
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος   Confidor 200OD    με αριθμό εγγραφής    2679     . 
 
 

5 Απριλίου 2011 
 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Bayer CropScience AG, Germany     
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Confidor 200 OD        
 
 
Μορφή:    Ελαιώδες εναιώρημα (OD)       
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  imidacloprid   20% β/ο       
 
    βοηθητικές ουσίες 79,98% β/β      
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     imidacloprid  97% min.                 
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  Bayer CropScience AG, Germany     
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  Bayer CropScience AG, Germany   
 
 
∆ιανομέας:   Κώστας Χριστοδούλου Λτδ.      
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
  ∆ιασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου      
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος ή ριζοποτίσματα   
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  ∆εν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατ’ ευθείαν στο ψεκαστήρα 
αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.      
 
 



Φάσμα δράσης 
 
 

Καλλιέργειες Στόχος  
∆όση 

(κ.εκ. σκευάσ. 
/ 100 λίτρα) 

Όγκος ψεκ. υγρού 
(λίτρα / δεκ.) 

∆όση 
(κ.εκ. 

σκευάσ./ δεκ.)
Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 
Μέγιστος αρ. 
εφαρμογών / 

καλλιεργ. περίοδο 
Εσπεριδοειδή 
Πορτοκαλιά, 
Λεμονιά, 
Μανταρινιά, 
Γκρέιπφρουτ 

Εριώδης αλευρώδης 
(Αleurothrixus floccosus) 

 
Φυλλοκνίστης    

(Phyllocnistis citrella) 

75 
 
 

50 – 75 

200-400 

150 – 300  
 
 

100 – 300 

Με την εμφάνιση των 
νυμφών του εντόμου 
(στάδια L1 και L2). 

 
Με την έναρξη της 
προσβολής 

2 
 

Με μεσοδιάστημα 
20-30 ημέρες 

Αχλαδιά Ψύλλα αχλαδιάς 
(Cacopsylla pyri) 60 150 90 

Με την έναρξη της 
προσβολής. Μπορεί να 
εφαρμοστεί στις εξής 
περιόδους: Πριν την 
άνθηση μέχρι το στάδιο 
έναρξης της λευκής 
κορυφής (BBCH: 54) και 
μετά την καρπόδεση έως 
την έναρξη αλλαγής 
χρώματος (BBCH 71-79)

1 

Ροδακινιά 
Αφίδες 

(Myzus persicae,  
M. nicotianae) 

25-30* 150-250 37,5 – 75  

Με την έναρξη της 
προσβολής. Μπορεί να 
εφαρμοστεί στις εξής 
περιόδους: Πριν την 
άνθηση μέχρι το στάδιο 
έναρξης της ρόδινης 
κορυφής (BBCH: 54) και 
μετά την καρπόδεση έως 
την έναρξη αλλαγής 
χρώματος (BBCH 71-79)

2 
 
 

Με μεσοδιάστημα 
28 ημέρες 

Τομάτα 
υπαίθρου 

Αφίδες 
(Macrosiphum euphorbiae)

Αλευρώδης 
(Trialeurodes vaporariorum)

50 50-100 25 – 50  
Ψεκασμός φυλλώματος  
με την έναρξη της 
προσβολής 

2 
 
 

Με μεσοδιάστημα 
14 ημέρες Τομάτα 

θερμοκηπίου 
Αλευρώδης 

(Trialeurodes vaporariorum) ---- ---- 75 – 125(5)  
Με το νερό της άρδευσης, 
με την έναρξη της 
προσβολής 
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Καλλιέργειες Στόχος  
∆όση 

(κ.εκ. σκευάσ. 
/ 100 λίτρα) 

Όγκος ψεκ. υγρού 
(λίτρα / δεκ.) 

∆όση 
(κ.εκ. 

