
Активатор, предназначен за употреба заедно със 
сулфонил урея и всички  транслокационни хербициди 
при пръскане с цел подобряване на ефективността на 
омокряне, разпръскване и усвояване.

 

ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ

За употреба заедно с: ТРАНСЛОКАЦИОННИ ХЕРБИЦИДИ като: Fluroxypyr, Dicamba, Mecoprop P, MCPA, 2,4-D и Triclopyr.

АКТИВАТОР

GO AKTIVHERBI

Подобрява покриваемостта на 
листата

Подпомага  придвижването на 
хербицидите през листните мембрани

Подпомага придвижването на 
хербицидите в растенията до зоната 
на активното им действие

Ускорява усвояването на хербицидите 
от листата благодарение на 
подобрения повърхностен контакт, 
което води до повишена ефективност

Подобрява ефективността на 
хербицидите при използването им 
върху по-неподатливи на въздействие 
видове плевели 

За употреба заедно с:  ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА СУЛФОНИЛ УРЕЯ  като например: Metsulfuron-methyl, 
Thifensulfuron-methyl, Tribenuron-methyl, Rimsulfuron, Nicosulfuron (включително OD формулации) и Florasulam.
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GO AKTIVHERBI
ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ

ГЪВКАВОСТ БЪРЗО ДЕЙСТВИЕ

ИКОНОМИЧНОСТ ЕФЕКТИВНОСТ

Подобрява покриваемостта
на листата

Експериментални проучвания на действието
на Go Herbi Aktiv върху зимни зърнени култури
в Обединеното кралство - 2016 г.

Приложение

Go Herbi Aktiv + Harmony M - зимни зърнени култури
Harmony M е регистрирана търговска марка на DuPont

Go Herbi Aktiv с SU хербициди върху зимни зърнени култури
Експериментално поле: ферма Плъмбър, 
Стърминстър Нютън Дорсет, Обединено Кралство

• Go Herbi Aktiv ускорява контрола върху плевелите при зимни
 зърнени култури
• Средно за всички плевели във всички парцели

• За действие като омокрител - използвайте в ниски дози 
• За комбинирано действие като омокрител и подпомагащ
 усвояването агент - използвайте в по-високи дози 

Повишава и ускорява активното
действие на всички хербициди

гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Хубавка 6
тел.: 02/971 70 28, 29 | факс: 02/971 70 35

    info@continvest.bg | agro.continvest.bg

Дозировка на водата

Като омокрител

Като подпомагащ усвояването агент

Като подпомагащ усвояването агент
за по-големи плевели или през
периодите на забавен растеж

30 л/дка
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Защо да използваме
Go Herbi Aktiv?Безопасен 

за културите

Екологичен

Повишава
ефективността
на хербицидите

Ускорява
действието на
хербицидите

Подобрява контрола върху
плевелите при ВСИЧКИ етапи

на растежа - прилаган
с ВСИЧКИ SU формулации.

Осигурява възможност
за редуциране на използваните

обеми вода при запазване
на ефективността

Подобрява контрола върху
плевелите при ВСИЧКИ етапи

на растежа - прилаган
с ВСИЧКИ SU формулации.


