
NAVODILO ZA UPORABO

Sredstvo Vertimec Pro se uporablja kot kontaktni in želodčni insekticid ter 
akaricid: 

• na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zmanjševanje 
številčnosti populacije pasastega (Eupoecilia ambiguella) in križastega 
grozdnega sukača (Lobesia botrana) ter za zatiranje gabrove pršice 
(Eotetranychus carpini), navadne pršice (Tetranychus urticae) in rdeče sadne 
pršice (Panonychus ulmi) v največjem dovoljenem odmerku 7,5 ml na 100 m2 na 
10 l vode ter trsne pršice (Colomerus vitis) v največjem dovoljenem odmerku  
10 ml na 100 m2 na 10 L vode;

• na breskvah, nektarinah in marelicah za zatiranje navadne pršice (Tetranychus 
urticae) in breskove rjaste pršice (Aculus fockeui) v največjem dovoljenem odmerku 
7,5 ml na 100 m2 na 10 L vode in za zatiranje rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi) 
v največjem dovoljenem odmerku 10 ml na 100 m2 na 10 L vode;
• na slivah za zatiranje navadne pršice (Tetranychus urticae) v največjem 
dovoljenem odmerku 7,5 ml na 100 m2 na 10 L vode in rdeče sadne pršice 
(Panonychus ulmi) v največjem dovoljenem odmerku 10 ml na 100 m2 na 10 L 
vode;
• na agrumih za zatiranje rdeče agrumove pršice (Panonychus citri), navadne 
pršice (Tetranychus urticae) in agrumovega listnega zavrtača (Phyllocnistis 
citrella) v največjem dovoljenem odmerku 7,5 ml na 100 m2 na 10 L vode;

UFI: 43YJ-54TN-Q00A-2P18 

SKUPINA INSEKTICID6

VERTIMEC® PRO 32266

Koncentrirana suspenzija (SC). Insekticid – akaricid namenjen za uporabo na trti, hmelju, določenih sadnih rastlinah, 
vrtninah in na okrasnih rastlinah.  

Pred uporabo preberite priloženo navodilo. 
V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč kot je navedeno v navodilu za uporabo. 
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži. Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena. 
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine. 
Sredstvo je namenjeno samo tržnim pridelovalcem.

Odločbo št.: 34330-11/2011/1001 z vsemi spremembami je izdal MKGP, UVHVVR. 

Telefon za nujne primere: 112 KLIC V SILI

Vertimec® PRO vsebuje: abamektin – 18 g/L (1,7 % w/w), CAS št.: 71751-41-2 (mešanica 80 % avermektina B1a in 20 % avermektina B1b).

POZOR 
Zdravju škodljivo pri zaužitju ali vdihavanju. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali 
ponavljajoči se izpostavljenosti. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev 
na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite 
CENTER ZA ZASTRUPITVE /zdravnika. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/
oskrbo. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenemu zbiralcu ali 
odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. 

Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv. 

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali 
izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih 
jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. 

Sredstvo je nevarno za čebele, zato je uporaba v času cvetenja gojenih rastlin 
prepovedana.

Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netretiran varnostni pas tlorisne širine 40 m od 
meje brega voda 1. in 2. reda v nasadih agrumov in sadovnjakih, 30 m od meje brega voda 1. 
in 2. reda v hmelju, 15 m od meje brega voda 1. reda in 10 m od meje brega voda 2. reda v 
primeru uporabe na trti in vrtninah ter okrasnih rastlinah, ki so višje od 50 cm, 15 m od meje 
brega voda 1. reda in 5 m pas od meje brega voda 2. reda pri ostalih uporabah.

Zastopnik: Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01 436 12 03 
Proizvajalec in imetnik registracije: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica
Distributer: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija, Tel.: +386 1 7558 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si
 
® zaščitena znamka firme Syngenta Group Company
© 2020 Syngenta Crop Protection AG

Skladiščenje: v originalni, zaprti embalaži, v zračnem prostoru, zaščiteno pred soncem in vlago, pri temperaturah med +5 in +35 °C, zaklenjeno, nedostopno otrokom, 
nepoučenim osebam in domačim živalim. Sredstva ne hranite v istem prostoru skupaj s hrano, pijačo in krmili. 

Datum proizvodnje, rok uporabe in številka šarže: so odtisnjeni na embalaži.

Vsebina: označeno na embalaži.

