
Instructions for use

Crop Pest Dosage Comments and application 
methods

Last treatment 
before

 picking 

Lawn
Mole cricket, 
Scarabs (Pentadon 
sp., Phylopetra sp.)

By spraying
Use 10cc Confidor  in 3 lit 
water for 100m2 lawn

Irrigate the lawn immediately after 
application at a rate 
of 1mcube for each 100m2 (10mm water)

Flowers and Ornamentals 
used as garden bed 
cover:
Chrysanthemum,
Gerbera, Veronica, 
Japanese Limonium, 
Solidaster, Solidago, 
Euphorbia, Lisianthus, 
Gypsophila, Agaratum

Whitefly, Aphids,
Leafhoppers,
Thrips

By spraying
Use 10cc Confidor  in 3 lit 
water for 100m2 if the garden 
is irrigated by sprinklers

Irrigate the garden bed immediately after 
application at a rate 
of 1mcube for each 100m2 (10mm water)

-

Hedgerows and shrubs 
(Roses, Hybiscus)

Whitefly,
Aphids, Thrips,
Mealy bug

By soil drench:
Use 1cc per 50cm plant height -

Ornamental trees
Whitefly,
Aphids, Thrips,
Mealy bug, Jassids

By soil drench:
Use 1cc per 1cm stem 
diameter of the tree

-

Ornamental plants
 in flowerpots and 
window boxes 

Whitefly,
Aphids, Thrips,
Mealy bug

By soil drench:
Pot diameter - rate
Ø12cm        – 0.1cc
Ø15cm        – 0.2cc
Ø20cm        – 0.5cc
Ø25cm        – 0.7cc
Ø35cm        – 1.8cc
Ø40cm        – 2.5cc
Box length  -  rate
40cm           – 1cc
60cm           – 1.5cc
80cm           – 2cc
100 cm        - 2.5cc

Dilute the required quantity of Confidor 
with irrigation water into a watering can 
or bucket and apply.
Material should 
be absorbed by the 
roots, therefore one should 
take care that there is  no 
run-off during application.

Strawberry Aphids
By soil drench:
Use 0.5cc Confidor per
10 plants. Repeat treatment 

only when insect infestation is 
renewing.

14 days

Tomato Whitefly,
Aphids By soil drench:

1cc Confidor per
10 plants

3 days

Pepper Whitefly,
Aphids 3 days

Crop Pest Dosage
Comments and 

application 
methods

Last treatment before picking 

Vine Jassids, Thrips,
Mealy bugs

By soil drench:
Use 1.5cc Confidor per vine

Repeat treatment 
only when insect 
infestation is 
renewing.

30 days

Citrus
Citrus leaf miner, Aphids, 
scales, Mealy bugs, Florida 
wax scales

By soil drench:
1-4cc Confidor for young trees
5-10cc Confidor for mature trees 
according to size 

30 days

Apple Aphids, Jassids, Eriosoma 
lanigerum (wooly aphid)

By soil drench:
1-4cc Confidor for young tree
5-10cc Confidor for mature tree 
according to size

30 days

Pecan Yellow Pecan aphid

By soil drench:
5-10cc Confidor for young tree
10-20cc Confidor for mature tree 
according to size

40 days

Date
Honey dew jassid Drench application

5 cc/tree Confidor 14 days

Red palm weevil Drench application
5 cc/tree Confidor - once a month 
during 3 sequential months

30 days

Canary 
Island 

date palm
Red palm weevil

Spray to the palm branch area. 
0.12%
Spray volume 15 Liter/tree

-

Contains:  350g/l Imidacloprid 
 The remainder includes wetting agents and diluting   
                        materials

Volume: 10 cc (for 100m2 lawn size); 15cc (for 150m2 lawn size);  
 
Properties: Confidor is a systemic preparation which belongs to the 
new Chloronicotinyl group for the control of various insects in flowers, 
ornamental plants, pome and stone fruit trees. The active ingredient acts 
as a stomach and contact poison. CONFIDOR is taken up by the roots and 
transported systemically with the plant’s mineral sap flow to its canopy. 
This action rapidly kills various insects.

