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Algemeen 

 Chrysal Aqua Sub is een stabiele plantgel die een waterreservoir creëert voor potplanten. 
 Effectief op een groot aantal potplanten met uitzondering van cactussen en  
 vetplanten.  
 Geen “vrij water” na het aanbrengen, Aqua Sub wordt volledig opgenomen in de  
 potgrond. 
 Aqua Sub geeft geen residu of fytotoxiciteit. 
 Aqua Sub wordt onder druk vloeibaar waardoor het gemakkelijk aan te brengen is.  

 Goede doorstroming, bijna gelijk aan water. 
 Verkrijgbaar in Europa in 1020 L verpakking, ready-to-use. 
 

Effecten 

 Verhoogt de omzet: door fris uitziende planten een verbeterde schappresentatie. 
 Aqua Sub geeft een aantal extra dagen in het winkelschap. 
 Vermindert plantenafval in de totale logistieke keten. 
 Dient ook om een langere logistieke keten te vergemakkelijken of om planten tijdig  
 verzendklaar te maken. 
 

Toepassingen 

 Chrysal Aqua Sub wordt in de potgrond geïnjecteerd, waar het volledig wordt  
 opgenomen. 
 Dosering: de hoeveelheid Aqua Sub die u kunt aanbrengen is afhankelijk van gewas,  
 Potgrond en bodemvochtigheid.  Ter indicatie: voor een pot van 12cm is het advies  
 50 -100ml Aqua Sub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aqua Sub kan handmatig worden aangebracht met een aangepaste spuitpistool of 
 spuit. 
 Automatische injectie is ook mogelijk. 
 Te gebruiken door plantenkwekers en verpakkers. 
 Te gebruiken tijdens transport en/of in de winkel. 
 Vraag uw lokale Technische Consultant voor meer informatie over de toepassingstechniek 

voor het product. T7
7

7
 /

 N
L 

/ 
v2

0
0

2 

Product sheet – Chrysal Aqua Sub 

Pot maat (cm) Gel volume (ml) 

9 ±40 

10.5 ±50 

12 ±100 

13 ±100 

15 ±125 

17 ±150 

19 ±200 

21 ±200 
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Aanbevelingen 
 Vorstvrij bewaren, tussen 10 ̊C en 30 ̊C. 
 Houdbaarheid: 12 maanden, opgeslagen onder de juiste omstandigheden. 
 
Verwijdering 
 Na het aanbrengen wordt de Aqua Sub opgenomen door de potgrond van de plant. 

Geen aparte verwerking nodig. 
 Behandel overtollige Aqua Sub als normaal huishoudelijk afval. 
 Indien grote hoeveelheden Aqua Sub (> 1 L) door de gootsteen worden gespoeld, moet 

ruim water gebruikt worden om verstopping te voorkomen. 

Chrysal Aqua sub is bijzonder effectief bij planten die gevoelig zijn voor verwelking. Tot 
op heden is Aqua Sub getest op de volgende planten: 

Celosia 
Cyclamen 
Hortensia 
Phalaenopsis  
Rosa 
Spathiphyllum 

Test resultaten 
Testen hebben aangetoond dat Chrysal Aqua Sub het eerste teken van verwelking met 2  
dagen vertraagt, wat een langere verkoopperiode mogelijk maakt.  
Verdamping van deze potroos (Ø 12 cm) was 40-50 ml per dag wanneer 65-70 gram  
Aqua Sub werd geïnjecteerd. 
Planten behandeld met Chrysal Aqua Sub vertoonden geen wortelschade of fytotoxiciteit. 

Controle Chrysal Aqua Sub 

Schap leven potroos 


