
 
FICHA TÉCNICA 

 
 
 

Confidor Classic 

 

Insecticida sistémico para controlo de afídeos e moscas-brancas em hortícolas em 

estufa 
 
 

Formulação/Composição 

Solução concentrada (SL) com 200 g/L ou 17,1% (p/p) de imidaclopride 

 
 

Confidor Classic é um insecticida sistémico à base de imidaclopride que actua por 
contacto e ingestão pertencente ao grupo dos neonicotinóides, com ação no sistema 
nervoso dos insectos como modeladores competitivos dos receptores nicotínicos da 
acetilcolina (nAChR), IRAC MoA subgrupo 4A.  
 

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

Os produtos com base em imidaclopride podem apenas ser utilizados em estufas  

com estrutura permanente. 

Aplicação no sistema de rega gota-a-gota na dose de 0,75 L/ha. Máximo de 1 
aplicação com imidaclopride, por ciclo cultural e para o conjunto das pragas, nas 
seguintes culturas: 
 

Pimenteiro, Tomateiro e Beringela contra afídeos  (Myzus persicae e Macrosiphum 

euphorbiae) e moscas-brancas (Bemisia tabaci eTrialeurodes vaporariorum): 
Aplicar ao início do ataque da praga, desde o início da primeira folha verdadeira até ao 
início da maturação do fruto. Volume de calda no sistema de rega gota-a-gota: 2500 L/ha 
em pimenteiro, 875 L/ha em tomateiro e 1250 L/ha em beringela. 

Intervalo de Segurança: 3 dias. 
 

Pepino, Courgette(aboborinha), Meloeiro e Melancia contra afídeo-do-algodoeiro 

(Aphis gossypii) e moscas brancas (Bemisia tabaci e Trialeurodes vaporariorum): 
Aplicar ao início do ataque da praga no princípio do desenvolvimento da cultura até às 5 
folhas. Volume de calda no sistema de rega gota-a-gota: 1000 a 5000 L/ha nestas 
culturas. 

Intervalo de Segurança: não definido devido à época de aplicação. 
 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

 
Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outro que 
contenha neonicotinóides eou o mesmo modo de ação, mais de 1 vez, por ciclo cultural e 
para o conjunto das pragas. 

 



 

 

MODO DE APLICAÇÃO 

 

Rega-gota-a-gota: O produto deve ser adicionado no sistema de irrigação através de um 
doseador. No caso de não ser utilizado um doseador, a preparação da calda deve ser 
feita num depósito do sistema de rega ou, preferencialmente, num depósito específico 
para produtos fitofarmacêuticos. No depósito onde é efetuada a mistura do produto com 
água, deve existir uma agitação contínua para originar uma calda homogénea. 
Deve ser efetuada a calibragem apropriada do sistema de rega a fim de permitir uma 
distribuição uniforme do produto na área desejada, respeitando a dose aprovada. 
No final do ciclo de irrigação deve ser realizada a limpeza do sistema através da 
circulação de água. O sistema de irrigação não deve estar ligado a sistemas de irrigação 
públicos e deve ser equipado com uma válvula que impeça o refluxo. 
 
 

 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 
                                                                                                          

                                                                                                
               

  

     Atenção 
 
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
Evitar respirar a nuvem de pulverização. 
Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
Recolher o produto derramado. 
Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 
Ficha de segurança fornecida a pedido.       
Armazenamento.Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.  
Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. 
Nos tratamentos em estufa, para proteção das abelhas e outros insetos polinizadores, 
não aplicar este produto antes e durante a floração das culturas, quando se pretende usar 
polinizadores. 
Arejar bem as estufas tratadas até à secagem do pulverizado antes de nelas voltar a 
entrar. 
Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar, camisa de mangas 
compridas, calças, meias e botas. 
O aplicador deverá usar: luvas durante a preparação da calda; luvas e vestuário de 
proteção durante a aplicação do produto. 
Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas 
até à secagem do pulverizado. 
Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as 
luvas por dentro. 
 
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos.  
Telef.: 808 250 143 
 
FT: 20119 

 

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura 

atenta do rótulo da embalagem. 