Warnings: Harmful if swallowed. May cause damage with prolonged and 
repeated exposure.

Protection and means of precautions:    
  
● Avoid contact of material with exposed parts of body, mouth 

and eyes.
● Do not eat, drink or smoke while working. 
● Wear latex gloves, protective clothing and goggles when 

dealing with the concentrated material. 
● Make sure to send away of operator breeze of pesticide while 

spraying.
● It is recommended to spray early in the morning or evening when 

there’s no breeze nor people or animals in the area.
● After the application in lawn – do not step on lawn until it is completely 

dry of irrigation.
 
Environmental hazards: Hazardous to bees (in spray application). 
Hazardous to aquatic life organisms. Avoid dispersing material close to 
water sources (lakes, creecks, streams, or water features).

Application instructions for treating Lawn and areas with cover 
plants:
1. Shake well before use.
2. Open the cover by pressing and turning it anti-clockwise.
3. Acquire the required quantity of Confidor with the syringe which is inside 

the box. 
4. One should set the amount of water to dilute Confidor by a trial spraying 

of the area with water. This amount of water is the amount to dilute the 
recommended quantity of Confidor. If the amount of water is higher 
than the spray volume, One should divide the application in several 
sprayings and accordingly the Confidor and water.

5.  Pour the required quantity of Confidor into the sprayer.
6. Add the amount of water that was set by trial while mixing.

Application instructions to treat trees and ornamentals:

1. Shake well before use.
2. Open the cover by pressing and turning it anti-clockwise.
3. Draw the required amount of Confidor per treatment with the syringe.
 
For lawn and covering plants (irrigated by sprinklers) :
● Spray the Lawn. Shake the sprayer from time to time when spraying.
● Make sure to send away of operator breeze of pesticide while 

spraying. 
● It is recommended to spray early in the morning or evening when 

there’s no breeze nor people or animals in the area.

CONFIDOR® 350 SC
Lawn & Garden Insecticide

Protects Lawn against Scarabs and Mole crickets. Protects as well trees, ornamental plants and flowers in
gardens against insects as whitefly, leafhoppers

● Irrigate immediately after spraying in the amount of 1m3 for 100m2.

Plants irrigated by drip irrigation: 
Open the irrigation system for 1/3 time of regular irrigation time. 
Dig little pits in the wet areas under the drip. 
Pour with the syringe the right amount of Confidor into the pit and cover up.
Keep irrigating till the irrigation is completed. The material should be 
absorbed by the plant’s roots.

Trees that are not irrigated:
Dig little pits around the tree in a 2/3 distance from the stem to tree canopy.
Pour with the syringe the right amount of Confidor into the pits and cover up.
Irrigate each pit with hose for few minutes till the material is absorbed by 
the roots of the plant.
Ornamentals and Vegetables not irrigated by drip irrigation: 
Pour the required quantity into funnel or bucket.
Add water at a rate of 1Lit water to each 0.5cc while mixing.
Irrigate the plants with material and add regular irrigation.
Cleaning of sprayer and injector: Rinse thoroughly with water and store.

Disposal of pesticide wastes: Make sure that pesticide wastes doesn’t 
reach water sources (lake, stream, spring or ornamental pool). Residues of 
product in the sprayer can be a health hazard.

Personal Protection after application:
Wash carefully with soap and change into clean clothes.
Do not use again soiled working clothes, unless they are washed 
separately. 

Re-entry to lawn: Lawn can be used after drying of lawn from irrigation 
system.

First Aid
If material accidentally comes into contact with skin or eyes rinse them 
thoroughly with a large amount of water. In case the irritation does 
not stop– consult a physician. In case of swallowing – call a physician 
immediately and show him this label.  
Storage Instructions: Keep material in locked cool and shaded area, out 
of reach of children and away from food or feed. Close the bottle with its 
cover after each use

Spillage of material: Pour sand or any other absorbent material. 
Collect the sand and throw away in an approved waste disposal area for 
dangerous materials.

