
ЩО ТАКЕ СІЛКЕР, КЕ?
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          СІЛКЕР, КЕ – це новий продукт компанії ТОВ «САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН», дія якого базується 
на фізичному впливі на шкідників і є альтернативою хімічному захисту рослин. Після обробки розчин 
СІЛКЕР, КЕ вкриває дрібних комах тонкою полімерною плівкою. Дрібні шкідники, покриті такою 
сіткоподібною структурою, негайно іммобілізуються, що призводить до їх швидкої загибелі. Тобто 
СІЛКЕР, КЕ не чинить токсичну дію на шкідників, а його механізм дії полягає у зовнішньому ефекті 
іммобілізації без впливу на біохімічні процеси комахи. Чутливими до препарату є такі дрібні шкідники, 
як кліщі, попелиці, листоблішки, личинки щитівок, білокрилки, трипси та деякі інші. Особливістю 
роботи СІЛКЕР, КЕ є те, що препарат діє контактно, тобто тільки при потраплянні розчину безпосе-
редньо на комаху. Після того, як робочий розчин висохне на поверхні рослини, препарат більше не 
проявляє біологічної ефективності проти шкідників. У світі СІЛКЕР, КЕ застосовується на широкому 
спектрі культур, серед яких: ягідні культури, овочеві, декоративні культури закритого та відкритого 
ґрунту і навіть польові культури, такі як пшениця. 

Контроль шкідників без пестицидів!

ПЕРШИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СІЛКЕР, КЕ В УКРАЇНІ

          Червень 2018 р. - ВАТ «Кам’янський», с. Отрадо-Кам’янка, Бериславський район, Херсонська 
обл. Провели обробку 0,15% розчином СІЛКЕР, КЕ проти зеленої яблуневої попелиці на яблуні. 
Ефективність дії препарату досягала 99%. 

         Серпень 2019 р. - ФГ «Щедрий сад», Деражнянський район Хмельницька обл. Провели оброб-
ку 1 га саду проти зеленої яблуневої попелиці, сорти Флоріна та Айдаред, концентрація – 0,15%, об’єм 
робочого розчину – 700 л/га (1,0 л/га). Заселеність шкідником була досить високою. Попелиця локалізу-
валася на молодому прирості у верхній частині крони. Ефективність дії препарату сягала понад 90%.

        Серпень 2019 р. - ТОВ «Еко Ніка», с. Строїнці, Тиврівський район, Вінницька обл.
СІЛКЕР, КЕ застосували проти грушевої медяниці на 2 га саду. Сорти груші: Золотоворітська та Кьюре. 
Заселення грушевою медяницею було дуже високим і значно перевищувало ЕПШ. СІЛКЕР, КЕ був 
застосований самостійно та у баковій суміші з хімічним інсектицидом. Самостійно: концентрація – 
0,15%, об’єм робочого розчину – 800 л/га (1,2 л/га). Ефективність – до 80%. У суміші з АКАРАМІК, КЕ 
препарат застосували у концентрації 0,15% з об'ємом робочого розчину 600 л/га (0,9 л/га). При цьому 
АКАРАМІК, КЕ був застосований у мінімальній нормі 1,0 л/га. У поєднанні з хімічним інсектицидом 
ефективність обробки зросла до 95%. 
Таким чином, СІЛКЕР, КЕ є альтернативою хімічного захисту від шкідників та проявляє ефективність 
на тому ж рівні, або навіть вище, ніж хімічні інсектициди. 

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• Висока швидкість дії на чутливих комах, які гинуть у перші хвилини після обробки;
• сумісність з хімічними інсектицидами, що дає можливість суттєво підвищити ефективність обробки за 
рахунок подвійної дії на шкідника (фізичної та хімічної); 
• СІЛКЕР, КЕ може бути використаний до 4 разів за сезон без жодного ризику виникнення резистент-
ності у шкідників; 
• СІЛКЕР, КЕ не впливає на корисних комах, в т.ч. на медоносних бджіл. 
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