CONFIDOR
Taimekaitsevahend
Insektitsiid
Kasutusala: insektitsiid lehetäide, karilaste ja ripslaste tõrjumiseks kasvuhoones
kurgil, tomatil, ja paprikal.
CONFIDOR-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Eesti reg. nr: 0363/13.01.10
Toimeained: imidaklopriid 700 g/kg
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Sisaldab ohtlikku ainet imidaklopriid.
Valmistamise kuupäev ja partii number: vaata pakendilt
Pakend: 200 g
Loa valdaja: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Saksamaa
Valmistaja ja pakkija: Bayer AG, Alte Heerstrasse, 41538 Dormagen, Saksamaa

HOIATUS!
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega kokkupuutunud kehaosad.
P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301+312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P330 Loputada suud.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada. Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.
SPe8 Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel
põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel.
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida
Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi
kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid
kasutuspiiranguid.
Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Ettevaatusabinõud: Preparaadiga töötamisel kasutada eririietust (kummisaapad,
kummikindad, peakate, spetsiaalne tööülikond, respiraator). Pärast töö lõpetamist
pesta käed ja katmata kehaosad, samuti kaitseriietus (ka kinnaste sisepind).
Esmaabi:
Üldised meetmed: eemaldada koheselt kemikaaliga kokkupuutunud riided ning
kahjutustada need ohutult.
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanu soojas ja lasta tal
puhata. Mürgistusnähtude püsimisel pöörduda arsti poole.
Kokkupuutel nahaga: pesta kohe rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse püsimisel
pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: loputada avatud laugudega silmi koheselt aeglaselt ja ettevaatlikult
rohke veega vähemalt 15-20 minutit. Eemaldada kontaktläätsed (kui on) esimese 5
minuti järel ning jätkata loputamist. Ärrituse püsimisel pöörduda silmaarsti poole.
Allaneelamisel: pöörduda otsekohe arsti poole. Oksendamist võib esile kutsuda ainult
kui: 1. kannatanu on täielikult teadvusel, 2. esmaabi ei ole koheselt kättesaadav, 3.
alla neelati suur kogus (rohkem kui suutäis) kemikaali, 4. allaneelamisest on möödas
vähem kui 1 tund. Okse ei tohi sattuda hingamisteedesse. Loputada suud. Hoida
kannatanu soojas ja lasta tal puhata.
Informatsioon arstile:
Sümptomaatiline ravi. Jälgida kopsude ja südame tööd. Allaneelamise korral teha
maoloputus, seejärel manustada aktiivsütt ja naatriumsulfaati.
Ohutusnõuded
Kasutada eririietust, hingamisteede kaitsevahendeid, kummisaapaid ja -kindaid. Pärast
töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad. Vältida preparaadi sattumist nahale,
silma ja riietele. Hoida tööülikond eraldi. Töötamise ajal mitte süüa, juua ega
suitsetada. Säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb täita hügieeni ja ohutustehnika
üldnõudeid. Isikukaitsevahendid tuleb kasutamise järel hoolikalt puhastada.
Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas,
lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna, temperatuuril -20...+40°C. Hoida
eemal kuumusest ja süttimisallikatest. Preparaadi tolm võib õhuga kokkupuutel

