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VectoBac

LARVICIDA

VECTOBAC é um larvicida biológico altamente eficaz no controle das larvas dos mosquitos e borrachudos transmisores
das mais graves moléstias para o ser Humano.
É a base de uma bactéria natural, chamada Bacillius thuringiensis israelensis (Bti). É obtido através das mais modernas
técnicas de fermentação, com rigoroso padrão de qualidade que a testam sua alta eficiência e qualidade.
VectoBac é o único produto no Brasil registrado em 3 diferentes formulações:
VectoBac AS, a base solução aquosa, VectoBac G, a base de granulos de sabugo de milho impregnados e VectoBac
WG, a base de granulos dispersíveis em água, sendo o único para utilização em água potável. Estas formulações
permitem que o aplicador tenha mais alternativas/flexibilidade de uso do produto nas mais distintas situações e tipos de
larvas de mosquitos.

Características
VectoBac AS, Bacillus thuringiensis israelensis
1.200 UTI (unidades Tóxicas Internacionais)/mg solução aquosa.
As características técnicas e a formulação específica faz com que seja altamente eficiente dentro de programas no
controle de borrachudos. As características únicas de dispersão na água (rios/riachos locais de reprodução e fixação das
larvas), tamanho de particulas carreamento e formação de espuma fazem com que tenha uma lata eficiência na
mortalidade de larvas de borrachudos, minimizando perdas e falhas na aplicação.

VectoBac G, Bacillus thunringiensis israelensis
200 UTI (Unidades Tóxicas Internacionais)/mg grânulos de sabugo de milho.
Sua características técinicas e formulação especifica, tem ampla eficiência dentro dos programas no controle de
mosquitos do gêmero Aedes (transmissores da dengue e febre amarela). As características únicas permitem aplicação
em criadouros de mosquitos, vasos de plantas, depósitos de pneus e lichões, entre outros pontos.
VectoBac WG, Bacillus thuringiensis israelensis
3.000 UTI (unidades Tóxicas Internacionais)/mg grânulos dispersíveis em água.
As características técnicas e a formulação especifica faz com que seja altamente eficiênte dentro dos programas de
controle de mosquitos do gênero Aedes (tranmisores da Dengue e Febre amarela) e Culex (transmissores fa Filaríose).
VECTOBAC é altamente seguro ao Homem e ao Meio Ambiente
VECTOBAC AS
Embalagem: Galão c/10L
Caixa: 2x 10L
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