σκευάσ./ δεκ.)
Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 
Μέγιστος αρ. 
εφαρμογών / 

καλλιεργ. περίοδο 
Αγγούρι 
(θερμοκηπίου 
και υπαίθρου) 

Αλευρώδης 
(Trialeurodes vaporariorum) ---- ---- 75 – 125(5)  

Με το νερό της άρδευσης, 
με την έναρξη της 
προσβολής 

2 
 
 

Με μεσοδιάστημα 
14 ημέρες 

Βαμβάκι Αφίδες 
(Aphis gossypii) 62,5 – 100* 50-80 50 Με την έναρξη της 

προσβολής 

Πατάτα 
Αφίδες 

(Macrosiphum euphorbiae) 
∆ορυφόρος 

(Leptinotarsa decemlineata)
50 – 100* 50-100 50 

Με την έναρξη της 
προσβολής και μέχρι 4 
αφίδες ανά φύλλο.  
Να μην εφαρμόζεται 
όταν υπάρχει μελίτωμα

Καπνός 
Αφίδες 

(Myzus persicae,  
M. nicotianae) 

25 – 60 
 
 

----- 

50 – 100 
 
 

----- 

25 – 30  
 
 

50 – 100 

Με την έναρξη της 
προσβολής. 
 
 
Ριζοπότισμα με νερό της 
μεταφύτευσης

2  
Με μεσοδιάστημα 

20-30 ημέρες 
 

1 
 
*: το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής 
 
 
 
Χρόνος Ασφαλείας 
Αχλαδιά, Τομάτα, Αγγούρι, Καπνός    7 ημέρες 
Ροδακινιά, Πατάτα    14 ημέρες 
Εσπεριδοειδή     21 ημέρες 
Βαμβάκι      28 ημέρες 
Καπνός (ριζοπότισμα)   μια εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση 
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Παρατηρήσεις: 
 
1. Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης συνιστάται να 
εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου Cales noacki 
ωρίμων για ωοτοκία. 
 
2. Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός) ο 
ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο. 
 
3. Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (Phyllocnistis citrella) η 
μικρή δόση συνίσταται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη 
πίεση προσβολής. 
 
4. Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής εριώδη αλευρώδη 
(μικτός πληθυσμός) συνιστάται η προσθήκη θερινού λαδιού σε δόση 1 λίτρου. 
 
5. Στις περιπτώσεις εφαρμογής µε ριζοπότισμα, το εύρος των δόσεων εξαρτάται από 
την πυκνότητα των φυτών. 
 
6. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης 
κινητικότητας. 
 
7. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης. 
 
8. Να  μην  εφαρμόζεται το  σκεύασμα  σε  περίπτωση  που   εμφανίζεται  μελίτωμα  
(π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο) 
 
 
 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης:   4A                                             
 
 
Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και     

  δόσεις εφαρμογής        

 
Σήμανση τοξικότητας:   N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον       
 
 
Φράσεις κινδύνου: 
  R 50/53  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει    

 μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον    

  R57 Πολύ τοξικό για τις μέλισσες         

Βλαβερό για τα πουλιά         
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Φράσεις ασφάλειας 
 

  S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά      

  S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

  S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε    

  SΥ8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή   

    καπνίσετε και μετά την εφαρμογή        

 
Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα 

επικονίασης μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή 

κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείται το προϊόν κατά την 

περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν 

την ανθοφορία τους.          

 

Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια     

 
   Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης         

   
 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Απομακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Εάν ο πάθοντας λιποθυμήσει τοποθετήστε 

τον σε σταθερή πλευρική θέση. Βγάλτε τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα.   

 Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον πάθοντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον 

ήρεμο. Καλέστε αμέσως γιατρό.          

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 

Καλέστε αμέσως γιατρό.          

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετέ τα καλά με νερό. Καλέστε αμέσως 

γιατρό.            

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. 

Καλέστε αμέσως γιατρό.           

 
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Πλύση στομάχου 

και χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate.      
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Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του 

ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες 

συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή 

ανάκτηση ενέργειας.          

 
 
 
Ανάκληση της έγκρισης 
 
 Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των 

προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που 

προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης της δραστικής 

ουσίας στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.   
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