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ויטאווקס 200 הוא קוטל פטריות משולב בעל פעילות סיסטמית, הקוטל פטריות הרגישות לתכשיר 

ונמצאות על קליפת הזרע וכאלו שחדרו לתוך הזרע.

רעיל מאוד ליצורים החיים במים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות רעילות לדגים: 
טווח בסביבה המימית. 

מסוכן )IV(דרגת רעילות:

מוגבל לעיטוי זרעים המיועדים לזריעה בלבד. אין להשתמש בזרעים  ויטאווקס 200  אופן היישום: 

מזרעים  שנבטה  בשחת  ולבשר  לחלב  בהמות  להאביס  או  לרעות  אין  הזנה.  למטרות  המטופלים 

מטופלים, אלא בחלוף 7 שבועות לאחר ההצצה.

בויטאווקס 200  טופלו  "זרעים אלה  בולטות  להדגיש באותיות  יש  גבי המכל  על  או  בתווית הזרעים 

המכיל קרבוקסין+תיראם ואסורים למאכל אדם ובעלי חיים". כמו-כן יש לציין את המילה "רעל" וסימון 

גולגולת באדום. הטיפול בויטאווקס 200 מתאים אך ורק לזרעים שעברו בדיקה מקדימה והוכח כושר 

נביטה ועוצמת הצצה על-פי התקן המקובל.

ויטאווקס 200 ניתן ליישום בשיטות העיטוי ובכלי היישום המקובלים בעיטוי זרעים בתכשירים נוזליים. 

יש להקפיד על כיסוי אחיד ומלא של הזרעים. יחד עם זאת, יש להימנע מדילול-יתר של התרחיף במים 

)דילול מירבי ביחס של יחידה אחת של תכשיר ל-4 יחידות מים, 4:1(. יש להקפיד על ערבול מכני של 

התרחיף בעת הכנתו ובעת העיטוי. 

שילובים: אין לשלב ויטאווקס בתכשירים אחרים.

הוראות שימוש: 

המינון )ל'/טון זרעים(1המחלההגידול

חיטה, 
שעורה

מיני פחמון, כתמי שורש חומים )הלמינתוספוריום(, 
ריקבון צוואר השורש )פוזריום(, ספטוריית עלי החיטה 

)זימוספטוריה(
2.5-2

פחמון התירס, כתמי שורש חומים )הלמינתוספוריום(, תירס
ריקבון מגלת )פוזריום(, מק-שורש )ריזוקטוניה(, ריקבון 

קלחים שחור )אספרגילוס(, עובש כחול )פניציליום(
5-2

מק-שורש )ריזוקטוניה(, מגלת הכותנה )פוזריום(, כותנה
מקמקת )פיתיום(, כותן אפור )אספרגילוס(, עובש כחול 

)פניציליום(
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)זרעים מפולמים(

24מק-שורש )ריזוקטוניה(חימצה

ויטאווקס 200 בקוטלי  נמוכה או כאשר משלבים  במינון הנמוך משתמשים כאשר רמת הנגיעות   -  1

פטריות נוספים.

2 - יש לדלל 4 ליטרים תכשיר ב – 6 ליטרים מים לנפח סופי של 10 ליטרים. כמות זו מיועדת ל – 1 

טון זרעים.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 96/ה"צ/1448. מס' או"ם: 3082.

קוטל פטריות לעיטוי זרעים

 Vitavax  / ויטאווקס 200  / ڤيتاڤکس
 Thiram י200 גרם בליטר +  Carboxin תרחיף זרים, מכיל: 200 גרם בליטר
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