
2. UPORABA 

 
Sredstvo CONFIDOR 70 WG se uporablja kot sistemični insekticid z dolgotrajnim 
kontaktnim in oralnim (želodčnim) delovanjem: 
 
a) na hmelju za mazanje hmeljnih trt za zatiranje hmeljeve listne uši (Phorodon 
humuli) v odmerku 0,17 kg/ha ob porabi 6 L vode na ha.  
 
Eno tretiranje zadostuje za uspešno zatiranje listnih uši pod pogojem, da odmerek 
insekticida ni prenizek oziroma postopek mazanja ni izveden prepozno. 
Priprava raztopine za mazanje: Posodo za brozgo za tretiranje se napolni s 3/4 zahtevane 
količine vode, doda se sredstvo v ustreznem odmerku in posodo napolni s preostankom 
vode. Temeljito je treba premešati! Ne pripravi se več brozge za tretiranje, kot se jo 
potrebuje. 
Čas uporabe: Sredstvo se uporablja v razvojni fazi, ko trte dosežejo 50% višine žičnice, do 
razvojne faze ko je rast glavnih poganjkov zaključena (BBCH 35-39), to je od začetka do 
sredine meseca junija, odvisno od sorte hmelja. Insekticid, ki se ga namaže na hmeljne trte, 
svojo največjo učinkovitost na področju vršičkov hmelja doseže 2–3 tedne po mazanju. 
Navodila za uporabo v hmelju: 

- Pred tretiranjem je treba na trtah na višini 1,0–1,2 m v dolžini 40–60 cm odstraniti 
liste. 

- Na tem območju je treba vsako trto premazati v dolžini 30 cm. 
- Da ne pride do prekomernega kapljanja raztopine za mazanje in da se doseže 

enakomeren nanos raztopine za mazanje na vse trte, je treba čopič pred mazanjem 
vsake naslednje trte ponovno potopiti v raztopino za mazanje in ga nalahno odcediti. 

- Vse trte, ki se vzpenjajo po posameznem vodilu, je treba enakomerno premazati. 
- Raztopino za mazanje se večkrat temeljito premeša, da se prepreči usedanje 

sredstva. 
Opozorilo: Na istem zemljišču se lahko sredstvo uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni. 
 
b) na kumarah, jajčevcih, kumaricah za vlaganje, bučkah, paprikah in 

paradižniku, gojenih v zaščitenih prostorih (rastlinjakih,…), pri naslednji gostoti 
rastlin:  

 

paradižnik največ 25.000 rastlin/ha oz. 2,5–3 stebla na 1m² 
paprika največ 32.000 rastlin/ha oz. 6,5 stebel na 1m² 
kumare, jajčevci in bučke največ 15.000 rastlin/ha 

 
- za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 3,5 g/1000 rastlin - sredstvo se doda 

vodi za kapljično namakanje; 
- za zatiranje tobakovega ščitkarja (Bemisia tabaci) in rastlinjakovega ščitkarja 

(Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 14 g/1000 rastlin - sredstvo se doda vodi 
za kapljično namakanje.  
 
Čas uporabe: Sredstvo se uporabi od razvojn fazi, ko so klični listi v celoti razviti do 
razvojne faze, ko 90% plodov kaže značilno zrelostno bravo (BBCH 10-89). 
Opozorilo: Na istem zemljišču (v zaščitenem prostoru) se lahko sredstvo uporabi 
največ dva krat, v časovnem razmaku 7 dni.  
Sredstvo je prepovedno uporabljati na kumarah, jajčevcih, kumaricah za 
vlaganje, bučkah, paprikah in paradižniku, gojenih na prostem. (To opozorilo se 
na etiketi navede v krepkem tisku.) 

 
c)        na sejančkih kumar, jajčevca, kumaric za vlaganje, bučk, paprik in paradižnika, 

gojenih v zaščitenih prostorih (rastlinjakih,…), za zatiranje listnih uši 



(Aphididae) v odmerku 0,15 kg/ha pri porabi vode 500 L/ha.  
 

Čas uporabe: Sredstvo se uporabi v razvojni fazi od setve do popolne razvitosti 
kličnih listov(BBCH 00-10). 
Opozorilo: Na istem zemljišču (v zaščitenem prostoru) se lahko sredstvo uporabi 
največ enkrat v eni rastni dobi. 
Sredstvo je prepovedno uporabljati na sejančkih kumar, jajčevca, kumaric za 
vlaganje, bučk, paprik in paradižnika, ki se bodo sadili na prostem. (To 
opozorilo se na etiketi navede v krepkem tisku.) 

  
d) na okrasnih rastlinah, gojenih v zaščitenih prostorih (rastlinjakih,…), za 

zatiranje tobakovega ščitkarja (Bemisia tabaci) in rastlinjakovega ščitkarja 
(Trialeurodes vaporariorum) v 0,035 %  koncentraciji in porabi vode 1000 L/ha  (35 
g na 100 L vode).  