NEVARNO 
ZA ČEBELE



• na hmelju za zatiranje navadne pršice (Tetranychus urticae) v največjem 
dovoljenem odmerku 12,5 ml/100 m2. Priporočljiva poraba vode je 3-4 L na 
višinski meter trte na 100 m2;
• na dinjah, lubenicah in bučah na prostem in v zaščitenih prostorih za 
zatiranje pršic iz rodu Tetranychus v največjem dovoljenem odmerku  
7,5 ml na 100 m2 na 10 L vode ter za zmanjševanje populacije resarjev iz rodu 
Frankliniella in listnih zavrtalk iz rodu Liriomyza v največjem dovoljenjem 
odmerku 10 ml na 100 m2 na 10 L vode;
• na jagodah na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje navadne pršice 
(Tetranychus urticae) v največjem dovoljenem odmerku 7,5 ml na 100 m2 na  
10 L vode in za zmanjševanje populacije resarjev iz rodu Frankliniella v 
največjem dovoljenem odmerku 10 ml na 100 m2 na 10 L vode;
• na endiviji na prostem za zmanjševanje populacije listnih zavrtalk iz rodu 
Liriomyza v največjem dovoljenem odmerku 10 ml na 100 m2 na 10 L vode;
• na solati na prostem za zatiranje navadne pršice (Tetranychus urticae) 
v največjem dovoljenem odmerku 7,5 ml na 100 m2 na 10 L vode in za 
zmanjševanje populacije resarjev iz rodu Frankliniella in listnih zavrtalk iz 
rodu Liriomyza v največjem dovoljenem odmerku 10 ml na 100 m2 na 10 L vode;
• na okrasnih rastlinah za zatiranje navadne pršice (Tetranychus urticae) 
v največjem dovoljenem odmerku 7,5 ml na 100 m2 na 10 L vode in za 
zmanjševanje populacije listnih zavrtalk (Liriomyza spp.) ter resarjev (Thripidae) 
v največjem dovoljenem odmerku 10 ml na 100 m2 na 10 L vode;
• na jablanah za zatiranje jablanove bolšice (Psylla mali), navadne pršice 
(Tetranychus urticae), rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi) in jablanove rjaste 
pršice (Aculus schlechtendali) v največjem dovoljenem odmerku 11,25 ml na  
100 m2 na 10 L vode. Sredstvu se lahko doda sredstvo na podlagi parafinskega 
olja v 0,3 % koncentraciji;
• na hruškah in kutinah za zatiranje navadne hruševe bolšice (Cacopsylla 
pyri), jablanove bolšice (Psylla mali), navadne pršice (Tetranychus urticae), 
rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi) in listnih pršic (Aculus spp.) ter za 
zmanjševanje številčnosti populacije hruševe rjaste pršice (Epitrimerus pyri) v 
največjem dovoljenem odmerku 11,25 ml na 100 m2 na 10 L vode. Sredstvu se 
lahko doda sredstvo na podlagi parafinskega olja v 0,3 % koncentraciji;
• na bučkah, kumarah in kumaricah za vlaganje na prostem in v zaščitenih 
prostorih za zatiranje pršic iz rodu Tetranychus v največjem dovoljenem 
odmerku 11,25 ml na 100 m2 na 10 L vode ter za zmanjševanje populacije 
resarjev iz rodu Frankliniella in Thrips v največjem dovoljenem odmerku  
12 ml na 100 m2 na 10 L vode.;
• na papriki in jajčevcu na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje pršic 
iz rodu Tetranychus v največjem dovoljenem odmerku 11,25 ml na 100 m2 na 
10 L vode ter za zmanjševanje populacije resarjev iz rodu Frankliniella in listnih 
zavrtalk iz rodu Liriomyza v največjem dovoljenem odmerku 12 ml na 100 m2 
na 10 L vode.
• na paradižniku na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje pršic prelk 
iz rodu Tetranychus ter paradižnikove pršice (Aculus lycopersici) v največjem 
dovoljenem odmerku 11,25 ml na 100 m2 na 10 L vode ter za zmanjševanje 
populacije resarjev iz rodu Frankliniella in Thrips ter listnih zavrtalk iz rodu 
Liriomyza v odmerku 12 ml na 100 m2 na 10 L vode.
    
FITOTOKSIČNOST 
(škodljivost za gojene rastline) Če sredstvo uporabljate v skladu s temi navodili, ne 
bo poškodovalo tretiranih gojenih rastlin.

KARENCA 
Za jagode, dinje, lubenice, buče, paradižnik, jajčevce, kumare, kumarice za 
vlaganje, bučke in papriko 3 dni; za solato, endivijo, jabolka, hruške in kutine  
7 dni; za agrume 10 dni; za breskve, nektarine in marelice 14 dni; za hmelj,  
trto in slive 28 dni.

ČAS TRETIRANJA
Tretirajte ob pojavu škodljivca, ko ta preseže prag škodljivosti. Sredstvo dobro 
deluje predvsem na ličinke.

OPOZORILA
Na isti površini se sredstvo lahko uporabi največ dvakrat v eni rastni dobi. Ne 
tretirajte, če je zelo vroče ali če piha veter s hitrostjo, večjo od 5 m/s, ali če 
pričakujete, da bo v kratkem deževalo. Zaradi razmeroma hitre razgradnje se za 
boljše delovanje priporoča tretiranje v večernih urah.

