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Karta produktu – Chrysal BVB & Plus 

T546 / PL / v2001 

Informacje ogólne 
 Kondycjoner stosowany po zbiorze, szczególnie polecany dla tulipanów. 
 Zapobiega żółknięciu liści w czasie dystrybucji, sprzedaży  
 i u konsumenta. 
 Regulator wzrostu. 
 Znacząco przedłuża trwałość poprzez lepsze otwieranie się pąków oraz 

wyższą jakości kwiatów i łodyg, nawet po dłuższym okresie transportu.  
 Dostępny w 5 L kanistrach. 
 Chrysal BVB i Chrysal Plus są zarejestrowane pod numerami  
 R-31/2020wu i R-35/2020wu 
  
Efekty 
 Poprawia jakość kwiatów i liści. 
 Redukuje nadmierny wzrost łodygi (elongację) i załamywanie się paków. 
 Utrzymuje jędrne i zielone liście, zapobiega ich żółknięciu. 
 Znacząco wydłuża trwałość kwiatów. 
  
Zastosowanie 
 Odpowiedni do wszystkich rodzajów wody.  
 Może być dozowany automatycznie.  
 Do stosowania przez producentów.  
 Możliwa jest kontrola dozowania.  
 
Oszczędności 
 Zmniejsza straty kwiatów. 
 Wydłuża okres dystrybucji i sprzedaży. 
  
Zalecenia 
 Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, najlepiej w temperaturze od 5°C do 25°C. 
 Trwałość: 24 miesiące w zamkniętym opakowaniu w odpowiednich warunkach.  
 pH gotowego roztworu wynosi: 6 – 7,5 
 Wstępne przygotowanie środka - Chrysal Plus (10 małych buteleczek po 15 ml) dodać do 

Chrysal BVB (5L). Dobrze wstrząsnąć. 
 Dozowanie: zależnie od długości traktowania - 1 lub 2 ml na litr wody. 
 Tulipany mogą być dostarczane w roztworze Chrysal BVB & Chrysal Plus (1 ml/l)  do 

sklepów. 
 Najlepsze efekty osiąga się kiedy kwiaty traktuje się zaraz po zbiorze, chociaż późniejsze 

kondycjonowanie daje również bardzo dobre efekty.  
 Nie mieszaj resztek starego roztworu z nowym. 
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Efekty 
Poniższe wykresy pokazują efekt stosowania Chrysal BVB & Plus na trwałość, jakość liści i  
wzrost łodygi w porównaniu do wody.  
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Trwałość tulipana “Prominence”  

Traktowanie: woda  
Trwałość całkowita: 6 dni  
Zdjęcie zrobione: 7. dnia  

Traktowanie : Chrysal BVB & Plus 
Trwałość całkowita: 10 dni  
Zdjęcie zrobione: 7. dnia 

00888 00890 

Trwałość tulipana “Barcelona”  

Traktowanie: woda  
Trwałość całkowita: 7 dni  
Zdjęcie zrobione: 7. dnia  

Traktowanie : Chrysal BVB & Plus 
Trwałość całkowita: 9 dni  
Zdjęcie zrobione: 7. dnia 

00955 00953 


