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Algemeen 
 Voorbehandelingsmiddel voor Gerbera, Germini en 

andere snijbloemen. 
 Zeer stabiel product; stabieler dan vloeibare  

chloorproducten. 
 Effectiever dan andere chloorproducten. 
 Minder kans op bladbeschadiging. 
 Lost helder en snel op in water. 
 Bevat tracer voor doseringscontrole. 
 Beschikbaar in handige dispenser van 400 tabletten,  

navulverpakking van 800 tabletten en bulkverpakking  
van 3.200 tabletten. 

 Chrysal CVBN is geregistreerd bij het Ctgb (13150 N). 
 

Effecten 
 Behoudt blad- en bloemkwaliteit. 
 Neutraliseert narcissenslijm in gemengde boeketten met  

narcissen. 
 

Toepassingen 
 Geschikt voor alle soorten leidingwater. 
 Makkelijk te doseren met de dispenser. 
 Te gebruiken door de kweker, boekettenmaker of bloemist. 
 

Besparingen 
 Vermindert bloemenuitval. 
 Vermindert waterverbruik. 
 

Aanbevelingen 
 Droog, koel en donker bewaren, bij voorkeur tussen 5°C en 25°C. 
 Houdbaarheid: 24 maanden in gesloten verpakking en bewaard onder de juiste 

omstandigheden. 
 Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de product informatie. 
 PH van gebruiksklare oplossing: 7 – 8.  
 Dosering: 1 tablet per 2 – 3 liter water. 
 Correcte dosering is belangrijk om maximaal resultaat te behalen. Overdosering kan 

schade veroorzaken. 
 Eén tablet bevat 60 mg actief chloor. 
 Meng Chrysal CVBN niet met reinigingsmiddelen, zuren of andere  

voorbehandelingsmiddelen. 
 Plaats de bloemen na het oogsten direct in de oplossing. 
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 Behandelingsduur: Er is geen minimale behandelingsduur. Het product heeft  
direct effect. 

 De oplossing blijft 2 – 5 dagen actief, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (bijv. 
intensiteit, temperatuur). 

 Restoplossingen niet met nieuwe mengen. 
 Restanten van CVBN oplossingen kunnen in het riool worden geloosd. 
 

Testresultaten 
Onderstaande grafiek toont het effect van Chrysal CVBN op de bladkwaliteit van drie soorten 
bloemen t.o.v. alleen water. 

Bladkwaliteit 

1
 =

 s
le

ch
t;

 5
 =

 g
o

e
d

 

Chrysant santini 
‘Vygold’ 

Tanacetum  
parthenium ‘Baya’ 

Zonnebloem  
‘Sunrich Orange’ 

Water Chrysal CVBN (lage dosering) Chrysal CVBN (lage dosering) 

Chrysal CVBN is getest in een lage (1 tablet per 3 liter water) en een hoge (1 tablet per liter 
water) dosering. Zelfs bij een hoge dosering was er geen of minimale bladschade met deze 
CVBN formule. 
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Test met Helianthus  

  

Water Chrysal CVBN 

Test met Germini 

Chrysal CVBN verbetert het vaasleven van de Germini’s aanzienlijk in deze test. 
 

Water Chrysal CVBN 


