
250 ml Αρ. Έγκρ. Κυκλ.
Υ.Α.Α.Τ.: 1616/16.03.1993

Διάλυμα (SL)
Εγγυημένη σύνθεση: imidacloprid 20% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 82,37% β/β

Διασυστηματικό εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία 
και σήμανση:  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι . 
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΠΡΟΣΟΧΗ



Κονφιντόρ 200 SL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ψεκασμοί καλύψεως ή ριζοποτίσματα.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Δεν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατ’ ευθείαν στο 
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ): 
Εριώδης αλευρώδης (Aleurothrixus floccosus). Ψεκασμός φυλλώματος, 
μετά την περίοδο της ανθοφορίας. Με την εμφάνιση των νυμφών του 
εντόμου (στάδια L1 και L2). 
Δόση: 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (150-300 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα/στρέμμα.
Φυλλοκνίστης (Phyllocnistis citrella). Ψεκασμός φυλλώματος με την 
έναρξη της προσβολής, μετά την περίοδο της ανθοφορίας. Δόση: 50-75* 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (100-300 κ.εκ./στρέμμα). 

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα/στρέμμα.
ΑΧΛΑΔΙΑ: Ψύλλα αχλαδιάς (Cacopsylla pyri). Ψεκασμός φυλλώματος με 
την έναρξη της προσβολής, μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής 
χρώματος (BBCH 71-79). Δόση: 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (90 κ.εκ./
στρέμμα). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα.
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Αφίδες (Myzus persicae, M. nicotianae). Ψεκασμός 
φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, μετά την καρπόδεση έως την 
έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79). Δόση: 25-30* κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού (37,5-75 κ.εκ./στρέμμα). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-250 λίτρα/στρέμμα.
ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: Αφίδες (Macrosiphum euphorbiae), Αλευρώδης 
(Trialeurodes vaporariorum). Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της 
προσβολής. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-50 κ.εκ./στρέμμα). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.
ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum). 
Ριζοπότισμα με το νερό της άρδευσης. 
Δόση: 75-125 κ.εκ./στρέμμα (5).
ΑΓΓΟΥΡΙ (Θερμοκηπίου): Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum).  
Ριζοπότισμα – προληπτική εφαρμογή. 
Δόση: 75-125 κ.εκ./στρέμμα (5).



ΒΑΜΒΑΚΙ: Αφίδες (Aphis gossypii). Ψεκασμός φυλλώματος με την 
έναρξη της προσβολής μετά την περίοδο της ανθοφορίας. 
Δόση: 50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/
στρέμμα.
ΠΑΤΑΤΑ: Αφίδες (Macrosiphum euphorbiae), Δορυφόρος (Leptinotarsa 
decemlineata). Με την έναρξη της προσβολής και μέχρι 4 αφίδες ανά 
φύλλο. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίτωμα. Δόση: 50 κ.εκ./
στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.
ΚΑΠΝΟΣ: Αφίδες (Myzus persicae, M. nicotianae).  α) Ψεκασμός  
φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Ο ψεκασμός 
επαναλαμβάνεται με την επανεμφάνιση της προσβολής. Δόση: 25-
30 κ.εκ./στρέμμα (25-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.  β) Ριζοπότισμα με το νερό 
της μεταφύτευσης. 
Δόση: 50-100 κ.εκ./στρέμμα (5).
*: το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
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 συνιστάται 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 (TANK-MIX) 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 άνθησης. (8) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα 
σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 
αφίδες ανά φύλλο).
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:
•  Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ): 2 

εφαρμογές ανά 20-30 ημέρες.
• Αχλαδιά: 1 
• Ροδακινιά: 2 εφαρμογές ανά 28 ημέρες.
•   Τομάτα υπαίθρου, Τομάτα θερμοκηπίου, Αγγούρι (θερμοκηπίου), 

Βαμβάκι, Πατάτα: 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες.



•   Καπνός (ψεκασμός φυλλώματος):  2 εφαρμογές ανά 20-30 ημέρες.
•  Καπνός (ριζοπότισμα): 1 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
•  Αχλαδιά, Τομάτα υπαίθρου, Τομάτα θερμοκηπίου, Αγγούρι θερμοκηπίου, 

Καπνός: 7 ημέρες.
•  Καπνός (ριζοπότισμα): Μια εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση. 
• Ροδακινιά, Πατάτα: 14 ημέρες.
• Εσπεριδοειδή: 21 ημέρες.
• Βαμβάκι: 28 ημέρες.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις 
εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται 
οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Συνδυάζεται με τα μυκητοκτόνα Antracol, Antracol Combi Χ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε 
υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή 
του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και 

στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής 
για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 
Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε 
χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, χωρίς να εκτίθεται απ’ευθείας 
στο φως.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:
Βλέπε άνω μέρος φιάλης.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Βλαβερό για τα πουλιά.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Να μην έρθει 
σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Αφαιρέστε 
/ Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. • Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. •Επικίνδυνο 
για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης: Να χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μετά 
την περίοδο της ανθοφορίας. Mην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε 
ή/ και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες 
συλλέγουν. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 
ή ένα γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον 
καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.  •  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. • ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε 
αμέσως γιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ 
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.
•  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει 

την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. 
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. 
•  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως 

γιατρό. 
•  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική. Παρακολούθηση των αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών. Πλύση στομάχου και 
χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate.

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 - 7793777



Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
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250 ml Αρ. Έγκρ. Κυκλ.
Υ.Α.Α.Τ.: 1616/16.03.1993

Διάλυμα (SL)
Εγγυημένη σύνθεση: imidacloprid 20% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 82,37% β/β

Διασυστηματικό εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία 
και σήμανση:  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι . 
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100
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