Disposal of Packaging: Rinse the empty bottle carefully, at least 3 times, 
and use the dilution as mentioned above. Afterwards, throw away the 
rinsed packing into the garbage bin.

Information for the Physician: The Center for Information on Poisoning, 
Rambam Hospital Haifa, Tel: 04-7771900.

Conditions of Sale: We are responsible for the compatibility of the product according 
to the chemical specification on the label of the container and compatibility of the 
declared uses as written in the label and only when the product is used according to 
the instructions under normal usage conditions. 
Our responsibility, as stated above, does not cover instances of use of this product 
in a way which are contrary to the instructions written in the label, or under unusual 
conditions of usage or under conditions which could not have been foreseen by us. 
Under such conditions, the responsibility will fall completely upon the buyer of the 
product and on the person using it only. Any other responsibility, either directly or 
indirectly, is not undertaken by us.

Produced by: Liad Agro Ltd 
Registration Holder: Lidorr Elements Ltd
Distributed by: Danor Ron Ltd. Tel: 1-700-700-940 
email:danorg@danorron.co.il

Read the label carefully before use

UN No. 3082    
Classification: III (dangerous for health) 
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Remarks to Table: Do not apply Confidor more than twice a year. Minimal intervals between applications: 2 months.
Scarabs: It is recommended to combine with summer’s treatment of Maxguard.
Days before picking fruits: Strawberries – 14 days. Tomatoes – 3 days. Peppers – 3 days. Grapes – 3 days. Citrus – 30 days. Apples – 30 days. 
Pecan – 40 days. Dates – 14 days

p-032 black

DOMESTIC GARDEN USE PURPOSES ONLY.    FOR PLANT TREATMENT ONLY.
License of the Plant Protection Services No. 1379/HZ/95           



דרגת רעילות: III )מסוכן לבריאות(
   מספר או"ם: 3082!   

כללי
קונפידור הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורוניקוטיניל, מיועד להדברת 
מזיקים בדשא, בצמחי נוי, בפרחים ובעצי פרי. התכשיר פועל כרעל קיבה 
ומגע. הקונפידור נקלט בשורשים ומועבר דרך צינורות ההובלה של הצמח 

אל כל חלקיו. פעולה זו גורמת לקטילה מהירה של המזיקים.

הוראות שימוש:

אזהרות: מזיק בבליעה. עלול לגרום לנזק בחשיפה ממושכת וחוזרת. 

אמצעי זהירות ומיגון:
• יש להמנע ממגע התכשיר עם חלקי הגוף הגלויים, הפה והעיניים.	
• אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול.  	
• בכפפות 	 ולהשתמש  עבודה  בגדי  ללבוש  מומלץ  היישום,  בזמן 

לייטקס ובמשקפי מגן.
• ההדברה 	 חומר  את  ישא  רוח  שמשב  להקפיד  יש  ריסוס  בעת 

מהמפעיל והלאה.
• רצוי לרסס מוקדם בבקר או לפנות ערב כשאין רוח וכשאין אנשים 	

ובעלי חיים בסביבה.
• שיבש 	 לאחר  אלא  הדשא  על  לעלות  אין   - בדשא  יישום  לאחר 

מההשקיה המפעילה.

סכנות לסביבה:
• מזיק 	 התכשיר  בלבד(.  בריסוס  מיושם  )כאשר  לדבורים  רעיל 

ליצורים החיים בסביבה מימית. יש להימנע מפיזור התכשיר קרוב 
למקורות מים )אגם, נחל, מעיין או בריכת נוי(.

