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Karta produktu – Chrysal CVBN 
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Informacje 
 Preparat kondycjonujący do Gerber, Germini i innych  
 kwiatów ciętych. 
 Produkt charakteryzujący się niezwykle wysoką 

stabilnością; bardziej stabilny niż inne produkty 
zawierające płynny chlor. 

 Bardziej skuteczny od innych produktów z chlorem. 
 Mniejsze ryzyko uszkodzenia liści. 
 Szybko rozpuszcza się w wodzie i pozostawia ją 

przejrzystą. 
 Dostępny w opakowaniu z dozownikiem zawierającym 400 tabletek  lub w opakowaniu 

uzupełniającym zawierającym 800 tabletek. 
 

Efekty 
 Utrzymuje jakośd liści i kwiatów. 
 Neutralizuje śluz z łodyg narcyzów w bukietach mieszanych z narcyzami. 
 

Zastosowania 
 Odpowiedni do wszystkich rodzajów wody. 
 Łatwy w obsłudze dzięki opakowaniu z dozownikiem. 
 Stosowany przez ogrodników, producentów bukietów oraz kwiaciarnie. 
 

Oszczędności 
 Mniejsza ilośd wyrzucanych kwiatów. 
 Mniejsze zużycie wody. 
 

Zalecenia 
 Przechowywad w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu, w temperaturze od 5 ° C do 25 ° C. 
 Okres ważności: 18 miesięcy w zamkniętym opakowaniu jeśli produkt jest przechowywany 

w odpowiednich warunkach. 
 PH gotowego do użycia roztworu: 7 - 8. 
 Dawkowanie: 1 tabletka na 2 - 3 litry wody. 
 Aby zapewnid najlepsze efekty stosowania produktu należy przestrzegad prawidłowego 

dawkowania.  Zbyt duża dawka może spowodowad uszkodzenie rośliny. 
 Jedna tabletka zawiera 60 mg aktywnego chloru. 
 Nie należy mieszad Chrysal CVBN z innymi detergentami, produktami zakwaszającymi lub 

innymi produktami do wstępnego kondycjonowania. 
 Kwiaty należy umieścid w roztworze natychmiast po ścięciu. 
 Czas kondycjonowania: nie ma minimalnego czasu, produkt działa natychmiastowo. 
 Roztwór pozostaje aktywny przez 2–5 dni w zależności od panujących warunków (np. 

wysokośd temperatury). 
 Nie mieszad resztek roztworu ze świeżo przygotowanym. 
 Pozostałości roztworu można odprowadzid do kanalizacji. 
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Wyniki testów 
Poniższy wykres prezentuje wyniki testu wykonanego na trzech różnych kwiatach. Badano 
jakośd liści kwiatów trzymanych w samej wodzie oraz kwiatów trzymanych w wodzie z Chrysal 
CVBN. 

Chrysal CVBN został przetestowany z niską dawką (1 tabletka na 3 litry wody) oraz wysoką (1 
tabletka na litr wody). Test wykazał, że nawet przy zastosowaniu wysokich dawek nie doszło do 
uszkodzenia liści lub było ono nieznaczne. 

Jakośd liści 
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Chrysant santini 
‘Vygold’ 

Tanacetum  
parthenium ‘Baya’ 

Zonnebloem  
‘Sunrich Orange’ 

Woda Chrysal CVBN (niska dawka) Chrysal CVBN (wysoka dawka) 



  Helianthus
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Test z Helianthus 

1 = woda 
2 = Chrysal CVBN 
 

Test z Germini 

1 2 

1 = woda 
2 = Chrysal CVBN 
 
Test wykazał znaczną poprawę trwałość kwiatów Germini dzięki zastosowaniu Chrysal CVBN.  


