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מזיקים  להדברת  המיועד  ה”כלורוניקוטיניל”  מקבוצת  סיסטמי  תכשיר  הינו  קונפידור  כללי: 
שונים. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע.

הערות ושיטות היישוםמינוןמזיקהגידול
מועד 
אחרון 

לטיפול 
)ימים(

פרחים 
וצמחי נוי*

כנימת עש
100 סמ"ק/ד'הטבק

הגמעה תבוצע במהלך השליש השני 
של ההשקייה. אין להשתמש

בתכשיר יותר מפעמיים בעונה ובמרווח 
שאינו קטן מחודש.

מיועד לגידולים בקרקע בלבד.

-

כנימות עלה: 
כנימת הדלועיים, 
כנימת האפרסק, 
כנימת הספיראה

40 סמ"ק/ד'

3 סמ"ק/צרעת עפציםפרח שעווה
-צמח

זבוב הנרקיסנרקיס
0.05%קטן וגדול

טבילת הפקעות לאחר איסוף בתמיסה 
בעלת ריכוז של 0.05%

במשך  10 דקות.

תפוח אדמה

כנימות עלה:
כנימת האפרסק,

כנימת האפון,
כנימת הדלועיים

30יישום ע”י ריסוס והשקייה לאחר מכן.30 סמ"ק/ד'

תות שדה
כנימות עלה 

הדלועיים וכנימת 
אפרסק

14בהגמעה בתקופת הפריחה.50 סמ"ק/ד'

כנימות עלה מלון, אבטיח
40 סמ"ק/ד'הדלועיים

בהגמעה במהלך השליש השני של 
ההשקייה. לא יותר מ- 2 טיפולים

בעונה. **
מלפפון וקישוא: בשטח גלוי וחסוי

אבטיח: בשטח גלוי בלבד.

30

מלפפון, 
קישוא

כנימת עש
10014 סמ"ק/ד'הטבק

קונפידור®
CONFIDOR® 350 SC                                350 תרכיז רחיף

תכשיר סיסטמי להדברת מזיקים מוצצים בירקות, מטעים, גפן, הדרים, 
כותנה ופרחים 

מכיל:  350 גרם/ליטר  Imidacloprid , היתר  חומרי דילול והרטבה 

אופן היישום: 
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קונפידור - המשך

הערות ושיטות היישוםמינוןמזיקהגידול
מועד 
אחרון 

לטיפול 
)ימים(

עגבניות, 
פלפל

 בהגמעה במהלך השליש השני של 100 סמ"ק/ד'כנימת עש הטבק
ההשקייה.

לא יותר מ- 2 טיפולים
בעונה.

3 כנימות עלה:
כנימת האפרסק,
כנימת הדלועיים

40 סמ"ק/ד'

תבלינים:
שמיר, 

פטרוזיליה, 
חומעה, 

מרווה, טרגון, 
קורנית, 
אורגנו, 

רוזמרין, בצל 
ירוק

כוסברה, 
בזיל, מנטה

100 סמ"ק/ד'כנימת עש הטבק

בהגמעה במהלך השליש השני של 
ההשקייה.

14
כנימות עלה:

40 סמ"ק/ד'כנימת הדלועיים

רוקולה
100 סמ”ק/כנימת עש הטבק

14-דונם

40 סמ”ק/כנימת עלה
28-דונם

כותנה

כנימת עש
100 סמ"ק/ד'הטבק

יישום דרך מערכת טיפטוף במהלך
השליש השני של ההשקייה במערכות 

כנימות עלה: --מנותקות.
כנימת הדלועיים, 

כנימת האפון, 
כנימת הקטניות

40 סמ"ק/ד'

כנימת עלה תירס מתוק
40 סמ"ק/ד'התירס

יישום דרך מערכת טיפטוף במהלך 
השליש השני של ההשקייה במערכות 

מנותקות.
30

אפרסק,
שקד, 

ציקדה ירוקהשזיף***

1 סמ"ק/עץ
לשתיל במשתלה.

טיפול אחד בעונה עם תחילת הליבלוב, 
ע”י הגמעה בשליש השני של ההשקייה.

30
2-10 סמ"ק/

עץ

המינון תלוי בגודל העץ.
טיפול אחד בעונה עם תחילת הליבלוב, 
ע”י הגמעה בשליש השני של ההשקייה 

רגילה.

10 סמ"ק /כנימה אדומה1זית***
עץ

בהגמעה בשליש השני של השקייה 
30רגילה בסתיו או באביב.
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קונפידור - המשך

הערות ושיטות היישוםמינוןמזיקהגידול
מועד 
אחרון 

לטיפול 
)ימים(

הדרים***

כנימה קימחית1 
כדורית

10 סמ”ק / 
עץ

טיפול אחד בעונה. במידה ויש 
היסטוריה של כנימה קימחית כדורית 

בפרדס יש להתחיל את הטיפול מוקדם 
בעונה )מיד לאחר הפריחה(, אחרת עם 
תחילת הופעת המזיק בגזעים. יישום 
ע”י הגמעה בשליש השני של השקייה 

רגילה.

