
 
 
 
 
Szám:   45123/1999. 
Előadó: Dr. Ocskó Z. 
 Dr. Princzinger G. 
 Baranyi T. 

Tárgy: CONFIDOR 200 SL 
 rovarölő permetezőszer korlátozott 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélye 

Bayer AG. 
Németország 
 
 
 
Az 1988. évi 2.Tvr. 14.§-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM sz. rendelet 35.§-a alapján a 
Confidor 200 SL rovarölő permetezőszer  k o r l á t o z o t t  forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adom ki: 
 
1. Gyártó vállalat:  Bayer AG., Németország. 
 
2. A szer faja: 200 g/l imidakloprid ### 1-(6-klór-3-piridinil-metil)-4,5-dihidro-N-nitro-

1H-imidazol-2-amin hatóanyagot tartalmazó, folyékony rovarölő permetezőszer.  
 
3. Előírt min őségi feltételek: 
 

 hatóanyag tartalom (HPLC):    18 ± 1,0 % (m/m) 
 emulzióstabilitás (0,5 % -os konc.-ban, 1 óra múlva): változás nincs 
  
 

4. Felhasználható: 
 

  a kijuttatáshoz szükséges 
   kultúra      károsító szer víz 
  mennyisége(l/ha) 
burgonya burgonyabogár, levéltetvek 

talajlakó és fiatalkori kártevők 
0,3 
1,75 

300-500 
50 

dohány levéltetvek 0,6 500-800 
őszibarack levéltetvek 0,375 600-800 
paprika, paradicsom 
(szabadföldi) 

levéltetvek 0,25 500-1000 
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paprika, paradicsom 
(hajtatott) 

levéltetvek 
üvegházi molytetű 

0,05 % 
0,125 % 

500-1000 

 
 
 
5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők: 
 
 Gyenge méreg. 
 Halakra nem veszélyes. 
 Méhekre kifejezetten veszélyes. 
 Közegészségügyi szempontból  veszélyes. 
 Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. 
 

 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék: 
 

kultúra várakozási idő 
(nap) 

megengedett maradék 
(mg/kg) 

burgonya 7 0,05 
dohány 60 1,0 
őszibarack 14 0,1 
paprika, paradicsom 
(hajtatott) 

3 0,2 

paprika, paradicsom 
(szabadföldi) 

7 0,2 

 
 Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, víz-

folyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni. 
 
 
6. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védő-

ruha, védőkalap, védőkesztyű, növényvédelmi (permetező) védőszemüveg, vagy sav 
elleni védőszemüveg, vagy permetező arcvédő;  kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű,  
permetező arcvédő, vagy növényvédelmi védőszemüveg, vagy sav elleni védő-
szemüveg, védőkalap. Zárttéri felhasználás esetén (fóliaházban) - az előbbiek mellett - 
FFB1P2SL szűrőosztályú légzésvédő félálarc. 

 

 Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd hely-
színi elsősegélynyújtás után /lásd: nikotin mérgezés/ orvosi, intézeti ellátást kell 
biztosítani. 

 

 Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés. 
 Egyéb előírások: Alkohol és tej adása tilos ! 
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7. Tűzveszélyességi besorolás:  Tűzveszélyes (C). 
 
 
8. Forgalmazási kategória:   II.    
 
 
 
9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos   

   növényvédő szer raktárban  3 év. 
 
 
10. Az engedély érvényessége:   2002. február 28. 
 
 
 
 

Mellékletek 
 
 

 
1. Javasolt növényvédelmi technológia: 
 
 Bugonyában a burgonyabogár első nemzedése elleni állománypermetezést a tömeges 

lárvakelés időszakában, a levéltetvek elleni védekezést az első kolóniák megjelenése-
kor szükséges elvégezni. 

 A talajlakó és fiatalkorban károsító kártevők elleni kezelést az ültetéssel egymenetben 
az ültetőgépre szerelt speciális sorkezelő adapterrel, a gumóra irányított permetezéssel 
célszerű végrehajtani. Korai felszedésű burgonyában nem használható. 

 Dohányban a levéltetvek ellen a kezelést a szárnyas egyedek betelepedésékor célszerű 
megkezdeni. A levéltetvek betelepedését ragadós sárgalappal, vagy sárgatálas 
csapdázással lehet nyomon követni. A permetlé mennyiségét a dohány levélzetének 
nagyságától függően kell megválasztani. 

 Őszibarackban a nem gazdacserés levéltetű fajok ellen a védekezést az első levéltetű 
kolóniák kialakulása előtt célszerű elkezdeni. A készítmény viszonylag hosszú hatás-
tartamú, kedvező biológiai hatékonyságú. A nyári vegetációs időszakban 1-2 kezelés is 
elegendő. Zöld őszibarack levéltetű ellen a tavaszi védekezések után a permetezéseket 
a nyárvégi-őszi időszakban, előrejelzés alapján, az ivaros nemzedék ellen célszerű irá-
nyítani. 

 Szabadföldi paprikában és paradicsomban levéltetvek ellen az állománykezeléseket 
sárgatálas megfigyelés alapján az első egyedek betelepülését követően a kis kolóniák 
kialakulása előtt célszerű elkezdeni, és a további védekezéseket 1-2 alkalommal a 
kolónia kialakulása idején javasolt megismételni. 

 Hajtatott paprikában és paradicsomban a levéltetvek ellen a védekezéseket az első kis 
kolóniák kialakulásakor kell elkezdeni, és szükség szerint 1-2 alkalommal megismé-
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telni. Üvegházi molytetű esetében különösen az L1-L2 lárvák ellen hatékony a 
készítmény, a tojás és pupárium ellen nem, ezért a védekezéseket az imágókra és a 
fiatal lárvákra irányozva célszerű elvégezni. A kezeléseket szükség szerint 1-2 
alkalommal meg kell ismételni. 

  
 
 
 
 
2. Légi kijuttatás:    - 
 
 
3. Tájékoztató adatok: 
 

  - patkányon p.o. LD50:  2236 mg/kg 

  - enyhén szemirritatív hatású készítmény. 
 
 
Budapest, 1999. február 28. 
 
 
 
 
         Dr. Eke István s.k. 
         főosztályvezető 
 
 
 
 A kiadmány hiteléül: 
 
 (Derzsi Anikó) 
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