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Informacje 
 Chrysal Aquastick to innowacyjny system podlewania, który dzięki 

przepływowi przez rurkę kapilarną transportuje wodę z osłonki 
doniczki  do rośliny w doniczce plastikowej. 

 Produkt jest odpowiedni do wszystkich roślin z wyjątkiem kaktusów i 
sukulentów. 

 Umożliwia roślinom doniczkowym własną regulację zaopatrzenia w 
wodę i zapewnia im ciągły dostęp do niej. 

 Woda w doniczce utrzymuje się średnio od 1 do 3 tygodni, w 
zależności od wielkości osłonki oraz tego, jak duży jest pobór wody 
przez roślinę. 

 Aquastick jest trwały i może byd użytkowany przez długi czas, co najmniej przez okres 9 miesięcy. 
 Produkt dostępny jest w wersjach o różnej średnicy i długości (patrz tabela na stronie 2). 
 Łatwy w użyciu i stosowaniu. 
 

Efekty stosowania 
 Zdrowy i świeży wygląd roślin oraz lepszy wzrost. 
 Roślina zawsze otrzymuje odpowiednią ilośd wody, a jej pobór uzależniony jest od panujących 

warunków. 
 Aquastick dostarcza wodę aż do osiągnięcia poziomu, w którym podłoże jest nasycone. Wybór 

rodzaju podłoża wpłynie na ilośd pobieranej przez roślinę wody. 
 Rośliny nie wymagają częstego podlewania zarówno na etapie sprzedaży detalicznej jak  
 i u konsumenta. 
 Wzrasta sprzedaż; półki sklepowe wyglądają lepiej dzięki zdrowym i świeżo wyglądającym  
 roślinom. 
 Zmniejsza się Ilośd odpadów roślinnych na każdym etapie łaocucha dostaw. 
 Po osiągnięciu poziomu nasycenia podłoża niemożliwe jest przelanie (ze względu na utrzymujące  
 się w podłożu powietrze). 
 Możliwe jest wydłużenie łaocucha logistycznego lub wcześniejsze 

wyprodukowanie produktu . 
 

Zastosowania 
 Produkt stosowany przez gospodarstwa ogrodnicze, firmy pakujące  
 i sprzedawców detalicznych. 
 

Sposób użycia:  
1. Wyjmij Aquastick z opakowania. 
2. Włóż rurkę Aquastick do jednego z otworów w plastikowej doniczce. 

Najlepiej wsunąd ją do góry przez środek doniczki aż dojdzie do 
połowy podłoża. 

3. Napełnij osłonkę doniczki wodą w taki sposób, aby plastikowa 
doniczka nie miała kontaktu z wodą. 

4. Umieśd roślinę z zamocowaną rurką Aquastick w osłonce. 
5. W celu optymalnego wykorzystania rurka Aquastick powinna stykad 

się z dnem osłonki. 
6. Ciesz się zdrowym i świeżym wyglądem rośliny! 

Karta produktu – Chrysal Aquastick 

T7
7

0
 /

 P
L 

/ 
v1

9
01

 



 

Producent: Chrysal International BV, Gooimeer 7, 1411 DD Naarden, PO Box 5300, 1410 AH Naarden, Holandia.  
Tel. +31 (0) 35 69 55 888, e-mail: info@chrysal.nl, www.chrysal.com  
Dystrybutor: Victus-Emak Sp. z o.o. Poznao, tel. 61 82 86 852, e-mail: chrysal@victus.pl www.chrysalsklep.pl 

 
T7

7
0

 /
 P

L 
/ 

v1
9

01
 

Dostępne rozmiary Aquastick 
Aquastick dostępny jest w trzech standardowych rozmiarach: 

Długośd rurek Aquastick 
 Optymalna długośd rurki Aquastick jest taka sama jak średnica plastikowej doniczki. 
 Aquastick powinien byd wsunięty głęboko w podłoże, a z drugiej strony stykad się z dnem osłonki. 
 Długośd Aquastick powinna byd dopasowana do wielkości osłonki i plastikowej doniczki. 
 W przypadku gruboziarnistego drenażu stosowanego w przypadku np. storczyka Phalaenopsis 

ważne jest, aby Aquastick dosięgał do właściwego podłoża rośliny. 
 Długośd Aquastick nie wpływa na jego skutecznośd, tj. 15 cm  rurka przenosi taką samą ilośd wody 

jak 6 cm rurka o tej samej średnicy. 
 Aquastick całkowicie wypełnia sie wodą, dlatego im większa jest średnica rurki, tym większy jest 

pobór wody. 
 
