
2. UPORABA 
 
OPOZORILO:  Uporaba sredstva CONFIDOR 70 WG je dovoljena samo v  trajnih 
rastlinjakih, iz katerih niso možni izpusti škropil ne oziroma namakalne brozge v okolje, 
za tretiranje rastlin, ki ostanejo v trajnem rastli njaku skozi svoj celoten življenjski 
cikel.  
(To opozorilo se na etiketi navede v krepkem tisku.) 
 
Sredstvo CONFIDOR 70 WG se uporablja kot sistemični insekticid z dolgotrajnim kontaktnim 
in oralnim (želodčnim) delovanjem:  
 
a) na kumarah, jaj čevcih, kumaricah za vlaganje, bu čkah, paprikah in paradižniku, 

gojenih v trajnih 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, kumarice za vlaganje, 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 š čitkarja ( Bemisia tabaci) in rastlinjakovega š čitkarja 
(Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 14 g/1000 rastlin - sredstvo se doda vodi za 
kapljično namakanje. 

 
Čas uporabe:  Sredstvo se uporabi od razvojne faze, ko so klični listi v celoti razviti do 
razvojne faze, ko 90% plodov kaže značilno zrelostno bravo (BBCH 10-89). Opozorilo: S 
sredstvom se lahko v istem rastnem ciklusu in v istem rastlinjaku tretira največ dvakrat, v 
časovnem razmaku 7 dni.  

 
b) na okrasnih rastlinah, gojenih v trajnih rastlinjak ih, namenjenih izklju čno za 

gojenje rezanega cvetja ter necveto čih sobnih rastlin, za zatiranje tobakovega 
ščitkarja ( Bemisia tabaci) in rastlinjakovega š čitkarja ( Trialeurodes vaporariorum) v 
0,035 % koncentraciji in porabi vode 1000 L/ha (35 g na 100 L vode). 

 
Opozorilo:  S sredstvom se lahko v istem rastnem ciklusu in v istem rastlinjaku tretira največ 
dvakrat, v časovnem razmaku 10 do 14 dni.  
 
DODATNO OPOZORILO PRI UPORABI V TRAJNIH RASTLINJAKIH: Uporaba sredstva je 
lahko škodljiva za opraševalce (npr. čmrlje) v zaščitenih prostorih. Vnos opraševalcev v trajni 
rastlinjak, kjer se izvaja tretiranje, je prepovedan. 
  
FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v predpisanem odmerku in na ustrezen način, 
za naštete gojene rastline ni fitotoksično. 
  
KARENCA: Karenca znaša 3 dni za kumare, jajčevce, kumarice za vlaganje, bučke, paprike 
in paradižnik; za okrasne rastline karenca ni potrebna. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo CONFIDOR 70 WG se razvrš ča in ozna či  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 - prepre čevanje: 
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  
 
 
OPOZORILA: Sredstvo je nevarno za čebele. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje 
vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja 
voda. 
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. 
 
Zaloge: 
 
Odprodaja zalog FFS CONFIDOR 70 WG z etiketo, kjer je navedena uporaba na hmelju ter 
na sejančkih kumar, jajčevca, kumaric za vlaganje, bučk, paprik in paradižnika, ki bodo dne 
19. 9. 2018 še v skladiščih in na prodajnih mestih v RS, se dovoli najdlje do dne 19. 11. 
2018. 
Uporaba zalog FFS CONFIDOR 70 WG z etiketo, kjer je navedena uporaba na hmelju ter na 
sejančkih kumar, jajčevca, kumaric za vlaganje, bučk, paprik in paradižnika, ki bodo dne 19. 
11. 2018 še na zalogi pri uporabnikih v RS, se dovoli najdlje do dne 19. 12. 2018. 
 