moodustada plahvatusohtlikke ühendeid. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse
virnadesse kui 2 m. Säilivusaeg 2 aastat valmistamisest.
Pakendite kahjutustamine: Pakendite korduvkasutamine on keelatud. Pärast
tühjendamist loputada pakendid vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada
töölahuse valmistamiseks. Kasutuskõlbmatuks muudetud loputatud pakendid anda üle
ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Pakendi purunemisel: mahaläinud preparaati mitte kasutada, vaid koguda spetsiaalse
markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja aparatuuri
pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Traktoripritsi täitmisel lahtisest
veekogust ei tohi kasutada pritsi oma täitmisseadmeid.
Toimemehhanism:
Confidor on süsteemne insektitsiid, mille toimeaine liigub taimes vabalt nii juurtest
maapealsetesse taimeosadesse kui vartest ja lehtedest alla juurtesse. Confidor sobib nii
taimede pritsimiseks kui kastmiseks peamiste kahjurite – lehetäide,
kasvuhoonekarilase ja ripslaste ilmnemisel kurgil, tomatil ja paprikal kasvuhoones.
Kasutusjuhend:
Confidor’i võib lisada kastmisvette või pritsimislahusesse. Oluline on alustada tõrjet
kohe, kui on märgata putukate ilmumist taimedele või nende poolt tekitatud esmaseid
kahjustusi. Tähelepanu! Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud
kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel.
Kurk, tomat, paprika:
Taimede pritsimisel:
Kulunorm: 0,035% töölahus (35 g/100 l veele/ 1000 taime kohta).
Töölahuse kulu: 130 l/1000 m2
Taimede kastmisel:
Tomat: 0,007% töölahust 0,1 l / 1 taime kohta (7 g / 100 l veele/ 1000 taime kohta)
Kurk, paprika: 0,014% (14 g / 100 l veele /1000 taime kohta).
Kasutatakse 1 kord saagihooaja vältel. Kui preparaati kasutatakse kastmissüsteemi
kaudu, tuleb kontrollida, et kastmissüsteemi ei jääks töölahuse jääke.
Ooteaeg: 4 päeva. Pritsituna on kahjulik kasvuhoonekarilase jt kahjurite
bioloogilistele vaenlastele 2-4 nädala vältel.
Taimede pritsimisel tuleb jälgida, et ei pritsitaks ereda päikesevalguse ajal keskpäeval.
Pritsimise mõju on efektiivsem 15-30°C õhutemperatuuri juures, kui taimede
ainevahetus on aktiivne. Pärast pritsimist tuleb kasvuhoone hoolikalt õhutada. Enne
töötajate kasvuhoonesse lubamist peavad pritsitud taimed täielikult kuivanud olema.
Pritsitud alale võib ilma kaitsevahenditeta minna 24 h pärast pritsimist.
Kasutamisel kastmissüsteemi kaudu on preparaadi toime tõhusam, kui substraadil
lubatakse enne Confidor’iga kastmist kergelt taheneda. Sel juhul imendub Confidor’i
sisaldav kastmisvesi kiiremini taime juurteni. Preparaadi mõju kastmise kaudu

avaldub visuaalselt mõne päev möödumisel pärast kastmist ning kestab kuni 4
nädalat.
Resistentsuse tekkimise vältimiseks tuleb tõrjesüsteemis kasutada ka teisi keemilisi
putukatõrjevahendeid.
Preparaat on mullas liikuv, seetõttu ei sobi see kahjurite tõrjumiseks neil peenardel,
mis on looduslikust maapinnast eraldamata.
Pritsimislahuse valmistamine: Enne pritsimislahuse valmistamist veendu, et prits,
pihustid jm agregaadi osad oleksid puhtad. Määra täpselt kindlaks pritsimiseks vajalik
vee kogus ning preparaadi hulk. Lase lahusel ühtlaselt seguneda. Pritsimise ajal peab
segaja töötama. Juhul, kui paagisegusse on vaja lisada teisi preparaate, soovitame
lahustada kõik preparaadid eraldi nõus ning alles seejärel valada kokku pritsi paaki.
Juhul, kui pritsimisel tekib vaheaeg, siis enne pritsimise uuesti alustamist tuleb
töölahust paagis hoolikalt segada.
Pritsi puhastamine: Pärast töö lõpetamist pesta prits, voolikud ning pihustid
hoolikalt vee ning spetsiaalse pesuvahendiga. Tühjenda paak täielikult, võta lahti
pihustid ja filtrid ning pese neid eraldi vees, täida pritsimisseadme paak 10 % mahus
veega ja sega hoolikalt. Tühjenda paak uuesti. Korda sama protseduuri veelkord,
seejärel kontrolli filtreid ja puhasta kuni sinna kogunenud jäägid on kadunud.
Tähelepanu!
Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige
sisalduse. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille
on põhjustanud vale kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja
kaubastamisel polnud võimalik ette näha.
® – registreeritud kaubamärk kuulub firmale Bayer CropScience AG.

