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Stosowanie preparatu łącznie ze środkami
ochrony roślin

EC

SILTAC®EC jest przydatny do stosowania łącznie z tradycyjnymi środkami owadobójczymi i roztoczobójczymi w celu podniesienia efektywności zabiegów. Zaleca się to w przypadku dużego nasilenia
szczególnie trudnych do zwalczania szkodników (np. miodówek, bawełnicy korówki, wciornastków).
Do takich mieszanin nie należy dodawać żadnych środków zwilżających, poprawiających przyczepność itp.
Zalecane stężenie preparatu SILTAC®EC do stosowania łącznie z insektycydami i akarycydami:
0,1 % (100 ml preparatu SILTAC®EC w 100 l cieczy użytkowej środka ochrony roślin).
Istnieje możliwość mieszania preparatu SILTAC®EC również
ze środkami grzybobójczymi.

Innowacyjna metoda ochrony roślin przed szkodnikami

SILTAC®EC jest dostępny
w handlu w opakowaniach
1 l oraz 5 l.
Dostępne są również opakowania
mniejsze – do 100 ml, przeznaczone
dla małych gospodarstw oraz
użytkowników amatorskich.

Eliminacja
szkodników

§
Status prawny preparatu SILTAC®EC
SILTAC®EC nie jest chemicznym środkiem ochrony roślin w rozumieniu Rozporządzenia WE Nr 1107 / 2009.
Stosowanie preparatu jest metodą alternatywną (fizyczną) w stosunku do metod chemicznych ochrony roślin przed
szkodnikami, wg wykładni Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr HOR. ow / 822 / 23 / 2014 przygotowanej dla
produktu SILTAC®EC.
Dla wszystkich monomerów kopolimerów silikonowych zawartych w preparacie zostały spełnione warunki rejestracyjne
wymagane Rozporządzeniem WE Nr 1907 / 2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.
SILTAC EC UZYSKAŁ POZYTYWNĄ OCENĘ NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU HIGIENY, W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA: ATEST PZH NR PZH/HT-3292/2017.

Więcej informacji o stosowaniu produktu:

!
Przed użyciem preparatu SILTAC®EC należy
dokładnie przeczytać etykietę zamieszczoną
na opakowaniu.

Producent:
ICB PHARMA
ul. Stanisława Lema 10
43-603 Jaworzno
www.icbpharma.com

531 707 704 lub 887 886 059
crop@icbpharma.com
www.siltac.pl

Informacje
o możliwości
zakupu:
tel.: 32 745 47 46

SILTAC jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez ICB Pharma. Formulacja SILTAC®EC jest chroniona prawem patentowym.

szybko,
fizycznie,
bez pozostałości.

Działa skutecznie na:

przędziorki, pordzewiacze,
mszyce, miseczniki, miodówki,
mączliki.
Produkt oparty na innowacyjnej
technologii 3D-IPNS pozwalającej
uzyskać wysoką skuteczność działania.
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Szeroki zakres upraw oraz eliminowanych szkodników

Natychmiastowy
efekt działania

UPRAWY SADOWNICZE

Nowatorski,
FIZYCZNY mechanizm
eliminowania szkodników

Drzewa owocowe (ziarnkowe i pestkowe):
Eliminowanie mszyc (w tym bawełnicy korówki), przędziorków, pordzewiaczy,
miodówek, larw miseczników
Zalecane stężenie: 0,15 % (150 ml preparatu w 100 l wody).
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.

W skład produktu wchodzą różne
związki polimeryczne, głównie
silikonowe. Po aplikacji substancje te
dokładnie rozmywają się na żerujących
szkodnikach, tworząc na ich ciele swoistą
strukturę w postaci trójwymiarowej,
polimerowej sieci. Powoduje ona
unieruchomienie (immobilizację)
szkodników, czyli wielokierunkową
blokadę fizycznych funkcji życiowych.
Prowadzi to do szybkiego wyginięcia
żerujących na roślinach owadów
i roztoczy.

ELIMINOWANIE FORM ZIMUJĄCYCH PRZĘDZIORKA
OWOCOWCA W JABŁONI I ŚLIWIE

SILTAC®EC bardzo skutecznie eliminuje przędziorka
owocowca w zabiegach wczesnowiosennych. Zabieg
należy wykonać w fazie wylęgania larw z zimujących
jaj: jabłoń – w fazie od zielonego do różowego pąka;
śliwa – w fazie zielonego pąka.

