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НЕ ЗАЛИШАЄ 
ШАНСІВ КЛІЩАМ

Культура Шкідники
Норма  

витрати, 
л/га

Максимальна кількість 
обробок / Терміни  

очікування, дні

Яблуня

Кліщі, попелиці, медяниця

1,0–1,5 3/14

Полуниця 0,5–1,0 2/7

Груша 1,0 3/14

Соя Павутинний кліщ 0,6–1,0 -

Перець солодкий, 
баклажан

Кліщі, трипси, попелиці, 
колорадський жук 0,7–1,0 2/7

Огірок Кліщі, білокрилки, попелиці, трипси 0,7–1,0 2/7

Виноград Кліщі, зудень, листкова філоксера 1,0–1,5 2/14

Волоський горіх Кліщі 1,0–1,5 2/14

Хмільники Павутинний кліщ, хмелева попелиця 0,75–3,0 3/20

СПЕКТР ДІЇ 

Чотириногі Павутинний Бурий плодовий

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

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

• Вертимек® якісно проникає всередину рослинних тканин, але не поширюється  
в боки, тому треба якісно покрити рослини робочим розчином.

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

• Щоб запобігти виникненню резистентності, варто застосовувати Вертимек® почергово 
з препаратами інших хімічних груп.

• Перед приготуванням бакових сумішей слід перевіряти препарати на сумісність  
(вона може бути неоднаковою при різній якості води).

Кліщі

Мінери

Медяниці

Трипси



ЗАХИСТ ГОРІХУ

 1,5 л/га 0,2 кг/га

4 кг/га 4 кг/га 4 кг/га

 0,5 кг/га

 0,35 л/га

 0,7 л/га

 0,3 кг/га  0,3 кг/га2 л/га

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ
 

ДІЮЧА РЕЧОВИНА Абамектин, 18 г/л

ХІМІЧНА ГРУПА Авермектини

ХАРАКТЕР ДІЇ Трансламінарна

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА Концентрат емульсії

КЛАС ТОКСИЧНОСТІ Класифікація ВООЗ: ІII клас (малотоксичні)

УПАКОВКА 1,0 л

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 3 роки з дати виготовлення

Інсектоакарицид природного походження для захисту 
від комплексу сисних шкідників, рослиноїдних кліщів, 
трипсів. Від інших інсектоакарицидів Вертимек® 
відрізняється тим, що діюча речовина абамектин — 
аналог природних абамектинів, які продукують 
ґрунтові гриби. Завдяки цьому препарат має
короткий термін очікування — 14 днів. Ще одна 
відмінність препарату — після проникнення
(протягом двох годин) в рослину Вертимек® 
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.

ЯБЛУНЯ
Застосовують Вертимек® на плодових культурах при виявленні кліщів від 0,3–0,5 особин на 
лист або бруньку в період від початку розпукування бруньок до цвітіння, найчастіше в період 
порожевіння бутонів у яблуні. Цей захід дозволяє знищити самок, які виходять із місць зимівлі.  
Інший оптимальний період застосування Вертимек® — після цвітіння, коли препарат одночасно 
знищує кліщів (павутинних і кліща Шлехтендаля), медяницю, нижньобічну мінуючу міль і ще 
побічно впливає на попелиць.

• У період після цвітіння і до початку дозрівання обробку доцільно провести  
за наявності 3,0–5,0 особин на листок.

• Найкращий результат досягається, якщо використовувати препарат  
при першій появі шкідника.

• Щоб подовжити захисну дію препарату, потрібно провести подвійну (спарену) обробку 
препаратом з інтервалом 7–10 днів. 

• У разі істотного заселення шкідником (суттєве перевищення ЕПШ) подвійну обробку 
проводять з інтервалом 5–7 днів.

• Норма витрати робочої рідини — 800–1200 л/га.

• Європейський досвід боротьби з грушевою медяницею ґрунтується на системі захисту з 
використанням препарату Вертимек®, який застосовують на початку відродження личинок 
другого покоління (фаза після цвітіння).

МЕХАНІЗМ ДІЇ 
Вертимек® протягом двох годин після застосування повністю проникає всередину листка й 
утворює в рослинних тканинах резервуари з абамектином.

СУНИЦЯ
Оптимально застосовувати Вертимек® на суниці проти суничного кліща у фазі появи молодого 
листя, для контролю трипсів — на початку заселення шкідником культури (найчастіше фаза 
бутонізації). При цьому додатково знижується чисельність рослиноїдних кліщів.

Обов’язково треба додати до препарату Вертимек® фруктозу в концентрації 0,3 % і провести 
подвійну обробку цією сумішшю з інтервалом 7–10 днів.

Норма витрати робочої рідини — 600 л/га.

ЗАХИСТ СУНИЦІ

ЗАХИСТ ГРУШІ ВІД МЕДЯНИЦІ

ЗАХИСТ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХУ

КИШКОВА  
ДІЯ

ТРАНС-
ЛАМІНАРНЕ 

ПРОНИКНЕННЯ

КОНТАКТНА  
ДІЯ (12–24 МАКС. 

ГОДИН)

ПОБІЧНА 
ДІЯ НА 

ПОПЕЛИЦЬ
ДІЄ НА ВСІ 
АКТИВНІ 

СТАДІЇ КЛІЩА

УТВОРЮЄТЬСЯ 
РЕЗЕРВУАР 
ВСЕРЕДИНІ 

ЛИСТКА

ПЕРЕВАГИ 
• Трансламінарна дія: повністю проникає в рослинні тканини протягом двох годин; утворює 

резервуари. Завдяки цьому ефективність не залежить від високих температур і дощу та 
гарантує подовжений захист

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

• Високоефективний при будь-яких, зокрема високих (понад +35 °С), температурах

• Забезпечує подовжений захист рослини (ефективний проти личинок, які відродилися з 
оброблених яєць)

• Сумісний із біометодом (безпечний для хижих кліщів і ентомофагів через 2–24 години після 
застосування)

• Не має фітотоксичності на чутливих культурах і сортах, не утворює на плодах «сітку»

• Короткий термін очікування (7–14 днів)


