
Осигурява максимална ефективност 
на почвените хербициди, дори и при 
неблагоприятни атмосферни условия.

Подобрява покриваемостта на 
третираните повърхности чрез 
лимитиране на фините капчици при 
пръскане.

Осигурява бързо преминаване на 
хербицида в почвата с цел 
предотвратяване на изпаряване и 
фото разлагане. 

Гарантира фиксирането на хербицида 
в горните 5 cm на почвения слой.

Съдейства за предотвратяването на 
фитотоксични ефекти върху корените 
на чувствителни култури.

А ДЮ В А Н Т

Адювант подобрител за почви, разработен 
за употреба с почвени пестициди.

GO ACTIVSOIL



Ефикасността на превантивните хербициди и контрола върху плевелите е пряко свързана с 
ефективното им прилагане. С Go Soil Activ се редуцират отклоненията при пръскане и се осигурява 
по-добра покриваемост и разпределение върху почвата. Go Soil Activ съдейства за бързото проникване 
на хербицида в почвата, с което се намаляват рисковете от фоторазлагане. След попадането в 
почвата, дълговерижните химически вещества на маслена основа, съдържащи се в  Go Soil Activ 
съдействат за фиксирането и задържането на хербицидите в най-горния почвен слой. По този начин 
хербицидите се задържат в същия слой, в който се намират семената на плевелите и се възпрепятства 
тяхното проникване в дълбочина, където се намират семената на посадените култури. По този начин се 
редуцират рисковете, свързани с потенциална фитотоксичност за семената на посевите и се 
максимизира въздействието върху плевелите.

 

Експериментални проучвания
Украйна 2018, царевица. Силен дъжд след засяването в леко песъчлива почва.

Описание
Go Soil Activ е адювант подобрител за почви, предназначен 
за прилагане с пестициди с превантивно действие върху 
плевелите преди покълването на културите.

Go Soil Activ съдейства за достигането и задържането на 
пестицидите на 5 см в почвата и за предотвратяването на 
нежелано увреждане на културите.

Комбинация от въглеводороди, нейонизирани повърхностно 
активни вещества, масла и слепващи агенти.

Активни съставки

Метод на действие
В нетретираните полета се наблюдават значителни 
щети, нанесени от хербицида, проявяващи се в потъмня-
ването на връхчетата на листата. Хербицидът се е 
просмукал до зоната, в която се развива кореновата 
система на насажденията.

Третирани полета. Същата локация, време за засаждане 
и силен дъжд. Липсват поражения върху листата.

Самостоятелно

Неравномерно
разпределение при пръскане 

Хербицидът измества почвените частици 
просмуквайки се с влагата и излиза от 

желаната зона за действие

Хербицидът остава в най-горната 
зона на почвения слой.

 

+                        

Семена на
посевите
Семена на
плевелите
Хербицид

Редуцирано
отклонение

при пръскане

Повишена
абсорбция
в почвата

Осигурява максимална ефективност на почвените хербициди, дори и при неблагоприятни атмосферни условия 
като например силни дъждове.

Увеличава срока на действието на хербицидите в почвата. 

Подобрява покриваемостта на третираните повърхности чрез лимитиране на фините капчици при пръскане. 

Осигурява бързо преминаване на хербицидите в почвата с цел предотвратяване на изпаряване и фото 
разлагането.

Гарантира фиксирането на хербицидите в горните 5 cm на почвения слой, в който израстват повечето плевели, 
осигурявайки действието на максимално количество от активното вещество и по-висока степен на 
ефикасност. 

Go Soil Activ съдейства за предотвратяването на фитотоксичните ефекти върху корените на чувствителни 
култури чрез ограничаване на количеството на хербицидите, което прониква под активния почвен слой от 5 cm 
и към основната зона, в която е разположена кореновата система.

Равномерно
разпределение при пръскане 
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Приложения

Основни култури Съвместими пестициди

Соя prometrin, clomazone,acetochlor, pendimetalin

Слънчоглед acetochlor, prometrine, flurochloridone, oxyfluorfen, propisochlor, pendimethalin

Маслодайна
рапица

clomazone, metazachlor, metazachlor + quinmerac, propisochlor, clomazone + metazachlor,
dimethenamid P, napropamide, dimethachlor

Зимни и пролетни
зърнени култури pendimetalin

Царевица acetochlor, atrazine, s-metolachlor, terbuthylazine, propisochlor, pendimetalin

Захарно цвекло metamitron, chloridazone, S-metolachlor

prometrin, flurochlorine, S-metolachlor, pendimetalinЗеленчуци

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

През есента/зимата използвайте 0,02 л/дка, а през пролетта/лятото увеличете дозата на  0.03 - 0.04 л/дка. Дозите не зависят от 
обема на водата за пръскане. 

Използвайте с почвени хербициди като: metribuzin, clomazone, pendimethalin, promethrin, quinmerac, acetochlor, diflufenican, flufenacet, 
linuron, prosulfocarb и други.

Подходящи култури: зимни и пролетни зърнени култури, бобени култури, ленено семе, царевица, маслодайна рапица, царевица, 
слънчоглед, соя, грах, картофи, захарно цвекло,зеленчукови култури.

Време за прилагане: Може да се прилага за всички култури веднага след засяването или в ранните етапи на растежа. 

Подходящи почви: Може да се използва за всички видове почви.

Смесване: Винаги използвайте пръскачка с чист резервоар. Добавете половината количество от необходимата вода в резервоара и 
започнете да разбърквате. Добавете Go Soil Activ в препоръчаната доза. Добавете препоръчаното количество пестицид и останалата 
част от водата.  Продължете разбъркването до пълното хомогенизиране на разтвора.

Активно вещество:
Комбинация от въглеводороди, 
нейонизирани ПАВ, масла и 
слепващи агенти.