הכנת קונפידור לשימוש:
הכנת תרסיס לטיפול בדשא ובשטחים עם צמחי כיסוי: 

• ניסוי 	 ריסוס  ידי  על  הקונפידור  למיהול  המים  כמות  את  קובעים 
של כל שטח המדשאה במים בלבד. כמות המים שנצרכה בריסוס 
הניסוי היא הכמות בה יש למהול את כמות הקונפידור המומלצת. 
במידה וכמות המים הדרושה גבוהה מנפח המרסס יש לחלק את 

היישום למספר ריסוסים ובהתאם לכך את הקונפידור והמים.
• מנערים היטב את בקבוק הקונפידור לפני שימוש.	
• פותחים את מכסה הבקבוק תוך לחיצה וסיבוב כנגד כיוון השעון.	
• הקונפידור מהבקבוק באמצעות המזרק המצורף את 	 שואבים את 

הכמות הדרושה לטיפול.
• שופכים את הכמות הדרושה של הקונפידור לתוך המרסס.	
• מוסיפים מים בכמות שנקבעה בריסוס הניסוי, תוך כדי ערבוב. 	

הכנת קונפידור לטיפול בעצים ובצמחי נוי: 
• מנערים היטב את בקבוק הקונפידור לפני שימוש.	
• פותחים את מכסה הבקבוק תוך לחיצה וסיבוב כנגד כיוון השעון.	
• שואבים את כמות הקונפידור הדרושה לטיפול מהבקבוק באמצעות 	

המזרק.

אופן היישום:
• בדשא ובשטחים עם צמחי כיסוי )המושקים בממטרות או מתזים(: 	
• מרססים את הדשא. בזמן הריסוס יש לנער מדי פעם את המרסס.	
• ההדברה 	 חומר  את  ישא  רוח  שמשב  להקפיד  יש  הריסוס  בעת 

מהמפעיל והלאה.
• או 	 ואין אנשים  רוח  או לפנות ערב כשאין  רצוי לרסס לפנות בקר 

בעלי חיים בסביבה.
• משקים מייד לאחר הריסוס ב-1 מ"ק ל-100 מ"ר. 	

בצמחים המושקים בטפטוף:
• מפעילים את ההשקיה כ-1/3 מזמן ההשקיה הרגיל.	
• חופרים בור קטן באזור הרטוב מתחת לטפטפת.	
• במינון 	 הבור  לתוך  הקונפידור  את  המזרק  באמצעות  שופכים 

המתאים ומכסים.
•  ממשיכים להשקות עד להשלמת כמות ההשקיה הרגילה. החומר 	

צריך להגיע להיקלט ע"י השורשים.

בעצים שאינם מושקים:
• חופרים מספר בורות  קטנים מסביב לעץ ב- 2/3 המרחק מהגזע 	

לקו נוף העץ. 
• במינון 	 הבורות  לתוך  המזרק  באמצעות  הקונפידור  את  שופכים 

המתאים ומכסים.
• הקונפידור 	 דקות.  מספר  במשך  צינור  באמצעות  בור  כל  משקים 

צריך להגיע ולהיקלט ע"י השורשים.

בעציצים, צמחי נוי וירקות בגינה שאינם מושקים בטפטוף:
• שופכים את הכמות הדרושה לדלי מים או משפך.	
• כדי 	 ליטר מים לכל 1/2 סמ"ק, תוך  עד יחס של 1  מוסיפים מים 

ערבוב.
• משקים את הצמח בתמיסה ומוסיפים השקיה רגילה.	

בגמר השימוש:
ניקוי המרסס והמזרק: יש לשטוף היטב בזרם מים ולאחסן. 

סילוק תשטיפים: יש להקפיד ששאריות התכשיר לא יגיעו אל מקורות מים 
)אגם, נחל, מעיין או בריכת נוי(.  שאריות תכשיר במרסס עלולות להוות 

מפגע בריאותי.

יש להתרחץ, לחפוף ראש ולהחליף בגדים.  הגנה אישית בגמר העבודה: 
אין להתלבש שנית בבגדי העבודה, בהם השתמשנו, בטרם כובסו בנפרד.

לאחר  כניסה מחדש למדשאה לאחר הטיפול:  מותר להשתמש במדשאה 
שהדשא התיבש מההשקיה המפעילה. 

איחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן המיועד לחומרי 
הדברה )מקום נעול נקי, יבש וקריר, הרחק ממזון לאדם ולחי וממגע ידם 

של ילדים(. יש לסגור את האריזה היטב לאחר כל שימוש.

בחומר  אחר.  סופג  בחומר  או  בחול  מספיגים  שנשפך:  בתכשיר  טיפול 
הספוג ניתן להשתמש מתחת לטפטפת או לאסוף, לארוז בשקית אשפה 

פלסטית אטומה, לסגור היטב ולהשליך לאשפה.

טיפול באריזות ריקות: אין להשתמש באריזות שימוש חוזר. יש להכניס את 
האריזה הריקה לשקית אשפה פלסטית אטומה ולהשליך לפח האשפה.

עזרה ראשונה: 
בכמות  לשטוף  יש  בעיניים:  או  בעור  קונפידור  ממגע  גירוי  של  במקרה 
גדולה של מים. אם הגירוי אינו פוסק, יש לפנות לרופא. במקרה של בליעה: 

יש לקרוא מיידית לרופא ולהציג בפניו את אריזת המוצר.
מידע לרופא:  המרכז הארצי לטיפול בהרעלות.

ביה"ח רמב"ם טל: 04-7771900

קונפידור® 350 ת. ר.
קוטל מזיקים לדשא ולגינה

CONFIDOR® 350 SC.
Lawn & Garden Insecticide  

מכיל :   imidacloprid   350 גרם  לליטר
מגן על הדשא מפגיעת דרני זבליות וערצבים. כמו כן מגן על עצים, צמחי נוי ופרחים בגינה מפני פגיעת חרקים כעש המנהרות, 

כנימת עש הטבק, כנימות עלה, כנימות מגן, כנימת הפקאן הצהובה, תריפסים וציקדות. 
קרא את התווית בעיון לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה

לא לשימוש ביתי, מותר בשימוש בגינה

טבלת היישום
טפול אחרון
לפני קטיף

הערות ושיטות 
היישום מינון מזיק הגידול

- יש להשקות  1 מ"ק מים 
לכל 100 מ"ר מייד לאחר 

היישום.

ריסוס
10 סמ"ק קונפידור ל- 100 

מ"ר דשא

דרני זבליות הדשא: 
 Pentadon sp.,)

 Orycetes sp.,
 ,(Phyloperta sp.

ערצבים

דשא

-

יש להשקות  1 מ"ק 
מים לכל 100 מ"ר 
מייד לאחר היישום

ריסוס
10 סמ"ק קונפידור ל- 100 מ"ר 
צמחיית כיסוי כאשר יש השקיה 

על כל השטח.

כנימת עש הטבק, 
כנימות עלה, 

תריפס הטבק,
 ציקדות

צמחי נוי ופרחים המשמשים 
לכיסוי קרקע:

חרצית, גרברה, ורוניקה, 
לימוניום יפני,סולידסטר, 

סולידגו, חלבלוב הדור, 
ליזיאנטוס, גיפסנית ואגרטום

-
הגמעה 

1 סמ"ק קונפידור לכל 1/2 מטר 
גובה צמח.

כנימת עש הטבק, 
כנימות עלה, תריפס 
הטבק, כנימה קמחית

גדר חיה ושיחים )ורדים, 
היביסקוס(:

-
הגמעה

1 סמ"ק קונפידור לכל
1 ס"מ קוטר עץ 

כנימת עש הטבק, 
כנימות עלה 

ציקדות, תריפס, 
כנימה קמחית

עצי נוי

-
יש לדלל את כמות 

הקונפידור הדרושה 
במי ההשקיה במשפך 

או דלי וליישם.   
החומר צריך להיקלט 
ע״י השורשים לכן יש 
לדאוג שלא יהיה נגר 

בזמן היישום.

