
 В И С О К О Е Ф Е К Т И В Е Н  А Д Ю В А Н Т    

Адювант, предвиден за употреба с всички пестициди 
с цел подобряване на омокрянето, разпределението, 
покриваемостта и усвояването.

Подобрява омокрянето при пръскане 
на културите и проникването на 
разтвора в растенията, осигурявайки 
по-висока ефикасност на приложения 
пестицид 

Растителните масла подобряват 
скоростта на усвояване на 
системните продукти през
листния восък  

Прави продуктите
по-устойчиви на дъжд

Съдейства за образуването на 
по-равномерни капчици, което води до 
по-малко отклонение и намалено 
„отскачане от листата“

Образува UV защита, която предпазва 
от абиотичен стрес

Да се използва с всички продукти, изискващи носител под формата на растително масло или 
където като адювант се препоръчва метилирано масло от семена (MSO).

GOGO MAXACTIV



Пръскане преди дъжд
Go Active Max не се отмива, ако завали 15-30 минути след 
третирането, в зависимост от температурата на въздуха.

UV защита
Go Active Max образува плътен защитен слой върху 
надземните части на растенията, който ги предпазва за 
по-дълго от пригори, прекомерно изпарение, оттам и 
абиотичен стрес.

Минимизира загубите на ПРЗ
При смесено третиране с Препарати за растителна 
защита (ПРЗ) Go Active Max капсулира всяка капчица и не 
позволява излитане, изпаряване или измиване на 
активното вещество.

Без визуални дефекти по плодовете
Предотвратява механичните повреди от силна струя при 
пръскане на нежните плодове (малина, ягода и др.), на някои 
цветя и зеленчуци, чрез допълнително раздробяване на 
капката до мъгла. 

Повишен коефициент на покриване
Go Active Max увеличава площта на покритие чрез 
намаляване размера на капката и увеличаване на нейното 
повърхностно налягане. Не допуска формирането на големи 
капки, които правят „ефект на лупата“ или които биха се 
стекли. Обхваща много по-голяма площ, разпространявайки 
спрея навсякъде, където е необходимо. 

Икономичен
Финансовия ефект от крайния резултат е в пъти по-голям 
от разхода направен за Go Active Max.

Природозащитен ефект
Go Active Max позволява да се намали количеството на 
водата в работния разтвор. Не действа неблагоприятно 
на пчелите и опрашването.

Предпазва от слани
Маслата в Go Active Max образуват слой, който предпазва 
растението, дори и при наличие на късни пролетни или 
ранни есенни слани.

Съставен от висококачествени  
естествени растителни масла и 
витамини, безвреден за 
растенията, благоприятства 
действието на полезните 
микроорганизми в почвата.

GOGO MAXACTIV

Премахва токсичните миризми
Премахва токсичните миризми от Препаратите за расти-
телна защита, особено опасни при ръчно третиране в 
оранжерии, парници, разсадопроизводство и в домашната 
градина. 

Редуциращ ефект върху насекоми
Благодарение на високия вискозитет, попадайки върху 
кутикулите на дрозофили, акари, листни въшки, трипси, 
белокрилки и други насекоми, маслото прави плътен филм, 
който прекратява жизнени дейности като придвижване, 
дишане, размножаване. 

Приложение
Прилага се при всички земеделски култури, голф игрища, цветя, 
обществени градини и други открити терени. 
Самостоятелна употреба - необходимата доза се налива в 
пръскачката след напълването й с вода. Не е необходимо 
разбъркване или изчакване.
Смесена употреба - необходимата доза се налива в пръскачката 
като последен компонент на работния разтвор. 

Съвместимост
Go Active Max е съвместим с всички хербициди, инсектициди и 
фунгициди без мед-съдържащите. Не трябва да се смесва с други 
адюванти на химична основа, както и квизалофоп-п-етил, дитианон, 
додин, каптан. Съветваме ви преди употреба да направите тест за 
съвместимост.

Декларирано съдържание
Дегумирани растителни масла над 85%

Органични повърхностно активни вещества 10%

Витамини А, Е и D

Дозировка
Листно приложение 0,1% - 0,25%

Концентрация на
разтвора за пръскане

Почвено с хербициди 0,05% - 0,15%

1 мл/линеен м

0,2% - 0,5%

Капково напояване

Защита от слани
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