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ЗЕЛЕНИЙ ГАГГ ЗОН®
ЗЕЛЕНИЙ ГАГГ ЗОН – регулуу ятор росту для газонів, хвойних та
декоративних кулуу ьтьь ур.

Склад: Екстракт морських водоростей – 150 г/гг л// , амінокислоти –
60г/гг л// ,індолілмаслянакислота,гібберелін,бурштиновакислота,
солі гумінових і фолієвих кислот (0,05-0,5 г/гг л// ) та допоміжна
складова: N – 8%, P2O2 – 8%, K2O – 8% та мікроелементи: MgO, B,
Cu, Zn, Fe, Mn, Mo (0.008-0.15%).

Упаковка: 250 мл (рідина).

Переваги регулуу ятору росту:
Рівномірний ріст рослини
Підсилює системні реакції стійкості рослин
До складу регулятору росту входить азот, фосфор та калій
– важливі елементи для коригування та регулювання про-
цесів живлення
Підсилює стійкість до негативних природних умов, хвороб
та шкідників
Активізує процеси фотосинтезу та обміну речовин
Активує поділ клітин, ріст кореня, цвітіння та плодоношен-
ня
Оптимізує та відновлює функції ослабленої рослини та під-
силює ріст рослини у нормальних умовах
Рекомендований для застосування в бакових сумішах, для
покращення ефективності обробки

Регулятор росту

У процесі росту і розвитку рослини часто піддаються стресам,
викликаним як природними умовами (заморозки, низькі і
високі температури, град, посуха, затоплення, засолення і т.д.),тт
так і інфекціоними захворюваннями та шкідниками, які можуть
призводити до погіршення якості і навіть загибелі рослин.
ЗЕЛЕНИЙ ГАГГ ЗОН – рідкий антистресовий регулятор росту,уу
допомагає рослинам долати стресові ситуації і продовжувати
нормальний розвиток.
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Росторегулуу ятор містить:
– полісахариди, які покращують проникнення поживних речовин і води в клітини рослин,а також є джерелом запасу енергії. Основна їхня

функція – підвищення природного порога опірності захворюванням та потовщення стінок клітин
– амінокислоти стимулюють метаболічні процеси, засвоєння поживних речовин і самі є готовим енергетичним резервом для біологічного

процесу росту і розвитку. ТаТТ кож вони виконують транспортні функції з доставки поживних речовин при листовому підживленні, систе-
ми поглинання води, підвищують стійкість рослин до низьких та високих температур

– глутамінова кислота, яка входить до складу ЗЕЛЕНИЙ ГАГГ ЗОН, впливає на пори рослин, відновлює їх функціонування в стресових умовах
– індолілмасляна кислота, гормон стимулюючий коренеутворення у рослин

Рекомендації щодо застосування:

Культура Норма витрати,
мл/м2 Спосіб обробки Максимальна

кратність обробок

ГазонніГГ трави

20-30 мл
на 10 л води

Препарат розвести з водою в необхідній
кількості.

За допомогою обприскувача внести на 
необхідну площу

Кожен раз після скошування газона.
Для досягнення максимального ефекту

рекомендованно застосовувати
протягом всього сезона

Декоративні рослини,
троянди

Препарат розвести з водою в необхідній
кількості.

Вносити через пролив рослини під корінь або
методом обприскування

Кожні два тижні на всих фазах розвитку
рослини, особливо за умовами стреса

Хвойні рослини Через 15 днів після висадки. Кількість
обробок: 2

Овочеві культьь ури 25 мл на 10 л води

Препарат розвести з водою в необхідній
кількості.

За допомогою обприскувача обробити
рослину

Кожні два тижні в період вегетації
рослини

Рекомендовано до застосування при підживленні всіх культьь ур протягом вегетації.

Найкращий ефект застосування препарату ЗЕЛЕНИЙ ГАГГ ЗОН досягається при його сумісному внесенні з повним мінеральним добривом
при позакореневому підживленні рослин.
ТаТТ кож доцільно використовувати препарат у складі бакової суміші для досягнення максимального ефекту від обробки.


