčivost nové formulace
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