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Це добриво з високим вмістом 
доступного кремнію та калію для 
Вашого газону.

Незважаючи на те, що кремній 
знаходиться у великій кількості у 
ґрунті, він є нерозчинний та 
недоступний для рослин. 
«Квантум-Супер Газон» забезпечує 
газонну траву доступним кремнієм і 
служить для захисту від стресу та 
фізичного пошкодження.
Після обробки рослин компоненти 
добрива легко поглинаються листям 
і кремній накопичується у клітинах 
епідермісу, утворюючи таким чином 
додатковий захисний шар від 
теплового впливу, шкідників та 
хвороб.  Це створює ефективну 
«броню» для газону, додає міцності, 
жорсткості і стійкості від пошко-
дження при ходьбі по траві. 
На додаток до фізичного захисту 
рослин, кремній та калій відіграють 
також важливу фізіологічну роль в 
рослинах – це регулювання водного

обміну та дихання у рослинах, 
підсилення фотосинтезу, стійкість до 
посухи та високих температур 
повітря.
«Квантум-Супер Газон» ідеально 
підходить для всіх газонних трав, 
особливо у містах з високою 
відвідуваністю (спортивні майдан-
чики, стадіони), а також для газонів, 
що розташовані під прямими соняч-
ними променями (за відсутності тіні 
від дерев та будівель).
 

Ефект від застосування:
џ Додаткова стійкість при 

ходьбі по газону;
џ Зменшення теплового 

впливу у спеку;
џ Блискучій зелений колір;
џ Покращення густости та 

міцності трави;
џ Підвищення імунітету 

рослин; 
џ Зменшення стресового 

навантаження.
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ:
Обприскування: 
Перед використанням взбовтати. 
Потім приготувати 0,5-1% розчин 
добрива «Квантум-Супер Газон» 
(наприклад, 2л препарату розчинити 
у 300-400л води) і обприскувати цим 
розчином газон із розрахунку  300-400л 
розчину на 1 га (3-4 л розчину на 1 
сотку). При обробці невеликих площ 
можна готувати більш розбавлений 
розчин: 30-40мл на 10л води і 
обприскувати цим розчином газон із 
розрахунку 10л розчину на 1,5-2 сотки. 
Обробку рекомендовано проводити 
через кожні 2-3 тижні – максимум 5-7 
обробок  за сезон. 
Для кращого ефекту рекомендуєсться 
через тиждень п ісля обробки 
обприскувати чи поливати газон 
хелатним добривом «Квантум-
Декоративні»  згідно інстукції.
Не рекомендується змішувати з 
іншими препаратами. 
Не застосовувати препарат у холодну 
(нижче ніж +5°С) чи жарку (вище ніж 
+30°С) погоду та при інтенсивному 
сонячному випромінюванні.



КВАНТУМ -ДЕКОРАТИВНІ
Спеціальна композиція макро- та мікроелементів 
та біологічно активних речовин для підживлення 
декоративних культур  (газонних трав, хвойних 

рослин, квітів та інш их).

Приготувати 5-10% розчин хелатного добрива «Квантум -
Декоративні» (наприклад, 0,5 л препарату розчинити у 5-10л 
води) і замочувати у цьому розчині насіння протягом 2-4 
годин. Після замочування насіння просуш ити, або одразу 
висівати. У цьому розчині можна послідовно замочувати 
декілька порцій насіння.

Приготувати 0,5-1% розчин хелатного добрива «Квантум -
Декоративні» (наприклад, 50мл препарату розчинити у 5-10л 
води) і замочувати у цьому розчині кореневу частину рослин 
перед висадкою  протягом 2-4 годин після чого висадити та 
полити використаним розчином .

 

Обприскування: Приготувати 0,5-1% розчин хелатного 
добрива «Квантум -Декоративні» (наприклад, 2л препарату 
розчинити у 300-400л води) і обприскувати цим розчином 
рослини з розрахунку  300-400л розчину на 1 га (3-4 л на 1 
сотку). При обробці невеликих площ , можна готувати більш  
розбавлений розчин: 30-40мл на 10л води и обприскувати 
цим розчином рослини з розрахунку 10л розчину на 1,5-2 
сотки. О бробку рекомендовано проводить через кожні 2-4 
тижня – до 5 обробок  за сезон. 
Полив: Для приготування поливної суміш і треба розчинити 
100мл препарату у 500-1000 л води. Загальна витрата 
препарату за сезон – до 100 мл на одну сотку (10л/га). 

