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Představení produktu

Bělásci

Třásněnky

Vaztak Active je vysoce účinný
světlostabilní pyrethroidní
insekticid proti široké škále
žravého a savého hmyzu, jeho
larvám a vajíčkům. Účinkuje
jako dotykový a požerový jed.
Je určen k ošetření mnoha
druhů polních plodin, zeleniny,
révy, okrasných rostlin a lesních
porostů.

Plodina

Škodlivý činitel

Bejlomorka kapustová

Dasineura brassicae

Bejlomorka sedlová

Haplodiplosis marginata

Bělásek zelný

Pieris brassicae

Blýskáček řepkový

Meligethes aeneus

Brouci

Coleoptera

Dřepčík chmelový

Psylliodes attenuata

Dřevokaz čárkovaný

Trypodendron lineatum

Hřebenule

Diprionidae

Klikoroh borový

Hylobius abietis

n Účinek Vaztaku Active je
velmi rychlý, působí jako
požerový a dotykový jed.
Zároveň má repelentní
účinky.

Klopušky

Miridae

Kohoutci

Oulema spp.

Krytonosec čtyřzubý

Ceutorrhynchus
pallidactylus

Krytonosec řepkový

Ceutorrhynchus napi

Krytonosec šešulový

Ceutorrhynchus obstrictus

n Vaztak Active má
dlouhodobý reziduální efekt;
je stabilní vůči světlu a málo
rozpustný ve vodě. Po
zaschnutí nehrozí jeho smytí
deštěm.

Kůrovci

Scolytidae

Lalokonosec libečkový

Otiorhynchus ligustici

Lýkožrout smrkový

Ips typographus

n Vaztak Active vykazuje
vysoký účinek i za nízkých
teplot. Je proto ideální
pro použití i v horších
klimatických podmínkách.
n Výhodou Vaztaku Active je
jeho dokonalá ulpívatelnost,
jak na ošetřeném povrchu
rostlin, tak na cílovém
hmyzu.

Zavíječ kukuřičný

n Spektrum účinnosti

Mandelinka bramborová Leptinotarsa decemlineata
Motýli

Lepidoptera

Mšice

Aphidoidea

Mšice chmelová

Phorodon humuli

Obaleč hrachový

Cydia nigricana

Obaleč jablečný

Cydia pomonella

Obaleč jednopásý

Eupoecilia ambiguella

Obaleč mramorovaný

Lobesia botrana

Pilatka řepková

Athalia rosae

Pilatky

Tenthredinoidea

Ploskohřbetky

Pamphiliidae

Podkopníčci

Lyonetiidae

Třásněnka lnová

Thrips linarius

Třásněnky

Thysanoptera

Zavíječ kukuřičný

Ostrinia nubilalis

Krytonosec šešulový

Inovativní formulace
Vaztak Active je formulován jako mikroemulze (ME), čirá až
opalizující kapalina, obsahující vodu, olej a povrchový detergent.
Jejími originálními vlastnostmi jsou:
n Způsob ulpění kapky postřikové kapaliny na povrchu listu
n Schopnost rychlého rozprostření kapky po okolní ploše
n Rychlé vstřebání účinné látky do voskové vrstvy a rostlinných
pletiv

Způsob ulpění kapky na listu
V laboratorních podmínkách byl měřen kontaktní úhel, který kapka
postřiku svírá s povrchem listu. Pro postřikovou kapalinu Vaztaku
Active je charakteristický ostrý úhel, umožňující rychlé rozprostření
účinné látky po listu. Výsledky měření jsou znázorněny v grafu 1.

Blýskáček řepkový

kontaktní úhel

správný

špatný

Vaztak Active

Standard

nV
 ýsledky měření kontaktního úhlu kapek Vaztaku Active a srovnatelných
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Způsob rozprostření postřikové jíchy po povrchu listu
Výsledkem originálního způsobu, jímž se kapky Vaztaku Active rozšiřují do okolí, je nejlepší pokrytí povrchu
listu ve srovnání s ostatními přípravky. Rozdíl mezi Vaztakem Active a standardy znázorňuje graf 2.
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Pokryvnost listů obilnin postřikovou jíchou – srovnání produktů
nP
 řípravky byly aplikovány společně s fluorescenční kapalinou
a poté byly pořízeny UV snímky:

n Na detailních záběrech je
jasně patrná lepší pokryvnost
umožněná novou formulací
přípravku.
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nová formulace ME

nová formulace ME

Pilatka řepková

Další výhody formulace mikroemulze
n Popsané vlastnosti formulace ME umožňují aplikovat Vaztak Active
v menším objemu postřikové kapaliny a při vyšší pojezdové rychlosti.
n Výsledkem je úspora vody, času pro obsluhu postřikovače
a pohonných hmot.
Srovnání klasického způsobu aplikace a aplikace při vyšší rychlosti
nB
 ěžný způsob aplikace
Vaztak Active vykazuje nejlepší ulpívatelnost na rostlinách ve srovnání se standardy.
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nA
 plikace při vyšší rychlosti
Při vyšší rychlosti a menším objemu vody byl rozdíl mezi Vaztakem Active a standardy
ještě výraznější.
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Kohoutek modrý