30

טיפול אחד בעונה. פרדס עם היסטוריה 
של נגיעות בכנימה אדומה יש ליישם 

את התכשיר מאמצע חודש אפריל ועד 
אמצע חודש מאי )לאחר הפריחה(. 
יישום ע”י הגמעה בשליש השני של 

השקייה רגילה.

כנימה אדומה1

במשתלות הדרים.
טיפול אחד בעונה עם תחילת הליבלוב, 
ע”י הגמעה בשליש השני של השקייה 

רגילה.

עש מנהרות 
ההדר

1 סמ"ק/עץ

לעצים צעירים בפרדס, המינון תלוי 
בגודל העץ.

טיפול אחד בעונה עם תחילת הליבלוב, 
ע”י הגמעה בשליש השני של השקייה 

רגילה.

2-3 סמ”ק/
עץ

4-10 סמ”ק/
עץ

לעצים בוגרים בפרדס המינון תלוי 
בגודל העץ.

טיפול אחד בעונה עם תחילת הליבלוב, 
ע”י הגמעה בשליש השני של השקייה 

רגילה.

תפוח ***

כנימות עלה:
כנימת התפוח 

הירוקה,
כנימת הדלועיים,
כנימת הספיראה

ריסוס עד נגירה.0.05%

30

1 סמ"ק/עץ
לשתיל במשתלה בהגמעה בשליש

השני של השקייה רגילה. 2-10 סמ"ק/
לעצים בוגרים במטע בהתאם לגודל עץ

העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת 
הליבלוב ע”י הגמעה בשליש השני של 

השקייה רגילה. 10 סמ"ק/עץכנימת הדם

לעצים במטע עד גיל 4 שנים, המינון 
בהתאם לגודל העץ. 1-5 סמ"ק/ליטוקולטיס

עץ

5-10 סמ"ק אפנוסטיגמהאגס ***
/ עץ

בהגמעה בשליש השני של השקייה 
30רגילה עם תחילת הליבלוב.
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דרגת רעילות:  )III( מסוכן לבריאות 
מס’ או”ם: לא מסווג 

הערות: 1 – התכשיר מדביר את שלבי ההתפתחות הצעירים של המזיק ומונע את התבססותו 
בעלווה ובפרי. התכשיר אינו מדביר מזיק הנמצא על גבי הפרי בעת יישום התכשיר.

2 – המינון מיועד לעצים מניבים בפרדס החל מגיל 3 שנים. בעצים לאחר החלפת זן, החל מ- 3 
שנים לאחר החלפת הזן ניתן לטפל במידה ועצים אלו בעלי התפתחות יפה ומגיעים לגובה של 

2.5 – 3 מטר.
*פרחים וצמחי נוי: 

חרצית, גרברה, ורוניקה, היביסקוס, ורדים, לימוניום יפני, סולידסטר, סולידגו, חלבלוב הדור, 
ליזאנטוס, גיפסנית, אגרטום. 

**דלועים שקיבלו טיפול זרעים בגאוצ’ו יש לטפל רק פעם בעונה. 
***פעילות התכשיר במטעים מתחילה 14-10 יום אחרי היישום בהגמעה. 

שטח המיועד לטיפול הגמעה צריך להיות נקי מעשבים. 

שילובים: מומלץ לא לשלב את התכשיר עם תכשירים אחרים.

סכנות לסביבה: דבורים: בשטח מטופל בקונפידור יש להכניס את הדבורים לאחר שבועיים מיום 
הטיפול. בריסוס: התכשיר פוגע בדבורים.

קונפידור - המשך

הערות ושיטות היישוםמינוןמזיקהגידול
מועד 
אחרון 

לטיפול 
)ימים(

אפרסמון
***

כנימת שעווה 
פלורידית

10 סמ"ק / 
עץ

בהגמעה בשליש השני של ההשקיה 
5 חודשיםרגילה בסתיו או באביב.

גפן

כנימה קימחית 
הגפן

1-2 סמ”ק /
גפן

בהגמעה בשליש השני של השקייה 
רגילה עם תחילת הליבלוב. רמת המינון 
בהתאם לעוצמת הנגיעות. טיפולים אלו 

ידבירו גם תריפס סורי.

3
0.3-0.5 ציקדות

סמ"ק/גפן

כנימת הפקאן פקאן ***
הצהובה

ריסוס עד נגירה0.05%
40 15 סמ"ק 

לעץ בוגר
בהגמעה ליד הטפטפות או מתזים 
ואח”כ יש לבצע השקיית החדרה.

בהגמעה בשליש השני של ההשקייה 5 סמ”ק / עץציקדת הדבשתמר***
14רגילה בסתיו או באביב.

כנימת בננה***
הפנטלוניה

100 סמ”ק /
דונם

בהגמעה בשליש השני של ההשקייה 
רגילה. יש לתת את החומר כאשר 
במטע 20% מהאשכולות מגיעים 
לפריחה ובתנאי שנצפתה נוכחות 
משמעותית של הכנימה במטע. 

בהתאם להנחיות המדריך האיזורי.

7




