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Karta produktu – Chrysal RVB Clear Intensive 1ml/l 
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Informacje 
 Preparat kondycjonujący do róż, chryzantem oraz szerokiej gamy 

kwiatów letnich 
 Nie zawiera siarczanu glinu, co redukuje ryzyko spalenia i opadnięcia 

liści oraz umożliwia przechowywanie kwiatów w roztworze przez 
dłuższy okres. 

 Produkt dostępny w opakowaniach: 10 l, 25 l, 100 l, 200 l i 1000 l. 

 

Efekty stosowania 
 Stymuluje pobór wody zapobiegając w ten sposób opadaniu główek u 

róż. 
 Wydłuża żywotnośd kwiatów. 
 Obniża pH wody. 
 Utrzymuje jakośd kwiatów. 
 Rozpuszcza się pozostawiając wodę klarowna i bez zapachu. 

 

Zastosowania 
 Nadaje się do wszystkich rodzajów wody z kranu. Do wody miękkiej lub wody RO 

(odwrócona osmoza) zalecamy Chrysal RVB Clear Soft Water Intensive. 
 Może byd dozowany automatycznie. 
 Do użytku przez gospodarstwa ogrodnicze i importerów kwiatów 

 

Oszczędności 
 Mniejsza ilośd wyrzucanych kwiatów. 
 Pozwala na wydłużenie czasu dystrybucji i sprzedaży. 
 Zmniejsza zużycie wody oraz koszty pracy, ponieważ roztwór można ponownie wykorzystad. 

 

Stosowanie 
 Dawkowanie: 1 ml na litr wody. Kwiaty należy umieścid w roztworze natychmiast po 

zbiorze, bez wcześniejszego ich nawadniania. 
 Czas stosowania roztworu: minimum 4 godziny. 
 PH gotowego do użycia roztworu: 3,5 - 5,5. 
 Roztwór może byd ponownie użyty w czasie do 4 dni, w zależności od temperatury, higieny i 

liczby kwiatów poddanych działaniu środka. 
 

Zalecenia 
 Przechowywad w chłodnym i ciemnym miejscu, najlepiej w temperaturze pomiędzy 5 ° C a 

25 ° C. 
 Okres ważności: 18 miesięcy w zamkniętym opakowaniu, przy przechowywaniu w 

odpowiednich warunkach. 
 Nie należy mieszad mieszaj resztek roztworu ze świeżo przygotowanym. 
 Nie stosowad w niepowlekanych metalowych wazonach (cynkowych, miedzianych, 

żelaznych). 
 Pozostałości roztworu mogą zostad wylane do kanalizacji. 
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Wyniki testów 
Poniższy wykres pokazuje wpływ Chrysal RVB Clear Intensive na żywotnośd róż i innych kwiatów 
ciętych w porównaniu do kwiatów trzymanych w samej wodzie. 

Poniższa tabela prezentuje wyniki testów na różnych odmianach róży kenijskiej. Chrysal RVB 
Clear Intensive został porównany ze środkiem obecnie stosowanym przez hodowcę. 

Róża 

Trwałość kwiatów w wazonie 
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Inne kwiaty Wszystkie 

Woda Chrysal RVB Clear Intensive 

Odmiana Średnia trwałość kwiatów w wazonie 
liczona w dniach: 

Poprawa trwałości 
kwiatów w wazonie (%) 

Obecnie stosowany 
środek 

Chrysal RVB Clear 
Intensive 

Revue 7 10 42% 

Circus 8 11 38% 

Pascha 8 16 100% 

Red one 9 16 77% 

Akito 10 15 50% 

Red calypso 13 15 15% 
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Trwałość róż w wazonie 

Zastosowany środek: woda 
Całkowity czas trwałości kwiatów w wazonie: 12 dni 
Czas wykonania zdjęcia: dzieo 12 

Zastosowany środek: Chrysal RVB Clear Intensive 
Całkowity czas trwałości kwiatów w wazonie: 15 dni 
Czas wykonania zdjęcia: dzieo 12 

 
06501 

 
06507 

Trwałośd mieszane róż w wazonie 

06391 06395 

Zastosowany środek: woda 
Całkowity czas trwałości kwiatów w wazonie: 8 dni 
Czas wykonania zdjęcia: dzieo 11 

Zastosowany środek: Chrysal RVB Clear Intensive 
Całkowity czas trwałości kwiatów w wazonie: 11 dni 
Czas wykonania zdjęcia: dzieo 11  


