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Vi er glade for at kunne præsentere Jer for et nyt banebrydende grønt skadedyrsmiddel - Siltac SF. Midlet har stor udbredelse i bl.a. Holland, hvor det
har vist sig at have en rigtig god virkning over for lus, hvide fluer, spindemider, trips og pærebladlopper.
Allerede nu kan det i væksthuse/planteskolekulturer være et rigtig godt alternativ til de traditionelle insekticider. En stor fordel ved dette middel er, at
skadedyrene ikke opbygger resistens, da virkemåden er baseret på en fysisk mekanisme.
Virkemåde:
Siltac SF består af en unik kombination af silikone polymere forbindelser,
der danner en tredimensionel polymer gitterstruktur - en slags ”net/film”
over skadedyrene, så de ikke kan bevæge sig. De ramte skadedyr immobiliseres og dør inden for ca. 90 sekunder. Midlet skal derfor i kontakt med
skadedyret, for at der sker en virkning. Æg kan ikke bekæmpes.
Midlet har ingen behandlingsfrist. Fugtigheden på planterne bevirker, at
midlet går i opløsning og forsvinder.

På billedet ses, hvordan Siltac SF danner gitterstruktur, der immobiliserer
skadedyret.
På linket: https://youtu.be/d1nvb_AOohQ vises en lille video på engelsk, der bl.a.
beskriver midlets virkning og fordele.

Side 2

Der findes flere hollandske forsøg, der dokumenterer en rigtig god virkning
af Siltac SF. Nedenfor ses forsøg i æbler, sort Jonagold, hvor Siltac SF er
sammenlignet med insekticider til bekæmpelse af spindemider. Behandling
er foretaget 3/7-18 med doseringen 0,15%. Det fremgår, at Siltac SF er
meget effektiv over for spindemiderne.

Siltac SF anbefales til brug i frugt, grøntsager, prydplanter og kornafgrøder.
Anvendelse væksthus:
- Start behandlingen ved konstatering af lus, hvide fluer, spindemider
eller trips.
- Skal ud sprøjtes på tørre planter ved en luftfugtighed på højst 65 %
rh.
- Tomat, agurk, peberfrugt – Dosering: 0,05-0,07 % (50-70 ml/100 l
vand). Der sprøjtes efter behov med minimum 7 dages interval.
- Andre væksthuskulturer - Dosering: 0,1% (100 ml/100 l vand). Der
sprøjtes efter behov med minimum 7 dages interval.
Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information.
Med venlig hilsen
Charlotte Ibsen
Tanggaard A/S er forhandler af Siltac SF i Danmark
Pakning: Siltac SF: 1 L – 5 L

