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Produktblad – Chrysal BVB & Plus  

Allmän information 
 Produkt för behandling efter skörd speciellt avsedd för 

tulpaner. 
 Hindrar bladen från att gulna under distribution, försäljning och 

i konsumentfas. 
 Tillväxtreglerande produkt. 
 Ökar vaslivet väsentligt genom bättre knoppöppning och 

kvalitet på blomma och stjälk, särskilt under transport. 
 Förpackningsstorlekar: 1L flaska och 5L dunk. 
 Chrysal BVB och Chrysal Plus är registrerade produkter med nr 

5353 (BVB) och 5371 (Plus).  
 
Effekter 
 Bättre kvalitet på blommor och blad. 
 Reducerar stjälktillväxt och böjda blomstjälkar. 
 Håller bladen fräscha och gröna och förebygger gulnande blad. 
 Förlänger blommornas vasliv avsevärt. 
 
Användningsområden 
 Lämplig för alla typer av kranvatten. 
 Kan doseras automatiskt. 
 Lämplig för odlare, som levererar till grossist och butik. 
 Möjlighet till doseringskontroll. 
 
Besparingar 
 Minskat svinn. 
 Möjlighet till längre distributions- och försäljningsperiod. 
 
Recommendations 
 Förvaras svalt och mörkt, helst mellan 5°C och 25°C. 
 Hållbarhet: 24 månader i sluten förpackning som förvaras under rätt 

förhållanden. 
 PH-värde för användningsfärdig lösning: 6 – 7,5. 
 Den färdigblandade lösningen tillreds genom att blanda Chrysal Plus (2 flaskor på 

15 ml) med Chrysal BVB (1L). Skaka blandningen väl. 
 Dosering: 1 eller 2 ml per liter vatten, beroende på behandlingstid. 
 Blandningen bör användas direkt efter skörd för bästa möjliga effekt, men 

effekten är fortfarande god om behandling görs senare hos odlare eller i packeri. 
 Använd lösningen omedelbart efter tillredningen. 
 Blanda inte lösningsrester med nytillredd lösning. 
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Testresultat 
Följande diagram visar hur Chrysal BVB & Plus påverkar vasliv, bladkvalitet och stjälktillväxt 
hos tulpaner i jämförelse med vanligt vatten. 
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Stjälktillväxt 

Vatten Chrysal BVB & Plus 

Behandling 
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Vasliv för Prominence-tulpaner  

Behandling: vatten 
Totalt vasliv: 6 dagar 
Fotot togs: dag 7 

Behandling: Chrysal BVB & Plus 
Totalt vasliv: 10 dagar 
Fotot togs: dag 7 

00888 00890 

Vasliv för Barcelona-tulpaner 

Behandling: vatten 
Totalt vasliv: 7 dagar 
Fotot togs: dag 7 

Behandling: Chrysal BVB & Plus 
Totalt vasliv: 9 dagar 
Fotot togs: dag 7 

00955 00953 
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