Обприскування: Приготувати 0,5-1% розчин хелатного 
добрива «Квантум -Декоративні» (наприклад, 2л препарату 
розчинити у 300-400л води) і рівномірно обприскувати цим 
розчином рослини з розрахунку 5-20 л розчину на дерево або 
кущ  (залежно від розміру). 
О бробку рекомендовано проводить через кожні 2-4 тижня – 
до 5 обробок за сезон. 
Полив: Приготувати 0,5-1% розчин хелатного добрива 
«Квантум -Декоративні» (наприклад, 2л препарату розчинити 
у 300-400л води) і поливати цим розчином рослини під корінь 
з розрахунку 10-25л розчину на дерево або кущ  (залежно від 
розміру). О бробку рекомендовано проводить через кожні 2-4 
тижня – до 5 за сезон.

Склад, %: N-0, P O -5, K O-7, SО -1.2, 2 5 2 3

Fe-1.6, Zn-0.6, Cu-0.6, Mn-0.6, 
B-0.3, Mo-0.01, Ni-0.01, Co-0.002,  гумінові 

речовини, амінокислоти.

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ:

 

• Насичений зелений колір листя та хвої;
• Зменш ення опадання хвої;
• Яскраве цвітіння квітів;

• Покращ ення густоти трави та її міцності;
• Підвищ енню  імунітету рослин; 

• Зменш ення стресового навантаження.
  

Передпосівна обробка насіння:

Замочування коріння перед посадкою : 

Підживлення:
Газонна трава та квіти: 

Хвойні та інш і декоративні рослини:

КВАНТУМ -ХЕЛАТ ЗАЛІЗА
Концентроване мікродобриво, щ о містить залізо 

у хелатній ф ормі. Застосовується для 
підживлення культур, чутливих до нестачі заліза 
(овочеві, плодові, виноград, хвойні рослини, 
газонні трави та інш .). Завдяки хелатній ф ормі 

препарат добре засвою ється рослинами.
Склад: Fe-3.2%, P O -3.2%, K O-3.2%.2 5 2

 
•  Активізація ф отосинтезу;
•  Запобігає появі хлорозу;

•  Підвищ ення стійкості до хвороб;
•  Насичений зелений колір листя;

•  Посилення іммунітету;
  

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ:
Листове (позакореневе) підживлення    

1-2 л/га для проф ілактики та усунення деф іциту заліза. 
Обробляти з інтервалом 2-4 тижні.

2-3 л/га для проф ілактики та усунення деф іциту заліза. 
Обробляти з інтервалом 2-4 тижні.

1-2 л/га для проф ілактики та усунення деф іциту заліза. 
Обробляти з інтервалом 2-4 тижні.  

0,5-1л на кожні 100 л води для рівномірного обприску-
вання лисття рослин для проф ілактики та усунення 
деф іциту заліза. Обробляти з інтервалом 2-4 тижні.

1-1,5 л/га – з інтервалом  2-3 тижні до усунення 
симптомів
 

Витрата робочого розчину – 200-300 л/га, 
(для виноградників та садів – 500-800 л/га).   
О бробки виконую ться стандартними обприскувачами. 

Концентрація препарату: 100мл на 1м .куб. води. 
Д озування та кратність обробок аналогічна 
позакореневому підживленню . 
 

М ожливо виконувати сумісне внесення «Квантум -Декоративні» та 
«Квантум -Хелат Заліза» разом із засобами захисту рослин. Перед 
зміш уванням рекомендується перевірити сумісність препаратів - 
тестове приготування робочого розчину не повинно давати осад.  
М ожливе незначне помутніння.

Овочеві культури

Плодові дерева (сади) та виноградники

 

Ягідні культури (суниця, полуниця ,смородина та  ін.)

Газонні трави та хвойні рослини

Усі культури за наявності  деф іциту заліза.
  

  
Краплинне зрош ення

Квантум. Хелатні добрива

тм

www.quantum.in.ua

Заходи безпеки: Препарат відноситься до малонебезпечних речовин (I V клас). Екологічно чистий. 
При попаданні на шкіру або в очі промити теплою водою. При необхідності звернутися до лікаря.
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