הגמעה
לעציץ קוטר 12 – 0.1 סמ"ק
לעציץ קוטר 15 – 0.2 סמ"ק
לעציץ קוטר 20 – 0.5 סמ"ק
לעציץ קוטר 25 – 0.7 סמ"ק
לעציץ קוטר 35 – 1.8 סמ"ק
לעציץ קוטר 40 – 2.5 סמ"ק

לאדנית 40 – 1.0 סמ"ק
לאדנית 60 – 1.5 סמ"ק
לאדנית 80 – 2.0 סמ"ק

לאדנית 100 – 2.5 סמ"ק

כנימת עש הטבק, 
כנימות עלה, 

תריפס הטבק, 
כנימה קמחית

צמחי נוי בעציצים ואדניות

המשך טבלת היישום:
טפול אחרון
לפני קטיף

הערות ושיטות 
היישום מינון מזיק הגידול

14 יום

לאחר היישום,
יש לחזור על הטיפול 

רק עם התחדשות 
נגיעות המזיק.

הגמעה
½ סמ"ק קונפידור  ל- 10 צמחים

כנימות עלה תות שדה

3 ימים הגמעה
1 סמ"ק קונפידור  ל- 10 צמחים

כנימות עלה, כנימת עש 
הטבק

עגבניה

3 ימים הגמעה
1 סמ"ק קונפידור ל- 10 צמחים

כנימות עלה, כנימת עש 
הטבק

פלפל

3 יום הגמעה
1/2 1- סמ"ק  קונפידור לגפן

ציקדות, תריפס, כנימה 
קמחית

גפן

30 יום

הגמעה
1 – 4 סמ"ק קונפידור לעץ צעיר

5 –  10 סמ"ק קונפידור לעץ בוגר לפי 
גודל העץ

עש מנהרות ההדר, כנימות 
עלה, כנימה ממוגנת, כנימה 

קמחית, דונגית פלורידית
הדרים

30 יום

הגמעה
1 – 4 סמ"ק קונפידור לעץ צעיר

5 – 10 סמ"ק קונפידור לעץ בוגר 
לפי גודלו

כנימות עלה, כנימות דם, 
ציקדות תפוח

40 יום

הגמעה
10–5 סמ"ק קונפידור לעץ צעיר

25-10 סמ"ק קונפידור לעץ בוגר לפי 
גודל העץ

כנימת הפקאן הצהובה
פקאן

14 יום
הגמעה

5 סמ"ק קונפידור לעץ דקל 
ציקדת הדבש

תמר 
30 יום הגמעה

10 סמ"ק קונפידור לעץ דקל – פעם 
בחודש במשך 3 חודשים

חדקונית הדקל האדומה

- זילוף לאזור הלולב
0.12% נפח תרסיס 15 ליטר/עץ

חדקונית הדקל האדומה דקל קנרי

הערות לטבלה:
אין ליישם קונפידור יותר מפעמיים בשנה )חוץ מבדקלים(. מרווח זמן מינימאלי בין יישום ליישום: חודשיים.

ערצבים: מומלץ לשלב את הטיפול ביישום קייצי של מקסגארד.
ימי המתנה לפני אכילת פרי:  תות שדה: 14 יום. עגבניות: 3 ימים. פלפל: 3 ימים. ענבים: 3 יום. הדרים: 30 יום. תפוח: 30 יום.

פקאן: 40 יום, תמר: 14 יום. 

החברה בעלת הרשיון: לידור אלמנטס בע"מ ת.ד 116 רמת השרון 47100
היצרן: ליעד אגרו בע"מ ת.ד. 1010 א. תעשיה מערבי בית שמש 9910302,

ח.פ. 512224247
danorg@danorron.co.il שיווק: דנאור רון בע"מ, טל’ 1-700-700-940     מייל
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תכולה: 10 סמ"ק )ל-100 מ"ר דשא( 15 סמ"ק )ל-150 מ"ר דשא( 
מספר רשיון הגה"צ:  95/הצ/1379       

كونفيدور 350 مركز معلق
مبيد حشري للمسطحات الخضراء والجنائن