VAROVANJE OKOLJA
Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev 
ne smete tretirati rastlin med cvetenjem in v prisotnosti cvetočega plevela.
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varovanja voda.
Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevajte netretiran varnostni pas tlorisne 
širine 40 m od meje brega voda 1. in 2. reda v nasadih agrumov in sadovnjakih ter 
30 m od meje brega voda 1. in 2. reda v hmelju. Zaradi zaščite vodnih organizmov 
upoštevajte netretiran varnostni pas tlorisne širine 15 m od meje brega voda 
1. reda in 10 m od meje brega 2. reda v primeru uporabe na trti in vrtninah 
ter okrasnih rastlinah, ki so višje od 50 cm (paradižnik, kumare, kumarice za 
vlaganje). Za vse ostale uporabe upoštevajte netretiran varnosti pas tlorisne širine 
15 m od meje brega voda 1. reda in 5 m pas od meja brega voda 2. reda.

MEŠANJE Z DRUGIMI SREDSTVI
Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.

PRIPRAVA ŠKROPILNE BROZGE
Rezervoar škropilnice napolnite do 1/2 potrebne količine s čisto vodo, vključite 
mešalo in dodajte natančno izračunano količino sredstva. Med stalnim mešanjem 
dolijte še preostalo količino vode. Mešalo mora biti vključeno tudi ves čas 
tretiranja. Pripravite samo toliko škropilne brozge, kot je potrebujete, da vam ne 
bo ostajala.

ZAŠČITNA OPREMA
Pri rokovanju s sredstvom in škropivom morate uporabljati zaščitne rokavice in 
zaščitno obleko.

DELOVNA KARENCA 
Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga posuši.

ZNAKI ZASTRUPITVE
Sredstvo lokalno draži kožo in oči, stik s kožo lahko povzroči preobčutljivostno 
reakcijo. Intenzivno vdihavanje razpršenih delcev oziroma zaužitje večje količine 
koncentriranega sredstva draži sluznico dihal in prebavnega trakta, sistemsko 
pa povzroči nekoordiniranost gibov, tremor, krče, motnjo zavesti, hipotenzijo in 
težko dihanje.

PRVA POMOČ
Splošni ukrepi: prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja v dobro 
prezračen prostor ali na svež zrak in jo zavarujte pred mrazom oziroma vročino. 
Zagotovite osnovne življenjske funkcije, takoj se posvetujte z zdravnikom in 
mu posredujte podatke o sredstvu, ki so na originalni embalaži in v navodilu za 
uporabo.
Stik s kožo: odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo pa temeljito umijte z 
milom in vodo. V primeru draženja se posvetujte z zdravnikom.
Stik z očmi: s palcem in kazalcem razprite očesni veki in oči temeljito sperite s 
čisto vodo. V primeru draženja se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.
Pri vdihavanju: ravnajte po splošnih ukrepih in pokličite zdravnika.
Pri zaužitju: usta sperite z vodo in dajte piti do 2 dl vode. Ne izzivajte bruhanja. 
Osebi z moteno zavestjo ne smete dati ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja. 
Pokličite zdravnika.
Nujna zdravniška pomoč: Zagotovite in vzdržujte osnovne življenjske funkcije. Pri 
zaužitju sredstva dajte prisebni osebi aktivno oglje 1 g/kg telesne teže, razredčeno 
z vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano 
izpiranje želodca. Prizadeti ne sme uživati mlečnih ali alkoholnih pijač. Specifičen 
antidot ni znan. Zdravljenje je simptomatično.

UKREPI PRI NEZGODI
V zaprtem prostoru:Če se embalaža poškoduje in se sredstvo razlije, ga posipajte 
z vpojnim sredstvom (zemlja, pesek, žagovina), vse skupaj poberite in spravite 
v posebno, za to določeno in označeno posodo. Vsebino te posode oddajte v 
uničenje podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih odpadkov. Tla očistite z 
vodo in detergentom ali raztopino sode. Pri tem delu uporabljajte osebna zaščitna 
sredstva. V primeru požara gasite s prahom, peno, CO2 ali razpršeno vodo.
Pri prevozu: Ugasnite motor in ne kadite, zavarujte mesto nezgode, opozorite 
nanjo ostale udeležence v prometu in pokličite Center za obveščanje na telefonsko 
številko 112. Preprečite, da bi razlita tekočina odtekla v kanalizacijo ali druge 
vodne poti s posipanjem z vpojnim materialom ali z nasipom. Poberite razlito 
sredstvo in dalje ukrepajte, kot je navedeno zgoraj.

RAVNANJE Z OSTANKOM SREDSTVA IN PRAZNO EMBALAŽO
Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel 
rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih 
odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje 
ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) 
embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju 
z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno 
brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne 
embalaže oziroma jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z 
neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.
Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. 
Proizvajalec ne jamči za delovanje sredstva, če pri uporabi le-tega niso 
upoštevane vse navedene omejitve in opozorila. Za morebitno škodo ali slabše 
delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega 
skladiščenja sredstva, proizvajalec ne odgovarja.