Množství zachycené kapaliny (%)
dávka vody: 80 L/ha
pojezdová rychlost: 17,5 km/h
trysky: TD HS 03
tlak: 3,00 bar
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n Účinnost ochrany proti škůdcům ozimé řepky
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Mšice maková

n Doporučení k aplikaci
Plodina

Škodlivý organismus

Dávka
Ochr.
na ha,
lhůta
koncentrace (dny)

Poznámky

Brambory

mandelinka bramborová

0,25 l/ha

14

max. 2x

Réva vinná

obaleči

0,02%

21

max. 2x

Kukuřice setá na zrno

zavíječ kukuřičný

0,6 l/ha

84

max. 1x

Bob na zrno

třásněnky

0,25 l/ha

7

max. 2x

Hrách na zrno

mšice

0,2 l/ha

7

max. 2x

obaleč hrachový

0,25 l/ha

10

max. 2x

Len setý

dřepčíci

0,3 l/ha

49*

max. 2x

třásněnka lnová

0,5 l/ha

56*

max. 1x

0,2 l/ha

AT

semenné porosty;
max. 2x

krytonosec řepkový, krytonosec
čtyřzubý, pilatka řepková

0,3 l/ha

AT

blýskáček řepkový

0,2 l/ha

49

max. 2x

krytonosec řepkový, krytonosec
čtyřzubý, pilatka řepková

0,3 l/ha

49

max. 2x

krytonosec šešulový, bejlomorka
kapustová

0,2 l/ha

49

max. 2x

Brukvovitá zelenina (jen
housenky
vytvářející růžice a hlávky)

0,3 l/ha

10

max. 2x

Ředkvička - semenné
porosty

pilatka řepková

0,3 l/ha

AT

max. 2x

Pšenice, žito

bejlomorka sedlová, mšice, kohoutci 0,2 l/ha

21

max. 2x

Tritikale

bejlomorka sedlová, mšice, kohoutci 0,2 l/ha

21

max. 2x; pouze
do začátku kvetení
BBCH 50

Ječmen, oves

bejlomorka sedlová, mšice, kohoutci 0,2 l/ha

35

max. 2x

Vojtěška - semenné
porosty

třásněnky, klopušky

0,4 l/ha

AT

max. 1x

Smrk

lýkožrout smrkový a ostatní kůrovci
na smrku

1% 0,6 %

AT

max. 1x, asanace
a příprava lapáků

Jehličnany

dřevokaz čárkovaný

2,00%

AT

max. 1x, preventivně

dřevokaz čárkovaný

4,00%

AT

max. 1x, asanace

klikoroh borový

1,00%

AT

max. 1x, máčení

Borovice, modříny, listnaté kůrovci
dřeviny okrasné

0,60%

AT

max. 1x, preventivně

Borovice, modříny, listnaté kůrovci
dřeviny okrasné

1,00%

AT

max. 1x, asanace
a příprava lapáků

Řepka olejka, hořčice bílá, blýskáček řepkový
brukvovitá zelenina

Řepka olejka, hořčice bílá

Řepka olejka

Kyjatka osenní

Klopuška světlá

Kohoutek černý
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Technický profil přípravku
Druh přípravku

insekticid

Účinná látka

alpha-cypermethrin 50 g/l

Formulace

mikroemulze (ME)

Způsob účinku

působí jako dotykový a požerový jed

Spektrum účinku

savý a žravý hmyz

Plodina

polní plodiny, zelenina, réva, okrasné rostliny, lesní porosty

Termín aplikace

podle signalizace, od začátku výskytu

Dávka přípravku

0,2–0,6 l/ha dle plodiny

Balení

10 x 1 litr

Proč použít Vaztak Active?
	
m
 á novou originální formulaci ME
	
ú
 činkuje s jistotou na savé a žravé škůdce v celé řadě plodin
	
d
 okonale ulpívá na rostlině
	
r ychle a efektivně se rozprostře po rostlinném povrchu
	
m
 á rychlý kontaktní a dlouhodobý reziduální účinek

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.
BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
www.agro.basf.cz

