
GOLTIX
®
 700 SC 

Goltix® 700 g/l k.s. 
Herbicidas 

 

Veiklioji medžiaga: metamitronas 700 g/l      

Koncentruota suspensija 

 

Naudojimo spektras – sisteminis herbicidas. Skirtas naikinti vienametes dviskiltes ir kai kurias 

vienaskiltes piktţoles cukrinių ir pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių ir braškių pasėliuose. 

 

 

          
KENKSMINGAS    APLINKAI PAVOJINGAS 

         

 

DĖMESIO! 

 

Kenksmingas prarijus. 

Labai toksiška vandens organizmams.  

Saugoti nuo vaikų. 

Mūvėti tinkamas pirštines. 

Prarijus nedelsiant kreipis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. 

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti. 

 

Pakuotė:  5 L  
 

Registracijos Nr. 0179H/99           

Pagaminimo data: Žiūrėti ant įpakavimo  
Partijos Nr. Ţiūrėti ant įpakavimo 

Galiojimo laikas: 2 metai 

 

Registracijos savininkas:          Importuotojai ir platintojai Lietuvoje:  

Makhteshim-Agan Industries Ltd.          

Omer Darom Building,           

9 Omarim str., P.O.Box 1646                 

Omer 84965              

Israel              

  

        

 

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ. 

SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS, 

BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS. 

PREPARATAS SKIRTAS PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI! 

 
 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

GOLTIX plataus spektro herbicidas, skirtas naikinti vienametes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes 

piktţoles cukrinių ir pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių ir braškių pasėliuose. 



GOLTIX pasiţymi ilgalaikiu poveikiu, nes jis veikia per piktţolių lapus ir per dirvą. Dėl labai maţo 

fitotoksiškumo jį galima naudoti praktiškai bet kuriame cukrinių runkelių vystymosi tarpsnyje. 

Rezultatai geriausi, kai dirva pakankamai drėgna, o oro temperatūra – aukštesnė nei +15
o
C.  

 

Labai jautrios piktžolės (sunaikina >kaip 90%) 

Dirvinis bobramunis  Pūdyminė aguona 

Plačioji balandūnė  Dėmėtasis rūgtis 

Rapsas    Juodoji kiauliauogė 

Trikertė ţvaginė  Darţinė pienė 

Baltoji balanda  Darţinė ţliūgė 

Vaistinė ţvirbliarūtė  Dirvinė čiuţutė 

Dirvinė aklė   Gailioji dilgėlė 

Apskritalapė notrelė  Dirvinė našlaitė 

Raudonţiedė notrelė  Vienametė miglė 

Vaistinė ramunė  Paprastasis keţys 

Bekvapė ramunė  Dirvinė nemiršėlė 

Bevainikė ramunė  Paprastoji gaiva 

Paprastoji ţilė 

 

Jautrios piktžolės (sunaikina apie 75%) 

Šiurkštusis burnotis  Dirvinė notra 

Raudonţiedis progailis Pūdyminė veronika 

Dirvinė karpaţolė  Dirvinė veronika 

Smulkiaţiedė galinsoga Trumpamakštis rūgtis 

Takaţolė rūgtis  Rūgčiai 

Dirvinis garstukas 

 

Atsparios piktžolės 

Kibusis lipikas  Tuščioji aviţa 

Vienametis laiškenis  Paprastoji rietmenė 

Vijoklinis rūgtis  Ţalioji šėrytė 

Triskliautis lakišius 

 

CUKRINIAI IR PAŠARINIAI RUNKELIAI 

Pirmą kartą purškiama, kai piktţolės yra skilčialapių tarpsnyje, nepriklausomai nuo cukrinių runkelių 

išsivystymo tarpsnio. Humusinguose dirvoţemiuose labai svarbu nepavėluoti nupurkšti pirmą kartą. 

Purškiama pakartotinai pasirodţius naujai piktţolių bangai. Priklausomai nuo oro sąlygų, tai gali būti 

po 10-15 dienų.  

Nepurkškite, jei prognozuojamos šalnos ir esant daugiau nei +22
o
C, jei dideli nakties ir dienos 

temperatūrų svyravimai, didelis saulės šviesos intensyvumas, jei cukriniai runkeliai paţeisti ligų ir 

kenkėjų. 

 

GOLTIX efektyvumą galima padidinti naudojant jo ir Betanal eksperto mišinį. 

1 purškimas 1 l/ha GOLTIX + 1 l/ha Betanalas ekspertas 

2 purškimas 1 l/ha GOLTIX + 1 l/ha Betanalas ekspertas 

3 purškimas 1 l/ha GOLTIX + 1 l/ha Betanalas ekspertas 

 

VANDENS KIEKIS: 200-300 l/ha. 

