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הוראות לרופא: המרכז למידע בהרעלות טל': 04-7771900
עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב 
את הידיים ושאר חלקי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים 
העיניים  את  לשטוף  יש  לעיניים  התזה  של  במקרה  וסבון. 
במים זורמים במשך כ-15 דקות, אם הגירוי ממשיך יש לפנות 
לרופא. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא עם תוית התכשיר.

מספר אצווה ותאריך תפוגה מוטבעים על צוואר המיכל
עידכון תוית 5/2017

פג תוקף:
מס' ייצור:

מכיל: 5/1 ליטר

ורטיגו מיועד להדברת אקריות ומזיקים במטע,  כללי: התכשיר 
ירקות, גידולי שדה ופרחים. התכשיר ורטיגו הינו תוצר טבעי של 
המיקרואורגניזים STREPTOMYCES AVERMITILIS. ורטיגו יעיל 
בהדברת אקריות ומנהרנים. לתכשיר ורטיגו מנגנון פעולה ייחודי 
ושונה משל קוטלי מזיקים ואקריות אחרים. התכשיר ורטיגו, נקלט 
בעיקר דרך מערכת העיכול, פוגע במערכת העצבים, גורם לשיתוק 
ולתמותת המזיק, תוך 3 - 4 ימים. התכשיר ורטיגו חודר לרקמות 
ובעל פעילות טרנסלמינרית. קרא בעיון את ההוראות  הצמח 

המצורפות לפני השימוש בתכשיר.
אזהרות בריאות: התכשיר מסוכן בבליעה.  הוראות שימוש - 
שאיפת התכשיר מסוכנת. התכשיר גורם לגירוי בעיניים. התכשיר 
עלול לגרום לריגוש במגע עם העור. אמצעי זהירות: בעת השימוש 
בתכשיר יש לנהוג באמצעי זהירות המקובלים בתכשירי הדברה. 
בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס יש להקפיד על סביבה מאווררת, 
לבש בגדי מגן )חולצה ארוכת שרוולים, מכנסיים ארוכים מגפי 

גומי(, כפפות גומי עמידות לכימיקלים ומשקפי מגן. המנע מבליעה, 
ולאכול  שאיפה או מגע התכשיר בעיניים או בעור. אין לעשן 

בזמן הטיפול בתכשיר. 
אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל מאד לחיות בר. התכשיר רעיל 
מאוד לדגים וליצורים החיים במים, עלול לגרום השפעות שליליות 
ארוכות טווח לסביבה מימית. מנע זרימת התכשיר ומי השטיפה 
למקורות מים, נחלים, מאגרים, בריכות דגים ושדות מעובדים. 
התכשיר רעיל לדבורים במגע ישיר. באיזורים ובשעות בהם יש 
פעילות דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להמנע 

מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
הכנת  התרסיס: מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה, 
הפעל את מערכת הערבול, הוסף את כמות התכשיר המדודה והשלם 
את יתרת המים הדרושה. במידה ומשלבים אולטרהפיין או וירותר, 
הם יוכנסו הראשונים למיכל המרסס תוך כדי ערבול. לאחר מכן, 

יוכנס התכשיר ורטיגו.
הריכוז %הפגעהגידול

מינון סמ''ק/ד'
ימים לפני 

קטיף 
הערות

חציל
60 סמ''ק/ד' אוזבוב מנהרות

 0.06% בנפח גדול מ- 100 ל'/ד'
3

 יש להקפיד על כיסוי כל שטח הנוף.
  יש לשלב עם אולטרפיין או וירותר בריכוז 1% 

או BB 5 בריכוז 0.15% אקרית אדומה 
וצהובה

50-30 סמ''ק/ד' או
 0.05% בנפח גדול מ- 100 ל'/ד'

מלפפון
50-30 סמ''ק/ד' אואקרית אדומה 

 0.05% בנפח גדול מ- 100 ל'/ד'
7

יש להקפיד על כיסוי כל שטח הנוף, לא פחות מ- 
50 ל'/ד' ניתן לשלב עם BB 5 בריכוז 0.15%

יש להקפיד על כיסוי כל שטח הנוף, לא פחות מ- 60 סמ''ק/ד'זבוב מנהרות
50 ל'/ד' יש לשלב עם  וירותר בריכוז 0.5%

אקרית אדומה תות
וצהובה

50 סמ''ק/ד' או
יש להקפיד על כיסוי כל שטח הנוף. מומלץ לשלב 3 0.05% בנפח גדול מ- 100 ל'/ד'

עם אולטרא-פיין או וירותר בריכוז 1%
ציפורן,

גיפסנית, סולידגו,
אסתר, פלוקס,

ליזיאנטוס

אקרית אדומה 
וצהובה

50 סמ''ק/ד' או 0.05% בנפח גדול
מ- 100 ל'/ד' )50 סמ״ק ב- 100 ליטר מים(

יש להקפיד על כיסוי כל שטח הנוף, לא פחות מ- 50 
ל'/ד' יש לשלב עם אולטרפיין או וירותר בריכוז 0.5%

תריפס 
קליפורני

75 סמ''ק/ד' או
 0.075% בנפח גדול מ- 100 ל'/ד'