Średnica rurek Aquastick 
 Rurki Aquastick o średnicy  2 mm zapewniają wystarczający pobór wody, aby uniknąd jej 

odparowania. W przypadku większych doniczek (doniczka > 12 cm) i roślin wrażliwych na 
więdnięcie zaleca się rurkę o średnicy 3 mm. 

 W przypadku plastikowych doniczek o średnicy powyżej 17 cm należy użyd więcej niż jednej rurki 
Aquastick. 

 Średnica Aquastick ma wpływ na szybkośd ruchu wody; im większa średnica, tym szybszy pobór 
wody. 

 Gdy podłoże utrudnia wsunięcie rurki (np. zawiera cząstki kory), zaleca się stosowanie Aquastick o 
średnicy 3–3,5 mm. Aplikację ułatwi również rurka z ostrą koocówką. 

 Jeśli długośd rurki musi wynieśd 15 cm lub więcej, wówczas zaleca się użycie wersji o większej 
średnicy. Jest ona mocniejsza i nie ulegnie zgięciu. 

Zalecenia 
 Aby utrzymad wodę w osłonce czystą, ogranicz kontakt plastikowej doniczki z wodą podczas 

transportu. 
 Używaj czystej wody, aby zapobiec zatkaniu się rurki z upływem czasu. W razie potrzeby uzupełnij 

osłonkę czystą wodą. 
 Aquqstick można łączyd z podkładką Chrysal Aqua Pad w celu usunięcia płynnej wody w osłonce. 
 Aquasticks nie mają ograniczonego okresu przydatności, jeśli są przechowywane w suchych 

warunkach. 
 Aquastick jest wykonany z materiału nieorganicznego, może byd więc wyrzucony wraz z innymi 

odpadami komunalnymi. 

 

Średnica doniczki 
(orientacyjnie) 

Długośd Aquastick 

 Średnica Aquastick 2 mm Średnica Aquastick 3 
mm z ostrą koocówką 

Średnica Aquastick 3,5 
mm z ostrą koocówką  

Ilośd na jednost-
kę sprzedaży 

7.5 - 9 cm 7.5 cm - - 5000 

12 cm - 12 cm - 1500 

15 cm - - 20 cm   700 
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Chrysal Aquastick jest szczególnie skuteczny w przypadku roślin szczególnie wrażliwych na więdnięcie, 
takich jak: 

 
Azalea 
Anturium  
Bugenilla  
Kalatea   
Dzwonek  
Celozja   
Chryzantema  
Kurkuma  

Cyklamen  
Poinsecja  
Gerbera   
Hebe  
Słonecznik  
Zioła  
Hibiskus   
Hortensja  

Niecierpek  
Lawenda 
Falenopsis  
Pierwiosnek kubkowaty  
Róża 
Cyneraria Senetti 
Skrzydłokwiat 
 

Wyniki testu 
 Testy wykazały, że Chrysal Aquastick skutecznie transportował wodę ze zbiornika do rośliny; 

absorpcja wody po 14 dniach wyniosła 100%. 
 Odparowanie mini falenopsisów wynosiło 2-3 ml dziennie. 
 W tym przypadku pojemnik o pojemności 30 ml wystarczył na 2 tygodnie (mini falenopsis). 
 Rośliny, w których użyto rurek Chrysal Aquastick nie wykazywały żadnych oznak uszkodzenia 

Skutecznośd Chrysal Aquastick 
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Dzieo 1 14 dzieo 

ml w pojemniku 

Zastosowany środek:   po lewej stronie - Chrysal Aquastick 
                                         po prawej stronie - grupa kontrolna 
Czas wykonania zdjęcia: 35 dzieo 

Okres trwałości falenopsisa 

Julia
Pole tekstowe
Azalia
Anturium
Bugenwilla
Kalatea
Dzwonek
Celozja
Chryzantema
Kurkuma
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Chrysal Aquastick - protokół testowy 

Chcesz samodzielnie przetestowad działanie Chrysal Aquastick? 
Możesz to zrobid za pomocą przygotowanego poniżej protokołu testowego. 
Aby badanie zostało przeprowadzone poprawnie, zawsze należy użyd roślin z grupy kontrolnej 
oraz roślin, które będą podlegały działaniu produktu.  
Wybrane rośliny muszą byd w tej samej fazie rozwoju. Do testu użyj co najmniej 6 roślin. 
 
