
Naravna obramba pred skladiščnimi škodljivci



prašivo za suho tretiranje semena žit, 
skladiščnih prostorov in mlinov s ciljem 
preprečevanja naselitve ali zatiranja že 
prisotnih skladiščnih škodljivcev

Vsebuje: 1000 g/kg diatomejska zemlja  
(fosilna usedlina diatomejskih alg) 
CAS št.: 61790-53-2
Formulacija: prašivo (P)



Značilnosti SilicoSec®

•	 Mikronsko mlet: delci velikosti 13-15 µm, 
nasipna teža: cca. 200 g/L,

•	 Bel, suh prah,

•	 100% čist,

•	 Naraven proizvod brez sintetičnih primesi 
in nečistoč.

SilicoSec® je pridobljen z izkopom naravnih 
nahajališč, drobljenjem in sušenjem pri 
400°C. Po ohlajanju je razprašen v ciklonski 
separaciji in pakiran za neposredno 
uporabo.

Način delovanja SilicoSec®

SilicoSec® se ob neposrednem stiku s 
škodljivci prilepi na njihovo površino in 
z gibanjem po njih porazdeli. Prilepljen 
na površino povzroča hitro odtegnitev 
vlage do izgube vseh vitalnih sposobnosti 
škodljivcev. 
Ker se sredstvo ne razgrajuje, trajno ščiti 
tretiran in skladiščno suh (<14 % vlažnosti 
semena) pridelek pred vsemi skladiščnimi 
škodljivci.



Uporaba SilicoSec®

Uporablja se za preprečevanje 

naselitve ali zatiranje prisotnih 

skladiščnih škodljivcev (insektov 

in pršic) v skladiščenem žitu in 

polnih ali praznih skladiščnih ter 

mlinskih objektih za 

• zaščito skladiščenega pridelka žit, v 
odmerku 1 kg na tono žita kot preven-
tiven ukrep, oziroma 2 kg na tono žita 
kot kurativen ukrep. 

• Žitu ga dodajamo v procesu uskladišče-
nja ali premestitve v druge skladiščne 
objekte ročno, ali s pomočjo mehanskih 
dozirnikov. Porazdelitev v pridelku pote-
ka v procesu transporta z elevatorji, pol-
ži ali tračnimi transporterji. Pri transpor-
tiranju žita s pnevmatskimi transporterji 
je potrebno preprečiti odloči-
tev in izgube sredstva na 
separatorjih tako, da 
proces vršimo brez 
zračnega odločeva-
nja žitnih primesi. 

V kolikor to ni mogoče, SilicoSec® 
dodajamo žitu neposredno pred 
uskladiščenjem z enakomernim 
dovajanjem na transportni trak s 
pomočjo dozirnega aparata. 

•  dezinsekcijo praznih skladiščnih 
objektov in mlinov v odmerku 
10-(20) g na m2 tretirane površi-
ne (tal, sten in stropov, kakor tudi 
vseh ostalih relevantnih površin z 
možnostjo naselitve ali zadrževanja 
skladiščnih škodljivcev).

•  SilicoSec® enakomerno naprašimo 
na predhodno očiščena (industrijski 
sesalec), suha tla, stene in stropove. 
Pred nanosom prisoten skladiščni 
pridelek odstranimo ali prekrijemo.

•  Za nanašanje uporabimo kom-
presorsko ali motorsko pištolo za 
zapraševanje ob priporočenem 
tlaku 5-8 bar. Pazimo na popolno in 
enakomerno porazdelitev, vključno 
s tretiranjem razpok, špranj in rež, 
stikov in vdolbin. Tretiranje izvaja-
mo 4-5 tednov pred uskladiščenjem 
pridelka.



Učinki uporabe SilicoSec®

Ob optimalnem nanosu omogoča SilicoSec® 1-2 tedna (zobati žitnik), oz. 3-4 
tedne (črni žitni žužek) po aplikaciji 100%-no smrtnost skladiščnih škodljivcev 
(vir: rezultati poskusov Biofa AG, 2003-2004).
V praksi dosežena smrtnost črnega žitnega žužka (Sitophilus granarius) je do 
95% in do 98% žitnika (Cryptolestes ferrugineus) ter zobatega žitnika  
(Oryzaephilus surinamensis) (vir: poskusi v praksi Finkenthal in Temmen 2009).



Vpliv na mlevsko 
in pekovsko kakovost žit 
Priporočeni odmerki SilicoSec® tudi brez 
predhodnega čiščenja žit signifikantno  
ne zvišujejo vsebnosti mineralov v žitu,  
niti v moki in ne vplivajo na pekovske  
lastnosti moke.

Zakaj SilicoSec®

•	 Mikroniziran prah,
•	 2 in 15 kg pakiranje,
•	 Neomejena skladiščna trajnost pri  

skladiščenju na suhem mestu,
•	 Uporaba dovoljena tudi v ekološkem 

kmetijstvu,
•	 Brez škodljivih kemičnih ostankov,
•	 Dolgotrajno učinkovanje,
•	 Brez vpliva na kaljivost, mlevske in 

pekovske lastnosti ter lastnosti slada,
•	 Brez čakalne dobe,
•	 Brez vonja.
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® zaščitni znak Biofa AG

SilicoSec® je registrirano fitofarmacevtsko sredstvo,  
z dovoljenjem prodaje v registriranih prodajalnah  
ob predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine.
Navedbe letaka so informativne.  
Za uporabo je zavezujoče navodilo za uporabo sredstva.


