
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Til agurk- og tomatproducenter       februar 2020 
 

 
Så er det ca. et år siden, at vi præsenterede 

Jer for det nye grønne skadedyrsmiddel - 
Siltac SF, hvor virkemåden er baseret på en 

fysisk mekanisme, og de ramte skadedyr 
immobiliseres og dør inden for ca. 90 sekun-

der.  
 

Jeres erfaringer: 
I det forgangne år har vi takket være Jer 

fået mange danske erfaringer om midlet.  
Og kan fastslå, at midlet er særdeles effek-

tivt over for hvide fluer, spindemider og lus, 

men har også en god virkning over for trips. 
Problematikken er dog her at ramme tripsene, da midlet jo skal i kon-

takt med skadedyret, for at der opnås en virkning. Ved behandling for 
trips anbefaler vi derfor fremadrettet, at doseringen sættes lidt ned, 

men væskemængden øges, så der sker en bedre dækning.  
 

 
Optimal sprøjtning med Siltac SF: 

Vi minder om, at det er vigtigt at sprøjte midt på dagen, hvor tempe-
raturen er høj og den relative luftfugtighed (rh) er lav. Der skal altid 

sprøjtes på tør afgrøde og midlet skal kunne tørre inden for få timer. 
Hvis den relative luftfugtighed er mere end 65 %, kan vokslaget på 

bladene blive beskadiget og dette kan give svidninger på følsomme 
afgrøder (f.eks agurker og tomater) specielt i vinterhalvåret, hvor 

vokslaget på bladene er tyndere. Det er kun, når Siltac SF ikke bru-

ges korrekt og derfor ikke hærder og tørre op inden for få timer efter 
sprøjtning, der kan være risiko for svidninger.  Når fugtigheden stiger 

hen under aften, går molekylet i opløsning og bliver til frie ioner.   

 



 

 

Side 2 

 

Brugsanvisning:  

- Start behandlingen ved konstatering af lus, hvide fluer, spinde-

mider eller trips   

- Skal udsprøjtes på tørre planter ved en luftfugtighed på højst 

65 % rh.  

- Tomat, agurk, peberfrugt – Dosering: 0,05-0,07 % svarer til 

50-70 ml/100 l vand (ved behandling for trips: 0,05 %, 50 

ml/100 l vand). 

Der sprøjtes efter behov med minimum 7 dages interval.  

- Andre væksthuskulturer - Dosering: 0,1 % svarer til 100 

ml/100 l vand (ved behandling for trips: 0,08 %, 80 ml/100 l 

vand). 

Der sprøjtes efter behov med minimum 7 dages interval.  

 
Det er en stor fordel ved Siltac SF, at der ikke er nogen be-

handlingsfrist og der ikke efterlades reststoffer. 
  

På linket: https://youtu.be/d1nvb_AOohQ   vises en lille video på engelsk, 

der bl.a. beskriver midlets virkning og fordele. 

 
 

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 

https://youtu.be/d1nvb_AOohQ