)75 סמ״ק ב- 100 ליטר מים(
גרברה, חרצית, גיפסנית, 
סולידגו, אסתר, פלוקס, 

ליזיאנטוס
0.075%זבוב מנהרות

)75 סמ״ק ב- 100 ליטר מים(
יש להקפיד על כיסוי כל שטח הנוף, לא פחות 

מ- 50 ל'/ד' יש לשלב עם אולטרפיין או וירותר 
BB 0.2% 5 בריכוז 0.5% או

אקרית אדומה ורד
וצהובה

50 סמ''ק/ד' או
 0.05% בנפח גדול מ- 100 ל'/ד'

יש להקפיד על כיסוי כל שטח הנוף,
לא פחות מ- 50 ל'/ד'

אקרית צהובה, אגס
פסילת האגס

0.075%
7)75 סמ״ק ב- 100 ליטר מים(

יש להקפיד על כיסוי כל שטח הנוף, לא פחות מ- 
150 ל'/ד' מומלץ לשלב עם 1% שמן נרותר 

אקרית צהובה, תפוח
אקרית אירופית

0.1%
יש להקפיד על כיסוי כל שטח הנוף,7)100 סמ״ק ב- 100 ליטר מים(

לא פחות מ- 150 ל'/ד'

עגבניה
אקרית אדומה, 
צהובה, חלודה

30 סמ''ק/ד' או
3 0.05% בנפח גדול מ- 100 ל'/ד'

נפח תרסיס הנדרש לכיסוי כל הצמח. ניתן לשלב 
עם BB 5 בריכוז 0.15%

או שמן אולטרהפייין או וירותר בריכוז 0.5% 60 סמ''ק/ד'זבוב מנהרות

הריכוז %הפגעהגידול
מינון סמ''ק/ד'

ימים לפני 
קטיף 

הערות

אקרית אדומה אגוזי אדמה
נפח תרסיס הנדרש לכיסוי כל הצמח. ניתן לשלב 507 סמ''ק/ד'וצהובה

עם BB 5 בריכוז 0.15% - 0.2%
נפח תרסיס הנדרש לכיסוי כל הצמח. ניתן לשלב 607 סמ''ק/ד'זבוב מנהרותתפא''ד

עם BB 5 בריכוז 0.15%
או שמן אולטרהפייין או וירותר בריכוז 0.5% 607 סמ''ק/ד'זבוב מנהרותמלון, אבטיח 30 סמ''ק/ד'אקרית אדומה וצהובה

פלפל
נפח תרסיס הנדרש לכיסוי כל הצמח. ניתן לשלב 507 סמ''ק/ד'אקרית אדומה

עם BB 5 בריכוז 0.15% - 0.2%
אקרית 
נפח תרסיס הנדרש לכיסוי כל הצמח. ניתן לשלב 307 סמ''ק/ד'עיוותים

עם BB 5 בריכוז 0.15% - 0.2%
נפח תרסיס הנדרש לכיסוי כל הצמח. יש לשלב 607 סמ''ק/ד'זבוב מנהרותפלפל

עם BB 5 בריכוז 0.2%
יש לשלב עם שמן לבנולה או אולטראפיין בריכוז 14071% סמ''ק/ד'אקרית חלודההדרים 

הדרים )פרדס צעיר או 
החלפת זן(

עש מנהרות 
ההדר

0.03%
)30 סמ״ק ב- 100 ליטר מים(

יש לשלב עם שמן לבנולה או אולטראפיין בריכוז 
0.5%

יש לשלב עם שמן לבנולה 0.05%71.75% )50 סמ״ק ב- 100 ליטר מים(אקרית האבוקדואבוקדו
יש לשלב עם שמן לבנולה 0.05%71.0% )50 סמ״ק ב- 100 ליטר מים(אקרית חטטיםזית

0.05%7 )50 סמ״ק ב- 100 ליטר מים(אקרית אדומה וצהובהאפרסק, נקטרינה

60 סמ''ק/ד' זבוב מנהרותכרפס
7

 יש להקפיד על כיסוי כל שטח הנוף.
 יש לשלב עם BB 5 בריכוז 0.15%

50 סמ''ק/ד'אקרית אדומה וצהובה
0.075%7 )75 סמ״ק ב- 100 ליטר מים(עש אשכולכרם

בשילוב אולטראפיין בריכוז 70.5% 0.08% )80 סמ״ק ב- 100 ליטר מים(אקרית הפקעכרם יין

התכשיר ורטיגו מיועד להדברת אקריות ומזיקים 
במטע, ירקות, גידולי שדה ופרחים.

התכשיר בדרגת רעילות III, מסוכן לבריאות.
מס' או"מ - 3082

בגמר השימוש:
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים 
או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. 
נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או 

לאתר פסולת שאישר השר לאיכות הסביבה.
הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה החלף בגדים והתרחץ 

היטב במים וסבון. בגדי עבודה יש לכבס בנפרד מיתר הכביסה.
כניסה לשטח שרוסס: מותרת 12 שעות לאחר הריסוס.

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם 
להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל 
חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות 

לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן 
ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים 
ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות 
מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, 

שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, סגורה, במקום 
נעול המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, הרחק ממזונות אדם וחיה 

והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך: שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו 
וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. ספוג את  כפסולת מסוכנת 
התכשיר שנשפך בחול או נסורת והעבר במיכלים אטומים לאתר 

פסולת רעילה.
הערה: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי 
של תווית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית 
אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. 
אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת 
את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או 
בתנאים שאינם ניתנים לצפיה ע”י המוכר. במקרים מעין אלה חלה 
האחריות במלואה על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או 

עקיפה אינה חלה על המוכר.