 
Čas uporabe: Sredstvo se uporablja v razvojni fazi popolne razvitosti kličnih listov do 
začetka cvetenja (BBCH10-60). Sredstvo se lahko uporabi samo pred začetkom 
cvetenja tretiranih rastlin! 
Opozorilo: Na istem zemljišču (v zaščitenem prostoru) se lahko sredstvo uporabi 
največ dva krat, v časovnem razmaku 10 do 14 dni. 
Sredstvo je prepovedno uporabljati na okrasnih rastlinah, gojenih na prostem. 
(To opozorilo se na etiketi navede v krepkem tisku.) 

 
Občutljivost okrasnih rastlin: 
V skladu z dosedanjimi izkušnjami okrasne rastline, naštete v nadaljevanju, niso prizadete, 
če se upoštevajo priporočeni odmerki sredstva in se ne tretira po cvetovih: 
Adiantum tenerum, hibridi vrste Anthurium andreanum, hibridi vrste Anthurium 
scherzerianum, Asplenium nidus, Calceolaria integrifolia, Chrysanthemum indicum – hibrid 
»Minstrel«, Chrysanthemum indicum – hibrid »Nikita«, Chrysanthemum indicum – hibrid 
»Yellow Star«, Chrysanthemum frutescens, Dianthus cariophyllus, Euphorbia pulcherrima, 
Ficus benjamina, Fuchsia – hibrid »Koralle«, Fuchsia – hibrid »Bacon«, Fuchsia – hibrid  
»Swingtime«, Fuchsia – hibrid »Miss Gray«, Fuchsia hibrid »Winston Churchill«, Hedera 
helix, Nephrolepsis exaltata, Rhododendron simsii, Saintpaulia ionantha. 
Zaradi spreminjajočih se pogojev pri vzgoji rastlin in številnih različnih vrst in sort okrasnih 
rastlin ni mogoče podati splošno veljavne izjave o občutljivosti okrasnih rastlin na FFS 
CONFIDOR 70 WG. Zato se priporoča, da se vpliv sredstva najprej preizkusi na nekaterih 
izbranih rastlinah ali pa se je treba posvetovati z imetnikom registracije. 
 
OPOZORILO PRI UPORABI V ZAŠČITENIH PROSTORIH: Uporaba sredstva je lahko 
škodljiva za opraševalce (npr. čmrlje) v zaščitenih prostorih. Glede potrebne čakalne dobe 
med tretiranjem in vnosom opraševalcev se posvetujte z zastopnikom.  
 
FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v predpisanem odmerku in na ustrezen 
način, za naštete gojene rastline ni fitotoksično. 
KARENCA: Karenca je za hmelj zagotovljena z načinom uporabe; 3 dni je za  kumare, 
jajčevce, kumarice za vlaganje, bučke, paprike in paradižnik; za okrasne rastline karenca ni 
potrebna. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih za aktivno snov imidakloprid so v skladu s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 



 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo CONFIDOR 70 WG se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS07   GHS09  
 
Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
H410 
Kategorija: 
Akut. strup. 4, H302 
Akut. in kron. za vod. okolje 
1, H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.   

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili za uporabo. 

Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.   
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.  
Previdnostni stavki - odziv: 
P301+P312 PRI ZAUŽITJU ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA 

ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
 

P330 
P391 

Izprati usta. 
Prestreči razlito tekočino. 
 

 

Previdnostni stavki - shranjevanje: /       
Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 

SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 
nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in 
cestah. 

Spe8  Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne 
tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Ne tretirati v 
prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti plevel pred cvetenjem. 

Dodatni simboli: 

Nevarno za čebele  
 



Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno 
označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora 
proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, 
odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi 
spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora 
o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih 
organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega 
voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja, škropljenju oziroma rokovanju s sredstvom (zalivanju, 
mazanju hmeljnih trt) mora delavec uporabljati zaščitne rokavice in zaščitno obleko (delovni 
kombinezon). Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno 
obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače) in zaščitne rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine 
posušijo. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je treba zagotoviti varnost reševalca.  
Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, se jo zavaruje pred 
mrazom oziroma vročino in se ji zagotovimo osnovne življenjske funkcije. V primeru 
nezavesti se ga namesti v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja 
in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, 
dajanje umetnega dihanja in masaža srca.  Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže 
originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo 
in milom. Če se pojavijo znaki draženja se pokliče zdravnika. Pred ponovno uporabo je treba 
obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V 
primeru draženja oči se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Ponesrečencu se takoj spere usta z vodo in se mu da piti do 2 dl vode. Ne izziva 
se bruhanja. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati 
bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za 
uporabo sredstva. 
Navodilo za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira 
se želodca, razen, če tako svetuje Center za zastrupitve. Aktivno oglje in salinično odvajalo 
se uporabi le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je 
simptomatično. 
 


