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insekticíd Vaztak® PRO 
Inovovaný osvedčený insekticíd so širokým rozsahom použitia. 
Postrekový insekticídny prípravok vo forme mikroemulzie (ME) na báze 
svetlostabilného syntetického pyrethroidu určený k ničeniu škodlivého hmyzu 
v lesnom hospodárstve.  Účinná látka: Alpha-Cypermethrin. 

Benefity 
 nová originálna formulácia ME  
 spoľahlivý účinok na cicavých a žravých škodcov na veľkom 

množstve plodín  
 dokonalá priľnavosť na rastline  
 vysoká odolnosť voči zmytiu dažd'om  
 rýchle a efektívne rozprestretie sa po rastlinnom povrchu 

Okrem ničenia dospelých škodcov a larválnych štádií má u niektorých druhov 
aj ovicídnu účinnosť. 
Prípravok je svetlostabilný a odolný voči zmytiu vodou, jeho insekticídny 
účinok je zachovaný počas dlhej doby.  
Dažd'om je nezmyteľný, pretože vo vode je prakticky nerozpustný a má veľkú 
afinitu voči vosku, ktorý  
pokrýva  povrch listov.  
Z tohto dôvodu ho nezmyje ani prípadný dážd' krátko po postreku.  
Registrované dávky platia všeobecne, pričom použitá dávka je ovplyvnená 
požiadavkou na dlhodobosť účinku.  
Vyššie dávky zabezpečujú dlhodobejší účinok a nižšie dávky účinkujú v porovnateľnej dĺžke s inými bežne 
používanými prípravkami.  
Ak chcete dosiahnut' dobrý účinok najmä v nižšej časti rastliny musíte zabezpečiť dobré pokrytie postrekovou 
kvapalinou.  
 

Plodina Škodca Dávka Ochranná doba Poznámky 

Ihličňany —      
— drevo v kôre 

 

Lykožrút 
smrekový  
a ostatný 
podkôrny hmyz 
(SCOLYTIDAE) 

1% -   50m1/m3 AT prevencia 
2% - 100m1/m3 AT asanácia 

3% - 150m1/m3 AT otrávené lapáky 

Drevokaz 
čiarkovaný 

2% - 100m1/m3 AT prevencia 
4% - 200m1/m3 AT asanácia 

Sadenice 
ihličňanov 

Tvrdoň 
smrekový, 
Lykokaz 
sadenicový, 
Lykokaz pňový 

3% - 150m1/m3 AT 
máčanie 
koreňov cielený 
postrek 

1% -   50m1/m3 AT 
kuratívny 
postrek 

Balenie : 5 LT  Cena/LT: 61,67 EUR + DPH (74,00 EUR/1LT s DPH) 

Za balenie 370,00 EUR s DPH, sklad Zvolen 
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Pri aplikovaní prípravku Vaztak PRO použite červené farbivo 
SCOLYCID. 
Dávkovanie: 1,0LT aplikačnej látky = 10 ml farbiva SCOLICYD 
Obchodné balenie : 5 LT   

Cena/LT: 11,00 EUR + DPH (13,20 EUR/1LT s DPH) 

Za balenie 66,00 EUR s DPH, sklad Zvolen 
 

 
 
 

chrbtový postrekovač SOLO 473 D CLASSIC  
Chrbtový postrekovač SOLO 473 D Classic je robustný postrekovač pre 
súkromné použitie a pre príležitostné použitie v profesionálnom 
prostredí. Má pohodlne polstrované ramenné popruhy a membránovú 
pumpu, ktorá je vhodná pre abrazívne (suspenzie) a mierne viskóznejšie 
prostriedky, ako aj pri práci v oblasti nižších tlakov. Nádoba s objemom 
10 litrov,  je spojená so stabilným rámom, je označená 
vyrazenou značkou hladiny . Je vyrobený z hrubostenného polyetylénu, 
ktorý je odolný voči UV žiareniu. Má veľký otvor pre ľahké plnenie, 
vyprázdňovanie a čistenie striekačky. V otvore nádoby je odnímateľné 
sitko. Robustnú páku čerpadla priskrutkovanú k zariadeniu je možné 
namontovať na pravú aj ľavú stranu zariadenia. Chrbtový postrekovač 
má 50 cm dlhú plastovú rozprašovaciu trubicu . Priehľadná látková 
hadica je obzvlášť stabilná a odolná voči zlomeniu a umožňuje 
dostatočne veľký akčný rádius. Veľmi robustný ručný ventil s 
odblokovacím uzáverom zaručuje prácu bez únavy, voliteľne môže byť 
vybavený manometrom. Plastová tryska s plochým prúdom a dvojdielna 
tryska s dutým kužeľom sú súčasťou dodávky postrekovača.  Používa sa 
na ochranu rastlín : Poľnohospodárstvo a lesníctvo - Ochrana a starostlivosť o rastliny - Hubenie 
škodcov 
 VLASTNOSTI  PRODUKTU 
Membránové čerpadlo pre maximálny vstrekovací tlak 4 bary, veľký otvor pre ľahké plnenie, 
vyprázdňovanie a čistenie odnímateľné sitko, Páka čerpadla môže byť namontovaná vľavo a vpravo, 
veľmi robustná 50 cm plastová rozprašovacia trubica, Ručný ventil s uvoľňovacím zámkom, robustná 
nádoba odolná voči UV žiareniu s plniacim objemom 10 litrov a označením úrovne naplnenia  

Cena: 110,00 € s DPH, sklad Zvolen 
Cena spolu KOMPLET: 539,00 € s DPH, sklad Zvolen 


