
Alternatywna metoda eliminowania szkodników

EC

Ze względu na wysoką skuteczność 
w redukowaniu populacji szkodników 
oraz specyfikę działania Siltac®EC 
stanowi bardzo cenną alternatywę lub 
uzupełnienie tradycyjnych-chemicznych 
strategii zwalczania szkodników.

Siltac®EC jest środkiem nowej generacji, 
przeznaczonym do eliminacji lub ograniczania 
liczebności populacji szkodliwych owadów i roztoczy 
żerujących w następujących uprawach: drzewa 
i krzewy owocowe, rośliny ozdobne, warzywa, zboża. 

Preparat oddziaływuje na szkodniki w sposób fizyczny.

Siltac®EC znajduje zastosowanie w programach 
zwalczania: mszyc, przędziorków, miseczników, 
mączlika szklarniowego, wciornastków, miodówek.

Wysoka i stabilna skuteczność 
dzięki użyciu nowatorskiej 
technologii 3D-ISN™.
Działanie sprawdzone 
w badaniach naukowych 
oraz w praktyce.

t e c h n o l o g y

ISN
TM



Działanie preparatu na szkodniki ma charakter typowo 
fizyczny i jest oparte na zupełnie nowatorskiej w ochronie 
roślin technologii 3D-ISN™. 

Siltac®EC zawiera w swoim składzie polimery silikonowe. 
Po rozcieńczeniu w wodzie i wykonaniu oprysku związki 
te bardzo szybko i dokładnie rozmywają się na roślinie 
i na żerujących szkodnikach. 

Szkodniki otoczone 
silikonową strukturą 

w formie polimerowej 
sieci – giną na skutek 

immobilizacji.
3D-ISN Technology™

Uwagi dotyczące stosowania
• Siltac®EC należy zastosować w momencie 

pojawienia się pierwszych kolonii szkodników. 
W razie potrzeby zabieg powtórzyć po około 
5 – 7 dniach lub później. 

• Preparat działa tylko interwencyjnie, gdy 
zostanie naniesiony bezpośrednio na ciało 
żerujących szkodników. Nie posiada właściwości 
zapobiegawczych. 

• Zabiegi należy wykonywać bardzo dokładnie, 
pokrywając cieczą użytkową wszystkie miejsca 
na roślinie, gdzie bytują szkodniki. 

• Ze względu na sposób działania Siltac®EC nie 
powoduje selekcji odpornych ras szkodników. 

Okres karencji – czas od wykonania 
zabiegu do dnia zbioru rośliny 
uprawnej – nie dotyczy preparatu 
Siltac®EC.

Preparat nie stwarza zagrożenia dla pszczół – zgodnie 
z uzyskanymi wynikami badań apitoksykologicznych  
oraz przeprowadzoną analizą ryzyka.

 – fizyczny mechanizm działania
EC

Następnie tworzą swoistą strukturę – polimerową, 
molekularną sieć przestrzenną (silikonowy film), która 
silnie absorbuje się na powierzchni ciała owadów/roztoczy. 
Powstała struktura immobilizuje, czyli unieruchamia szkodniki, 
powodując ich wyginięcie.

Siltac®EC nie zawiera żadnych substancji  
aktywnych tradycyjnych pestycydów. 

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo 
owadów zapylających

ZAKRES ORAZ  SPOSÓB STOSOWANIA

Eliminowanie  mszyc, 
przędziorków, larw miseczników, 

ograniczanie liczebności 
miodówek

Zalecane stężenie:  
0,15 % – 0,2 %  

(150– 200 ml preparatu w 100 l wody)

Zalecana ilość wody:  
500 – 750 l / ha

Ograniczenia w stosowaniu:
Jabłoń – na niektórych odmianach 

preparat  może powodować plamistości na 
dorastających i wyrośniętych owocach. 

Rośliny w fazie kwitnienia – na niektórych 
gatunkach może powodować uszkodzenia 

płatków kwiatowych.

Eliminowanie przędziorków, 
mszyc, ograniczanie liczebności 

wciornastków i mączlika 
szklarniowego

Zalecane stężenie:  
0,15 % – 0,2 %  

(150 – 200 ml preparatu w 100 l wody) 

Ilość cieczy użytkowej dobrać w zależności 
od wielkości roślin tak, aby zapewnić 

dokładne ich pokrycie preparatem.

Ograniczenia w stosowaniu:

Pomidor – na niektórych odmianach może 
uszkadzać blaszki liściowe.

Eliminowanie przędziorków, 
mszyc, ograniczanie liczebności 

wciornastków i mączlika 
szklarniowego

Zalecane stężenie:  
0,15 % – 0,2 %  

(150 – 200 ml preparatu w 100 l wody) 

Ilość cieczy użytkowej dobrać w zależności 
od wielkości roślin tak, aby zapewnić 

dokładne ich pokrycie preparatem.

Ograniczenia w stosowaniu:
Rośliny w fazie kwitnienia – na niektórych 

gatunkach może powodować uszkodzenia 
płatków kwiatowych.

Żywotnik (Thuja) – na niektórych 
odmianach może powodować drobne 

uszkodzenia łusek. 
Na innych roślinach konieczne próbne testy 

w celu wykluczenia fitotoksyczności. 

Eliminowanie mszyc

Zalecane stężenie:  
 0,15 %  

(150 ml preparatu w 100 l wody)

Zalecana ilość wody:  
200 l / ha

Przy bardzo dużym nasileniu 
występowania mszyc stężenie 

preparatu można zwiększyć 
do 0,2%.