Rośliny jagodowe:
Eliminowanie mszyc, przędziorków, larw miseczników, wielkopąkowca
porzeczkowego

W przeciwieństwie do większości
tradycyjnych środków ochrony roślin,
SILTAC®EC zwalcza szkodniki nie poprzez
ingerencję w ich biochemiczne procesy
życiowe, lecz poprzez oddziaływanie
czysto fizyczne.

Technologia chroniona prawem patentowym.

Brak problemu
odporności szkodników

Wysoka
skuteczność

Ze względu na specyficzny, fizyczny
mechanizm działania – SILTAC®EC nie
powoduje selekcji form odpornych
szkodników, nawet w przypadku wielokrotnego stosowania.

Udowodniono wysoką skuteczność preparatu w eliminowaniu
przędziorków i innych szkodliwych
roztoczy, mszyc, larw miseczników,
miodówek, mączlików. Redukcja
populacji wymienionych szkodników wynosi najczęściej 85 % – 95 %.

Preparat doskonale sprawdza się
w strategiach antyodpornościowych,
jak również do zwalczania szkodników,
które już wytworzyły odporność na
zalecane, typowe środki owadobójcze
i roztoczobójcze.

Działanie to jest porównywalne
lub lepsze od skuteczności tradycyjnych, chemicznych środków
ochrony roślin.

Brak substancji
aktywnych
pestycydów,
brak problemu
pozostałości
SILTAC®EC nie zawiera żadnych
aktywnych substancji tradycyjnych
środków ochrony roślin – nie
generuje pozostałości tych związków
w zbieranych owocach i warzywach.

Zalecane stężenie: 0,15 % – 0,18 % (150 – 180 ml preparatu w 100 l wody).
Wyższe z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużego nasilenia szkodników.
Zalecana ilość wody: 500 – 800 l/ha.
W przypadku walki z wielkopąkowcem porzeczkowym, SILTAC®EC stosować
w okresie migracji szkodnika – od początku ruszenia wegetacji do fazy
bezpośrednio po kwitnieniu (2 – 3 zabiegi, co około 7 – 10 dni). W trakcie
kwitnienia porzeczki preparat stosować w stężeniu 0,1 %.

WARZYWA (w gruncie i pod osłonami)
Eliminowanie mszyc, przędziorków, mączlików; ograniczanie liczebności
wciornastków
Zalecane stężenia: 0,12 % – 0,15 % (120 – 150 ml preparatu w 100 l wody).
Ogórek: 0,1 % – 0,12 % (100 – 120 ml preparatu w 100 l wody).
Pomidor i papryka: 0,05 % – 0,07 % (50 – 70 ml preparatu w 100 l wody).

Uwagi
dotyczące
stosowania

Zabiegi wykonywać
w warunkach
pozwalających na szybkie
wysychanie cieczy
opryskowej na roślinach
(np. w ciągu dnia lub
wieczorem – w czasie
suchych warunków
pogodowych).

Preparat SILTAC®EC należy
zastosować w momencie
wystąpienia szkodliwych
owadów lub roztoczy
w liczebności zagrażającej
roślinom. Po kilku
dniach ocenić stopień
zwalczenia szkodników
i w razie potrzeby zabieg
powtórzyć.

Ilość cieczy użytkowej do zabiegu dobrać w zależności od wielkości roślin tak, aby
zapewnić dokładne ich pokrycie preparatem.

ROŚLINY OZDOBNE (w gruncie i pod osłonami)
Eliminowanie mszyc, przędziorków, larw miseczników, mączlików; ograniczanie
liczebności wciornastków
Zalecane stężenia:
Drzewa i krzewy ozdobne: 0,12 % – 0,15 % (120 – 150 ml preparatu w 100 l wody).
Róże: 0,1 % – 0,12 % (100 – 120 ml preparatu w 100 l wody).
Pozostałe gatunki roślin ozdobnych: 0,05 % (50 ml preparatu w 100 l wody).
Ilość cieczy użytkowej do zabiegu dobrać w zależności od wielkości roślin tak, aby
zapewnić dokładne ich pokrycie preparatem.

SILTAC®EC to preparat szczególnie
przydatny do zwalczania przędziorków,
mszyc, miodówek, mączlików.

i

Przed zastosowaniem preparatu konieczne próbne testy w celu wykluczenia
fitotoksyczności.

SILTAC®EC działa tylko
interwencyjnie, gdy
zostanie naniesiony
bezpośrednio na żerujące
szkodniki (działanie
wyłącznie kontaktowe).
Nie posiada właściwości
zapobiegawczych.

