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Registreringen för Confidor WG 70 Nr 4455 har upphört 2018-12-19.
Produkten fick användas fram till och med 2018-12-19.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot insektsangrepp i odling av tomat, gurka och paprika i växthus. 
All annan användning är otillåten, om den inte särskilt tillåtits.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Syfte Behandlingsmetod Utvecklings-
stadier (DC)

Max antal 
behandlingar/år

Behand-
lings-intervall

Max dos vid varje 
behandling

Karenstid 
(dygn)

Tomat, paprika 
och gurka i  
växthus*1

Mot  
insektsangrepp Droppbevattning 10-89 2* 7 14 g/1000 plantor 1

Tomat, paprika 
och gurka i  
växthus*1

Mot  
insektsangrepp Sprutning 11-81 2* 14 21,4 mg/m2 3

*1 Utformning av växthus se sida 132 
*2 Totala antalet behandlingar per gröda får inte överstiga 2.

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Imidakloprid 70 vikt-%.   WG, vattendispergerbart granulat.

VERKNINGSSÄTT 
Confidor WG 70 innehåller den verksamma beståndsdelen imidakloprid (IRAC grupp 4A). Denna verksamma bestånds-
del skiljer sig i verkningssätt från organiska fosforföreningar, carbamater och pyretroider. Medlet tas upp via blad, stam 
och rötter och är systemiskt uppåt och utåt i växten vilket gör att även nytillväxten skyddas. Confidor WG 70 verkar som 
kontakt och maggift på skadeinsekterna och har långtidsverkan.

ANVÄNDNING
Confidor WG 70 skyddar plantorna mot främst sugande insekter som bladlöss, mjöllöss m.fl. Confidor WG 70 verkar 
under en lång period och har en god effekt mot alla aktiva utvecklingsstadier. För mjöllöss är effekten nedsatt i det sena 
nymfstadiet, eftersom insekten då inte är aktiv och ej intar föda. Confidor WG 70 bekämpar ej spinn eller kvalster. 

REKOMMENDATION 

TOMAT, GURKA OCH PAPRIKA
Behandling kan utföras via droppbevattning eller som sprutning. När behandling genomförs med dropp-bevattning skall 
det säkerställas att behandlingen genomförs sammanhängande och fullständigt avslutas.
Det vill säga att den avsedda mängden Confidorlösning är tillförd till växten innan tillförsel av vatten via bevattning.

DROPPBEVATTNING
Dosering 14 g Confidor WG 70 per 1 000 plantor.
Exempel; vid utvattning av 100-130 l vattningsvatten per 1 000 plantor tillsätt 14 g Confidor WG 70.

SPRUTNING 
Dosering 21,4 mg Confidor WG 70 per m2
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SPRUTNING
Följande insekter bekämpas vid sprutning. Bladlöss såsom gurkbladlus, tobaksbladlus, persikbladlus samt ullus 
(Pseudococcus spp) och sköldlus. Mjöllöss/vita flygare (Bemisia tabaci och Trialeurodes vaporariorum). Trips av olika 
slag, stritar, stinkfly. Mot Amerikanskt blomtrips (Frankliniella occidentalis) är effekten begränsad.
Bäst effekt uppnås vid behandling strax före eller vid begynnande angrepp, när de första moderlössen observeras.
Confidor WG 70 har effekt mot främst sugande insekter. Dessa kan även vara vektorer för virus och mycoplasma.
Dosering 10 mg Confidor WG 70 per m2.
Bladlöss, ullöss, sköldlöss Vid sprutning kan en andra behandling vid behov göras efter 2 veckor. Vid droppbevattning 
efter 2-6 veckor.
Mjöllöss Vid sprutning kan en andra behandling göras efter 2 veckor. Vid vattning eller sprutvattning efter 2-4 veckor. 

BIN OCH NYTTODJUR
Confidor WG 70 är giftigt för bi och humlor om dessa finns närvarande vid bekämpningstillfället. Ta bort humlekolonier  
och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får åter-
introduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen.
Behandling med Confidor WG 70 har även en repellerande verkan på pollinerande insekter. Påverkan är dosavhängig. 
Predatorer och parasiterande insekter såsom parasitsteklar, gallmyggor och rovkvalster kommer sällan i kontakt med 
medlet. Speciellt gäller detta vid applicering med droppbevattning. Rovkvalster påverkas inte av Confidor WG 70, efter-
som medlet inte har någon acaricid verkan. Alltså ingen effekt mot växthusspinnkvalster, kvalster eller rovkvalster.

BLANDBARHET
Confidor WG 70 är blandningsbar med en lång rad insekts-, kvalster- och svamppreparat, men blandning kan resultera i 
en ökad känslighet. Gör en provsprutning på ett fåtal plantor innan hela kulturen behandlas.

SPRUTTEKNIK
Droppbevattning I kulturer med droppbevattning kan Confidor WG 70 tillföras inblandat i bevattningsvattnet. I odling på 
konstgjorda växtsubstrat får man ett snabbt upptag i plantan, speciellt om substratet är lätt uttorkat.
Dimning Confidor WG 70 lämpar sig ej att dimma p.g.a. att medlet är systemiskt och tas upp av växtvävnaden i vätskeform.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Spruttanken fylls till 3/4 med den önskade vätskemängden. Omrörningen startas och medlet hälls långsamt direkt i 
behållaren, utan användning av sil. Tillsätt sedan resten av vattnet.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146 

RESISTENS
Confidor WG 70 innehåller den verksamma beståndsdelen imidakloprid (IRAC grupp 4A).
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
en annan verkningsmekanism.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 124

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.

Transportförpackning 12 förpackningar á 200 g.
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