
SILWET GOLD 
 
NAUDOJIMAS: 
Silwet Gold yra nejoninė medžiaga, kuri pagerina purškimo kokybę, pesticido sukibimą su 
augalo lapų paviršiumi ir jo įsiskverbimą lyginant su įprastu purškimu. Silwet Gold žymiai 
sumažina tirpalo paviršiaus įtempimą purškimo metu, tuo būdu padidina purškimo efektą 
tiems augalams, kurių lapai sunkiai sušlampa. 
 
AKTYVIOJI MEDŽIAGA: 
100% organosilikonas 
 
REKOMENDUOJAMOS NORMOS: 
Silwet Gold naudojamas nuo 0.01 % iki 0.1 % koncentracijos purškiamuose mišiniuose, 
priklausomai nuo purškimo apimties ir preparato su kuriuo naudojamas šis priedas 
sudėties. Optimali Silwet Gold koncentracija daugumai mišinių - 0,05%, t.y. 100ml Silwet 
Gold į 200L tirpalo. 
 
Naudojimo normos: 
- fungicidams, insekticidams/akaricidams ir mikrotrąšoms nuo 0.025 % 
iki 0.075 %; 
- herbicidams, augalų augimo reguliatoriams nuo 0.025% iki 0.1%; 
- purškiant lėktuvais nuo 0.05% iki 0.15% koncentracijos, kai tirpalo purškimo norma 50 
l/ha arba mažiau. 
Silwet Gold efektyvumas gali sumažėti, jei purškiama kai tirpalo ph per didelis (virš 9) arba 
per mažas (žemiau 5). Optimaliausias efektas gaunamas kai tirpalo ph 5-8. Mišinį išpurkšti 
per 24 valandas po sumaišymo. 
 
MAIŠYMAS: 
Prieš preparato ir priedo maišymą, visos darbo priemonės turi būti kruopščiai išplautos. 
Privaloma tiksliai laikytis visų ant pesticidų etiketės paminėtų purkštuvo plovimo nurodymų. 
 
MAIŠYMO EIGA: 
1. Užpildykite baką vandeniu nuo 2/3 iki 3/4 talpos. 
2. Supilkite pesticidus arba trąšas laikantis etiketės nurodymų arba pagal tokią seką: 
a., mikrotrąšos ir trąšos 
b., sausos byrančios ir vandeniui dispersinės granulės (b.g. ir d.g.) 
c., suspensijos koncentratas (s.k.) 
d., vandenyje tirpūs pesticidai 
e., emulsiniai koncentratai (e.k.) 
3. Suplakite ir užpildykite baką iki 90 % talpos. 
4. Pridėkite Silwet Gold ir maišykite nuo 1 iki 2 minučių žemesne nei normali plakimo eiga. 
5. Užpildykite vandeniu purkštuvo baką iki 100 % talpos. 
6. Optimaliam rezultatui gauti, purškimo mišinys turi būti sunaudotas ne vėliau kaip per 24 
valandas. 
 
SAUGOS PRIEMONĖS: 
Vengti kontakto su produktu. Netinkamai naudojant gali sukelti sveikatos sutrikimus. 
Saugoti atokiau nuo vaikų. Laikyti produktą tik originalioje pakuotėje. Ruošiant darbinį 
tirpalą vilkėti apsauginius rūbus, guminius batus, apsauginius akinius ir pirštines (dėl 
pesticidų). Neįkvėpti tirpalo garų. Nuplauti pirštines prieš nusiimant. Darbo pabaigoje 
nusiplauti rankas muilu ir dideliu kiekiu vandens. 



Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 
2362052. 
 
VANDENS APSAUGA: 
Toksiškas vandens organizmams. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis 
instrukcijomis (saugos duomenų lapais). 
 
SAUGOJIMAS IR PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS: 
Preparatą saugoti originalioje pakuotėje. Patį purkštuvo baką išpurkšti ant augalų. Tuščių 
pakuočių nenaudoti kitiems tikslams, sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų 
ir taisyklių. 
 
Atstovas Lietuvoje: 
UAB “Agrokoncernas” 
Užnerio 15, LT- 47484 Kaunas 
Tel.: +370 37 490490 
Fax: +370 37 488244 
web: www.agrokoncernas.lt 
email: info@agrokoncernas.lt 