Dla preparatu Siltac®EC nie został określony okres 
karencji, gdyż nie zawiera on żadnej substancji 
aktywnej środków ochrony roślin.

Okres prewencji dla pszczół – 
nie dotyczy preparatu Siltac®EC.  

Drzewa i krzewy 
owocowe Warzywa Rośliny ozdobne Zboża ozime i jare



Przykładowe rezultaty badań skuteczności działania preparatu Siltac®EC

Siltac®EC w mieszaninie ze środkami 
ochrony roślin
Siltac®EC jest przydatny do stosowania łącznie z tradycyjnymi 
środkami owadobójczymi i roztoczobójczymi celem podniesienia 
efektywności zabiegów. W zabiegu łączonym kumulują się: 
działanie fizyczne Siltacu EC oraz chemiczne (fizjologiczne) 
środka ochrony roślin. 

Do mieszanin środków ochrony roślin z Siltac®EC nie należy 
dodawać żadnych adiuwantów. Siltac®EC zapewnia dokładną 
penetrację cieczy na powierzchni rośliny i traktowanych 
szkodników oraz zwiększa jej przyczepność.

Stosowanie środków ochrony roślin łącznie z preparatem 
Siltac®EC jest zalecane zwłaszcza w przypadku dużego nasilenia 
szczególnie trudnych do zwalczania szkodników (np. miodówek, 
bawełnicy korówki).

Siltac®EC 0,2%

Siltac®EC 0,2%

insektycyd  
standardowy

Siltac®EC 0,2%

akarycyd  
standardowy

insektycyd  
standardowy

Przędziorki

jabłoń  
przędziorek owocowiec 

formy ruchome 

truskawka 
przędziorek chmielowiec 

formy ruchome  

ogórek pod osłonami   
przędziorek chmielowiec 

formy ruchome 

chryzantema pod osłonami 
przędziorek chmielowiec 

formy ruchome  
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Inne szkodniki

borówka amerykańska   
miseczniki 

larwy 

niecierpek nowogwinejski 
wciornastek amerykański 

larwy 

cis  
misecznik cisowiec 

larwy 

gerbera 
mączlik szklarniowy 

formy dorosłe  
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Mszyce

kapusta  
mszyca kapuściana 

bób 
mszyca burakowa  

róża   
mszyca różano – szczeciowa  

marchew 
mszyce  
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Zalecane stężenie Siltac®EC do stosowania 
łącznie ze środkami ochrony roślin:
0,08 % – 0,10 % (80 – 100 ml środka Siltac®EC w 100 l 
cieczy użytkowej środka ochrony roślin).

Dodatkową zaletą mieszania preparatu z tradycyjnymi 
środkami ochrony roślin jest zwiększanie  spektrum 
zwalczanych szkodników. Na przykład: dodatek Siltacu EC 
do chemicznego akarycydu, oprócz podniesienia aktywności 
roztoczobójczej, rozszerza zakres działania o niektóre 
szkodliwe owady, np. mszyce. 

Przed wykonaniem zabiegu należy wykonać próbę 
mieszalności preparatów oraz test na kilku roślinach 
celem sprawdzenia czy dana uprawa toleruje mieszaninę 
(wykluczenie fitotoksyczności).
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Konsultacja naukowa oraz sprawy 
dotyczące stosowania środka Siltac®EC:

dr inż. Wojciech Wieczorek

Obszerne informacje o produkcie:

EC

© 2014 wszystkie prawa zastrzeżone. Siltac®EC jest zastrzeżonym znakiem towarowym przez ICB Pharma.
Formulacja Siltac EC jest chroniona prawem patentowym.

Siltac®EC został przebadany pod względem 
toksykologicznym i ekotoksykologicznym zgodnie ze  
standardami GLP oraz wg najnowszych metod badawczych.

Przed zastosowaniem środka należy dokładanie 
zapoznać się z treścią etykiety zawartej na 
opakowaniu.

Producent: 
ICB PHARMA 
ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno
tel.: +48 32 660 00 06; fax: +48 32 660 00 11 
www.icbpharma.pl

531 707 704

siltac@icbpharma.pl

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.

Siltac®EC nie jest typowym, chemicznym środkiem ochrony roślin w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009; 
jego stosowanie jest fizyczną metodą zwalczania szkodników (w oparciu o przygotowaną dla ICB Pharma opinię Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
HOR.ow/822/23/2014).

www.siltac.pl

Spełnia społeczne oczekiwania dotyczące 
bezpiecznej ochrony roślin.6.

5.

Ze względu na szerokie spektrum stosowania – jest bardzo przydatny 
w ochronie upraw, dla których brakuje zarejestrowanych, tradycyjnych  
insektycydów / akarycydów do zwalczania szkodników.

3.
4.

Nie zawiera żadnych substancji aktywnych pestycydów 
(brak problemu pozostałości środków ochrony roślin).

Nadaje się do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin celem 
podniesienia skuteczności eliminacji szkodników (kumulacja działania 
zwalczającego, brak potrzeby dodawania adiuwantów).

2. Nie powoduje selekcji ras odpornych szkodników ze względu 
na fizyczny mechanizm działania. Preparat jest bardzo przydatny 
w strategiach antyodpornościowych i walce ze szkodnikami 
odpornymi na tradycyjne zoocydy.

1. Wykazuje wysoką skuteczność w redukowaniu populacji wielu uciążliwych 
szkodników roślin uprawnych (np. przędziorków, mszyc, miseczników). 
Działanie to udowodniono w badaniach naukowych oraz w praktyce. 

Dlaczego warto zastosować Siltac®EC? 


