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НЕ ЗАЛИШАЄ 
ШАНСІВ КЛІЩАМ

СПЕКТР ДІЇ 

Чотириногі Павутинний Бурий 
плодовий

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЗАСТОСУВАННЯ

• Не обробляти препаратом у сонячну погоду та в період 
цвітіння культури.

• Вертімек швидко проникає всередину рослинних тка-
нин, але не поширюється в боки, тому треба якісно по-
крити рослини робочим розчином.

• Корисних ентомофагів можна випускати на оброблені 
площі через 24 години після обприскування.

• Щоб запобігти виникненню резистентності, варто за-
стосовувати Вертiмек почергово з препаратами інших 
хімічних груп.

• Перед приготуванням бакових сумішей слід перевіряти 
препарати на сумісність.

Кліщі

Мінери

Медяниці

Трипси

ПЕРЕВАГИ 

• Швидко проникає в рослини, утворює мікрорезерву-
ари. Завдяки цьому ефективність не залежить від на-
ступних опадів.

• Ефективно контролює всі види кліщів, мінерів, трипсів 
і медяниць.

• Високі температури не впливають на ефективність пре-
парату.

• Сумісний з біометодом (безпечний для хижих кліщів та 
ентомофагів через 12–24 години після застосування).

• Не має фітотоксичності на чутливих культурах.
• Короткий термін очікування (7–14 днів).



Інсекто-акарицид природного походження для захисту від 
комплексу сисних шкідників, рослиноїдних кліщів, трипсів. 
Від інших інсекто-акарицидів Вертімек® відрізняється тим, 
що його діюча речовина абамектин — аналог природних 
абамектинів, які продукують ґрунтові бактерії. Завдяки 
цьому препарат має короткий термін очікування — 14 днів.
Ще одна відмінність препарату — після проникнення 
(протягом двох годин) у рослину Вертімек® залишається 
в паренхімі листка й утворює там своєрідні резервуари. 
Ця властивість дозволяє контролювати кліщів навіть тоді, 
коли вони живляться на протилежному від обробленого 
боці листка.

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОБРОБОК

Яблуня — 3; полуниця, овочеві — 2.

ТЕРМІН ОЧІКУВАННЯ ПІСЛЯ ОБРОБКИ

Полуниця, овочеві — 7 днів; яблуня — 14 днів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ 

Вертімек протягом двох годин після обприскування повні-
стю проникає всередину листка і утворює мікрорезервуари.

ПЛОДОВІ

Застосовують Вертімек на плодових культурах проти кліщів 
у фазах розпускання бутонів (переважно знищення самок 
кліщів, які вийшли з місць зимівлі), після цвітіння (знищення 
кліщів, серед них павутинних, кліща Шлехтендаля, грушево-
го галового кліща, а також медяниць, нижньобічної мінуючої 
молі, додаткова дія на попелиць).

ЗАСТОСУВАННЯ

Розчин слід готувати безпосередньо перед початком об-
прискування.

Для підвищення ефективності дії препарату проти шкід-
ників обробки краще проводити ввечері або в похмуру 
погоду. Обприскування має забезпечити максимальне по-
криття листового апарату.

Не рекомендується використовувати в бакових сумішах з 
продуктами, які мають лужну реакцію. Оптимальна темпе-
ратура застосування — +15...25 °С.

ГОРІХ

Застосовують проти горіхового повстяного та борода-
вчастого кліщів.

На початку вегетації — при 
появі молодого листя

Після скошування, при 
відростанні нового листка

Культура Шкідники
Норма 

витрати, 
мл/5 л води

Норма витрати
робочого роз-
чину, л/сотка

Яблуня Кліщі, попелиця 10 мл на 8 л 
води

2–4 л/дерево за-
лежно від розміру 

крони

Перець 
солодкий, 
баклажан

Кліщі, трипси, попели-
ця, колорадський жук 10 5

Полуниця Рослиноїдні кліщі, 
трипси, попелиці* 10 5

Груша* Грушева медяниця, кліщ 10 мл на 8 л 
води 2–4 л дерево

Горіх* Кліщі, попелиця 10 мл на 8 л 
води

2–4 л/дерево за-
лежно від розміру 

крони

Виноград* Кліщі, попелиця 10 мл на 8 л 
води 1–1,5 л/кущ

Огірок Кліщі, білокрилки, попе-
лиці, трипси 10 5

* Реєстрація очікується.

Вертімек

ВертімекВертімек

Вертімек Вертімек

Вертімек

ВертімекВертімек

ВИНОГРАД

Застосовують проти повстяного та брунькового кліщів. 
Перша обробка від появи перших листків до фази поча-
ток цвітіння, наступна — після цвітіння.

ПОЛУНИЦЯ

Оптимально застосовувати Вертімек на полуниці 
проти суничного кліща у фазі появи молодого листя 
(відростання розетки), для контролю трипсів — на 
початку заселення шкідником (початок бутонізації) і 
після збирання врожаю (суничний, павутинний кліщі).


