
Догляд за зрізаними квітами 



Спосіб застосування 

1. Стоворити водний розчин з концетрацією 

засобу в обсязі 10% від загального об’єму води 

2. Підрізати стебла 

3. Занурити стеблами в отриману суміш 



Квіти 
Три основні сфери застосування 

Естетичне 
вдосконалення 

AQUAZZEE BOTANICA 
пригнічує накопичення 
біоплівки, тому 
прозорість води у вазах 
значно покращується, а 
стебла довше 
виглядають свіжими 

 

Підтримання водного 
балансу 

Підтримання водного 
балансу квітів 
здійснюється водним 
розчином, що містить  
AQUAZZEE 
BOTANICA, 
мінімізуючи патогени, 
що потрапляють у 
стебло капілярною дією 

 

Збільшення 
тривалості зберігання 

Зменшення кількості 
патогенних 
мікроорганізмів у 
розчині AQUAZZEE 
BOTANICA під час фази 
зберігання  продовжує 
життя квітів  



Водний баланс: стебла троянд І  
Загибель квітів від недотримання водного балансу на 1000 стебел: AQUAZZEE 
BOTANICA проти водного розчину 

AQUAZZEE BOTANICA  різко зменшив загибель стебел внаслідок недотримання 
водного балансу (10% проти 6%) 



Водний баланс: стебла троянд ІІ  
% загибель квітів, при використанні водяного розчину або AQUAZZEE BOTANICA + 
глюкоза для поповнення водного балансу (одиночні стебла троянд) 

У випробуваннях, що порівнювали  використання AQUAZZEE BOTANICA + глюкоза 
з використанням водного розчину, 27% троянд, оброблених AQUAZZEE BOTANICA 
+ глюкоза, були ще живими, в той час, коли 100% оброблених троянд водним 
розчином - загинули 
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Фаза зберігання: стебла троянд І  
Збільшення руйнування стебла троянди на етапі зберігання 

Використання AQUAZZEE BOTANICA різко зменшує  руйнування 
стебла  порівняно з використанням водного розчину 
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Фаза зберігання: стебла троянд ІІ  
Збільшення руйнування стебла троянд протягом фази зберігання   
(4 стебла троянд на букет) 

Через 4 дня дослідження виявлено: зберігання букета троянд оброблених 
AQUAZZEE BOTANICA  - руйнування стебла становить 25%, порівняно з 
букетом оброблених водним розчином - 75% руйнування 



Етап споживання: цілий букет 
Збільшення вірогідності  в'янення в букеті з 11 стебел 

Використання AQUAZZEE BOTANICA відстрочує в'янення букету порівняно з 
використання водного розчину  



Прозорість води 

AQUAZZEE BOTANICA зменшує 
кількість мікробів у вазі, тим 
самим регулює  кількість 
мікроорганізмів, що потрапляють 
у стебло, і довше дозволяє тримає 
квіти свіжими. 
 
AQUAZZEE BOTANICA 
уповільнює накопичення біоплівки, 
тому вода у вазі довше 
залишається прозорішою. 



Прозорість води 

Контроль (водний розчин) 

10% AQUAZZEE BOTANICA 

30% AQUAZZEE BOTANICA 
Вода у вазі на 7 день 



Стебла на 14 день 

Розчин AQUAZZEE 
BOTANICA 
 10% був 

оптимальним 



ТОВ “ПАЗІРІК” 
Ексклюзивний дистриб’ютор 
EezzeE в Україні 

0 800 600 220 
+38 (068) 2 600 220  
+38 (066) 2 600 220 
 
sales@eezzeeua.com 
www.eezzeeua.com 
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