
GO MAXSILICON

100% органосиликонов адювант

Суперомокрител и подобрител на 
разпръскването

Подходящ за употреба с всички 
пестициди

Особено ефективен с фунгициди, 
инсектициди и регулатори на
растежа (PGR)

Съдейства за подобряване на 
покриваемостта и проникването на 
пестицидите в листата

А Д Ю В А Н Т -  С У П Е Р О М О К Р И Т Е Л

Полиетер модифициран трисилоксан суперомокрител. 
Предназначен за употреба с фунгициди, инсектициди и 
акарициди, хербициди, регулатори на растежа на растенията 
и някои листни торове в полски култури,
градинарски култури, лозя и гори.

ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ



Капчица при
разпръскване

+ Go Silicon Max

Капчица при
разпръскване

ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ

Ползи от употребата на Go Silicon Max

Дозировка

С какви пестициди може да се използва?

Подобрява омокрянето на листата при пръскане;
Подобрява адхезията;
Ускорява проникването на пестицидите в листата благодаре-
ние на контактния ефект и последействието - “knock-down 
effect”, което от своя страна води до повишена ефикасност;
Повишава ефективността на пестицидите върху култури с 
нарастващи листа като например маслодайна рапица, захарно 
цвекло, зеле и др;
Подобрява проникването в културите, с което  спомага за 
навлизането на пестицидите в труднодостъпните места на 
растенията - напр. за контрол на Фузариум (микотоксини) в 
класовете на зърнените култури и за попадането на пестици-
дите навътре в основата на листата, където поглъщането е 
по-бързо и по-ефективно.

Go Silicon Max може да се използва в ниски дози заедно с всички 
пестициди с цел подобряване на омокрянето и разпростране-
нието им върху листата.
Go Silicon Max е особено полезен за употреба с фунгициди 
по-късно през сезона, когато растенията са силно разлистени 
и пълното омокряне на разположените нагъсто листа е трудно.
Може да се използва също и с повечето листни торове и 
подхранващи продукти с микроелементи.

Повърхностното напрежение на водата е около 73.
Стандартната нейонизирана вода намалява повърхностното напреже-
ние на обичайно използваните разтвори на пестициди до около 30-32.
Go Silicon Max го редуцира до около 20-22 и по този начин се гарантира 
„суперомокряне“ след 60 секунди.

Ефектът на повърхностното напрежение

Употреба

Хербициди 0.025% - 0.15%

Инсектициди 0.025% - 0.10%

Фунгициди 0.015% - 0.05%

Регулатори на растежа 0.025% - 0.05%

Течни торовe 0.015% - 0.10%

Концентрация на разпръсквания разтвор

+50%
ПОКРИВНОСТ

Go Silicon Max редуцира повърхностното напрежение и 
съдейства за разпръскването на химическия продукт 
върху листата

ХИДРОФИЛ ХИДРОФОБ

GO MAXSILICON
Оптимизира отлагането на
пестицида и покриваемостта
на листата

Предназначен е да задържа
пестицида върху листата

Съдейства за проникването
на пестицида през порите
на листата

Благодарение на високата  си ефективност за увеличаване както 
на омокрянето на целевите обекти, така и на проникването на 
пестицидите, Go Silicon Max гарантира повишаване на ефикас-
ността на всички пестициди, осигурявайки достигането на 
оптимално количество от активното вещество до предвидената 
зона за действие. 
*Преди употреба, проверете съвместимостта.

Важно

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

Go Silicon Max превъзхожда конвенционалните повърхностно активни 
вещества благодарение на специфичните свойства на модифицира-
ната силиконова (Siloxanе) структура.
Изключителните свойства се дължат на малката и компактна 
молекула на хидрофобния силоксан, благодарение на която се постига 
значително редуциране на повърхностното напрежение.
Снижаването на повърхностното напрежение води до суперомокрящи 
свойства. Обикновено, Go Silicon Max увеличава покритата от капка-
та повърхност на листата  с около 25%-50% след 60 секунди 

Принцип на действие на Go Silicon Max