 

VALGOMIEJI BUROKĖLIAI 

Burokėliai purškiami dviejų tikrųjų lapelių tarpsnyje piktţolėms turint 2-4 tikruosius lapelius. Jei 

burokėlių daigai silpni, geriau palaukti, kol jie sustiprės.  

GOLTIX rekomenduojama norma 3-4 l/ha.  



VANDENS KIEKIS: 200-300 l/ha. 

 

BRAŠKĖS 

GOLTIX galima naudoti tiek naujai pasodintame, tiek ir derančiame braškyne iki jų ţydėjimo 

pradţios. Jaunų braškių pasėlyje po pirmo tarpueilių dirvos purenimo piktţolėms naikinti galima 

purkšti GOLTIX. Nuo sodinimo iki purškimo GOLTIX turi praeiti 20-25 dienos. 

NORMA: 4 l/ha. 

VANDENS KIEKIS: 200-400 l/ha. 

 

Derančiame braškyne po pirmo tarpueilių dirvos purenimo piktţolėms naikinti galima purkšti 

GOLTIX, taip pat galima purkšti ir pakartotinai nuskynus uogas prieš tai išpurenus braškyno 

tarpueilius. 

NORMA: 5 l/ha 

VANDENS KIEKIS: 200-400 l/ha. 

 

MAIŠYMAS 

Herbicidas gali būti maišomas su priešvarpiniais herbicidais, taip pat su alyva. Nerekomenduojama 

preparato maišyti su insekticidais. GOLTIX negalima maišyti su skystomis trąšomis. Tarp purškimo 

trąšomis ir GOLTIX turi praeiti ne maţiau kaip 3 dienos.  

 

TIRPALO RUOŠIMAS  

Į purkštuvą supilamas GOLTIX ir išmaišomas nedideliame vandens kiekyje, po to pripildoma vandens 

ir supilamas Betanalas ekspertas. Prieš tai tarą su preparatu suplakite rankomis. Vandens kiekis neturi 

viršyti 300 l/ha. Preparatų maišymo ir purškimo metu maišyklė turi būti įjungta. Tirpalą išpurkšti per 6 

valandas. 

Tuščią tarą reikia išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti. Prieš pradedant 

darbą, patikrinti jo rezervuarą, vamzdynų, purkštuvų švarumą. Kasdien po darbo ar keičiant 

preparatus, purkštuvo talpą, vamzdynus reikia išplauti švariu vandeniu. 

 

TUŠČIOS TAROS SUNAIKINIMAS  

Tuščią tarą uţdaryti, paţymėti ir sunaikinti laikantis vietinių reikalavimų ir taisyklių. Naudoti kitiems 

tikslams draudžiama!  

 

SAUGOJIMAS 

Preparatą laikyti sandariai uţdarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, 

atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų. Ne aukštesnėje kaip 40
o
C ir ne ţemesnėje kaip –10

o
C 

temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 

Preparatas nedegus, tačiau gaisro metu gali išsiskirti kenksmingi garai (anglies monoksidas, ciano 

vandenilis, azoto oksidas). Gesinant dėvėti dujokaukes su kombinuotais filtrais. Gesinti vandeniu, 

anglies dioksidu, gesinimo milteliais, putomis, smėliu. Nutekančiam vandeniui surinkti padaryti 

laikinas ţemės sankasas.  

 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Negalima valgyti, rūkyti, gerti. 

Darbo metu dėvėti asmenines apsaugos priemones, specialią aprangą, gumines pirštines ir kaukę. 

Saugotis, kad preparato nepatektų į kvėpavimo takus, akis, virškinimo traktą. Dirbant lauke atkreipti 

dėmesį į vėjo kryptį, stengtis neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Pavojingas akims, dėvėkite 

apsauginius akinius. Jei preparato pateko ant odos, reikia nuplauti švariu vandeniu ir muilu. Jei 

preparato pateko į akis, nedelsiant gerai nuplauti švariu vandeniu. Nuodingas nurijus. Baigus darbą 

nusiprausti vandeniu ir muilu, persirengti. Tuščią tarą padėti tam skirtoje vietoje, naudoti kitiems 

tikslams draudţiama.  



 

PIRMOJI PAGALBA 

Patekus ant odos 

Reikia nedelsiant nusivilkti suterštus drabuţius, o odą nuplauti švariu vandeniu su muilu.  

 

Patekus į akis 

Reikia plauti jas švariu vandeniu maţiausiai 15 minučių ir nedelsiant kreiptis į akių gydytoją.  

 

Prarijus 

Nedelsiant kreiptis į gydytoją. 

 

Įkvėpus 

Nukentėjusįjį reikia išvesti į gryną orą. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.  

 

Priešnuodţio nėra. Triazinonų grupės preparatas. Taikyti simptominį gydymą. 

 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:  

8 5 2362052 

 

PASTABA 

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako uţ pasekmes, 

jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.  

 

 

 