Rośliny należy umieścid w pomieszczeniu o stabilnej temperaturze i wilgotności (najlepiej ± 20 ° 
C i ± 60% wilgotności względnej). Aby móc dokonad poprawnego porównania należy też 
upewnid się, że rośliny mają podobne warunki (światło, przepływ powietrza). 
 

Do wykonania testu potrzebne są: 
• Rurki Chrysal Aquastick 
• Osłonki na plastikowe doniczki 
• Rośliny w plastikowych doniczkach (od ogrodnika) 
• Waga (opcjonalnie) 
 

Przykładowa osłonka na doniczkę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do testu można zastosowad następujący schemat: 

 Grupa roślin Zastosowany środek 

1 Brak (grupa kontrolna) 

2 Chrysal Aquastick 
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Procedura testowa: 
 Dobrze nasącz podłoża kwiatów wodą. Ponumeruj rośliny testowane z Aquastick oraz 

rośliny z grupy kontrolnej.  
 Napełnij osłonki wodą. Ilośd 200 ml powinna byd wystarczająca, ale w zależności od 

wielkości osłonki możesz ją zmniejszyd lub zwiększyd. Aby móc obserwowad pobór wody i 
wydajnośd Aquastick zalecamy zastosowanie przezroczystej osłonki (np. www.plantpot.nl 
lub jak na zdjęciu powyżej). 

 Rośliny z grupy kontrolnej umieśd w osłonkach bez wody, aby zapewnid im takie same 
warunki. 

 Włóż Aquastick do jednego z otworów plastikowej doniczki. 
 Umieśd rośliny z rurkami Aquastick w osłonkach. Chrysal Aquastick powinien zawsze 

stykad się z dnem osłonki. Upewnij się też, że plastikowa doniczka z rośliną nie ma 
bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 Nie uzupełniaj wody w doniczkach. 
 Obserwuj rośliny i zanotuj pierwszy dzieo więdnięcia każdej z nich. 
 Każdego dnia zważ rośliny (razem z osłonkami). (Opcjonalnie) 
 
Przykładowe rezultaty 
 Zanotuj utratę masy w gramach w ciągu pierwszych 7 dni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zanotuj czas (w dniach) więdnięcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zrób zdjęcia aby zarejestrowad uzyskane wyniki. 

Więdnięcie rośliny (dzieo)  

Roślina 1 Roślina 2 Roślina 3 Roślina 4 Roślina 5 Roślina 6 Średni okres 
trwałości 

Grupa kontrolna 6 8 8 7 6 7 7 

Aquastick 10 12 14 12 12 12 12 

Waga rośliny (g)  

Dzieo 1 Dzieo 4 Dzieo 7 

Grupa kontrolna 500 420 360 

Chrysal Aquastick* 700 620 560 

*Waga rośliny razem z osłonką  
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Oblicz ilośd wyparowanej wody 
W ramach testu można również obliczyd i porównad dzienne wyparowanie wody. 
 Od wagi początkowej należy odjąd wagę w czwartym dniu testu. Wynik podzielony 

przez 4 daje ilośd wody wyparowanej w ciągu dnia. 
 Przykład: Dzieo 1  500 g 
   Dzieo 4   420 g 
   Odparowanie     80 g (20 ml dziennie; 80 g / 4 dni) 
 

 Porównaj dzienną utratę wody między obiema grupami roślin w czasie testu. 
 
 
 
 
 
 
 Jeśli podzielimy całkowitą ilośd wody w osłonce przez ilośd, która wyparowuje każdego 

dnia, to otrzymamy przewidywany dodatkowy okres trwałości, który uzyskujemy dzięki 
Aquastick: 

 Teoretycznie 200 ml wody w osłonce / 20 ml dziennie wyparowanej wody = 10 
 dodatkowych dni trwałości.  

 Ilośd wyparowanej wody (g) 

Po 4 dniach  Po 7 dniach 

Grupa kontrolna 20 ml / dzieo 20 ml / dzieo 

Chrysal Aquastick 20 ml / dzieo 20 ml / dzieo 


