
 
 

Регистриран одобрен
органичен адювант

Безопасен за употреба продукт, 
който не създава опасности:
съдържа само компоненти, 
които са безопасни за 
хранителни продукти

EW формулацията (емулсия, масло 
във вода) гарантира по-лесно 
смесване с всички продукти 
в резервоара

Съдържа антиразпенващи агенти

pH 4.0 - съдейства за формиране 
на подходящи водни условия за 
продуктите за растителна 
защита

 

А ДЮ В А Н Т

Сертифициращ орган
за устойчиво развитие

Одобрен органичен адювант, предназначен за използване с агенти 
за био-контрол и конвенционални пестициди, тестван в широк 
обхват и използван в сферата на IRM (интегриран мениджмънт 
за борба с вредителите) и органичното земеделие.

GO TACECO



 
 

 

Начин на действие  

Beauveria 
Bassiana 

Gliocladium 
Catenulatum
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Subtilis
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Дозировка

Съвместимост с различни
биоинсектициди

 

• с фунгициди и инсектициди, за които се използва вода до 30 л/дка,
прилагайте  0.1% от разтвора за пръскане
(Go Eco Tac доза 0.01-0.03 л/дка)

• с фунгициди и инсектициди, за които се използва вода от 30 л/дка
до 150 л/дка прилагайте Go Eco Tac в дозировка 0.03-0.04 л/дка.

 

Независимо изследване, проведено от Bionema Labs, UK

Заключение от изследванията
• Продуктът Go EcoTac е подложен на тестове и е установено, 

че е съвместим с широк спектър от биопестициди.
Продуктът не инхибира развитието на спори и в някои случаи 
може да усили развитието.
Go EcoTac може да подобри прилагането и следователно, 
ефикасността и икономическата ефективност на 
биопестицидите. 

Eco-Tac може да се използва за усилване на активното 
действие на всички разрешени контактни фунгициди, 
включително, но не само, на фунгициди на базата на мед, 
Каптан, Манкозеб, Metalaxyl, Cymoxanil, сяра и смес Bordeaux.

Този адювант съдържа компоненти, включително парафинов восък, 
които са много сходни с повърхностните вещества (восъчен 
повърхностен слой), които растенията произвеждат за 
самозащита.  
Това обуславя пълната поносимост на растенията към продукта и 
липсата на фитотоксичност. 
Go EcoTac не запушва порите на растенията и не възпрепятства 
естествения трансфер от листата навън и обратно. Не създава 
физическа бариера върху листата. Продуктът образува много фини 
слоеве с въздушни пространства между тях, които не 
възпрепятстват газообмена.
Този адювант е прилепващ агент, чието действие в комбинация с 
продукти за растителна защита, особено фунгициди, е:

 

•  

•  

Капка след
пръскане

Капка след пръскане
+ Go Eco Tac

Продуктът остава
активен върху листата

Съдейства за задържането 
на пестицидите
върху листата

 

Повишава устойчивостта на 
продуктите и осигурява
възможност за увеличаване на
периода между третиранията с 
пестициди и/или редуцира броя
на третиранията с пестициди.

Ограничава изпаряването на 
пестицидите от листата под 
въздействието на слънчевите лъчи 
като по този начин се увеличава 
времето за активно действие върху 
листата, с което се постига 
по-висока ефективност.

Повишава устойчивостта на дъжд
(подобрява проникването и задържането на 
пестицидите при дъжд)
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Beauveria 
Bassiana
+ Вода

Gliocladium 
catenulatum

+ Water

Bacillus 
Subtilis
+ Water

Beauveria 
Bassiana  

 + Eco-Tac

Gliocladium 
catenulatum   
 + Eco-Tac

Bacillus 
Subtilis  

 + Eco-Tac

Go Eco Tac е одобрен органичен прилепващ 
адювант, съдържащ 36% парафинов восък 
под формата на EW.

Използва се в комбинация с много 
фунгициди, митициди и инсектициди в 
сферата на интегрирания мениджмънт 
за борба с вредителите, както и в 
органичното земеделие.

GO TACECO

Обща употреба с инсектициди и фунгициди: 0.1% от разтвора 
Обща употреба с хербициди: 0.2% от разтвора за пръскане
Дозировката трябва да се увеличи при по-големи обеми вода. 

Развитие на Beauveria
Bassiana с Go Eco Tac 
след 15 часа

Развитие на Gilocladium 
Catenulatum с Go Eco 
Tac след 6 часа

Развитие на Bacillus
Subtilis с Go Eco Tac 
след 24 часа

София 1113, бул. Шипченски проход № 18
Бизнес сграда „Галакси”, блок „D”, ет. 5, офис 505

тел.: 02/971 70 28, 29 | факс: 02/971 70 35
    info@continvest.bg | agro.continvest.bg


