
 
 
 
Godkjent av Mattilsynet:  18.09.2019 

 
Gyldig t.o.m. : Godkjenningen av utvidelse av mindre betydning (minor use) er gyldig til 
godkjenningsperioden for Vertimec utløper. 
 

I tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor. 

 
Advarsel  
Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilleggsetikettens bruksområde  
Mot bladminerfluer, trips, spinnmidd og dvergmidd i tomat, paprika, agurk, squash, salat og 
urter i veksthus og salatplanter og urter på friland. 
 
 
 

 

Tilleggsetikett:  
Utvidelse for bruksområde av mindre betydning 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51  

Vertimec – abamectin 

Erklæring 
Brukeren selv står ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen 
utilsiktet effekt som følge av en utvidet anvendelse av mindre betydning. 
Unntatt er sprøyteskader som måtte oppstå som følge av at innholdet i 
preparatet ikke samsvarer med det produsenten har oppgitt på preparatets 
ordinære etikett.  
 
Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. 
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller 
behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale 
dosering/konsentrasjon.  
 
 

 



Bruksrettledning: Vertimec skal brukes ved begynnende angrep. Det inneholder abamectin som hemmer overføringene av impulser mellom nervene 
og musklene slik at insektet lammes og dør. Abamectin har mage og kontaktvirkning, og virker derfor bare på nymfer og larver. Midlet trenger inn i 
bladene, men er ikke systemisk. Direkte kontakt med sprøytevæske er farlig for pollinerende insekter og de fleste nyttedyr. Ettervirkningen er opp til 6 
uker for rovteger.    
 

Doser og behandlingsfrister: 

Kultur Skadegjører Dose  
preparat 
g/daa 

Veksts- 
stadium 

Antall be-
handlinger 

Intervall 
mellom 
beh.        
i dager 

Væske-
mengde i 
liter/daa 

Behandlings-
frist i dager 

Behandlings-
periode 

Tomat og paprika 
i veksthus 

Gallemidd (Eriophyes sp. og Vasates lycopersici) 
Trips (Frankliniella sp. og Thrips sp.) 
Bladminerflue (Agromyza sp. bl.a. Chromatomyia sp 
og Liriomyza sp.) 
Midd (Tetranychus sp.) 

120 ml BBCH 12-89 
ikke under 
blomstring 

2 blokker av 2 
behandlinger 

7 25-150 3 Mars til oktober 

Agurk og squash 
i veksthus 

Gallemidd (Eriophyes sp. og Vasates lycopersici) 
Trips (Frankliniella sp. og Thrips sp.) 
Bladminerflue (Agromyza sp. bl.a. Chromatomyia sp 
og Liriomyza sp.) 
Midd (Tetranychus sp.) 

120 ml BBCH 10-89 
ikke under 
blomstring 

2 blokker av 2 
behandlinger 

7 25-150 3 Mars til oktober 

Salatplanter og 
urter i veksthus 

Trips (Frankliniella sp og Thrips sp.) 
Bladminerflue (Agromyza sp. bl.a. Chromatomyia sp 
og Liriomyza sp.) 
Midd (Tetranychus sp.) 

50 ml BBCH 12-55  2 7 25-60 14 Mars til oktober 

Salatplanter og 
urter på friland 

Trips (Thrips sp.) 
Bladminerflue (Agromyza sp. bl.a. Chromatomyia sp 
og Liriomyza sp.) 
 

50 ml BBCH 12-55  2 7 25-60 7  

 
Påføring: Sprøytingen utføres med åkersprøyte på friland og annet egent sprøyteutstyr i veksthus. God dekning av hele bladmassen er en 

forutsetning for å få god effekt. 
 
*Under begrepet "salat" inngår hodedannenede salater, som blant annet isberg og hjertesalat og åpne salattyper, som blant annet lollo, ekeblad og 
crispi.   
 



 
 
 
 
Vedtaket i forhold til bruk av Vertimec i urter følger EUs definisjon av urter og spiselige blomster i forordning 396/2005, Annex 1 og gjelder urter med identisk grenseverdi i forhold 

til restdata (MRL = 2,0), som vist i tabell under.  

 

Urter og spiselige blomster (Kodenummer 0256000) pr 18.10.2019 
Kodenummer Eksempler på individuelle produkter innen 

gruppen "Urter og spiselige blomster" MRLen 

gjelder for. 

Vitenskapelig navn Eksempler på liknende sorter 

eller andre produkter som er 

inkludert i definisjonen for 

gjeldende MRL 

025610 Kjørvel Anthriscus cerefolium  

025620 Gressløk Allium schoenoprasum  

025640 Persille Petroselinum cripum  

025650 Salvie Salvia officinalis Vintersar 

Sommersar 

025660 Rosmarin Rosmarinus offisinalis  

025670 Timian Thymus spp. Merian 

Oregano 

025680 Basilikum og spiselige blomster Ocimum basilicum Sitronmelisseblader, mynte og 

peppermynte 

025690 Laubær/laubærblader Laurus nobilis  

0256100 Estragon Artemisia draucunculus Isop 

 

 

 

 


