
Brugsanvisning for anvendelse af Vertimec EC (reg.nr. 1-192) mod trips i porrer på arealer med stor 

forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Lamdex har været udført. 

Behandlingen må gennemføres i perioden fra den 1. juli til den 28. oktober 2022 

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Vertimec EC mod trips (Limothrips cerealium) i porrer 

på arealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Lamdex har været udført.  

Vilkår 

Der anvendes maksimalt 0,5 l Vertimec EC pr. ha, som må udbringes højst tre gange med minimum syv da-

ges interval. Der må kun behandles på porrearealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger 

med Lamdex har været udført.  

Behandlingen må gennemføres i perioden fra den 1. juli til den 28. oktober 2022 

Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst. 

Brugere skal anvende handsker og arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning og der skal anvendes 

afdriftsreducerende udstyr ved udbringning. 

Ved håndtering af behandlede porrer på friland skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige hand-

sker. 

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte 

beboere og forbipasserende. Ved samtidig brug af afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsre-

duktion, da ikke nærmere end 5 meter. 

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). 

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i biernes flyvetid fra kl. 03 

til kl. 21. 

Fjern blomstrende ukrudt i marken inden sprøjtning. 

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes nærmere end 20 meter 

fra marker med blomstrende afgrøder. 

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte leddyr. 

Udsprøjtning 

Vertimec EC er et kontaktmiddel med nogen translaminær virkning. Derfor er det vigtigt, at der anvendes en 

sprøjteteknik, hvor der opnås en god dækning af planterne. Ved konventionel sprøjteteknik anvendes op til 

400 l pr. ha, mens der med luftassisteret sprøjte anvendes ca. 250 l pr. ha. Det anbefales, at der anvendes 

afdriftsreducerende dyser, fx ISO 05 lavdriftsdyse, som vil give 400 l vand ved 3 bar og 6 km/t.  

Sprøjtning foretages enten tidlig morgen eller sen aften, idet midlet nedbrydes i sollys. 

Bemærkning 

Farligt for bier. Vær opmærksom på, at Vertimec EC er klassificeret med flere forskellige sundhedseffekter 

og miljøeffekter, som det fremgår af den gældende etiket. Læs denne grundigt før brug. 




