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Algemeen 
 Voorbehandelingsmiddel voor alle snijbloemen behalve  

Anthurium en Gerbera. 
 Chrysal Grow 20 is toegelaten voor aanvoer naar de veiling, 

o.a. voor rozen en Astilbe.  
Veilingnummer: 20, raadpleeg de veilingvoorschriften voor  
verplichte en geadviseerde voorbehandeling. 

 Bevat actieve ingrediënten om de wateropname te stimuleren 
en bevat geen voeding. 

 Vrij van aluminiumsulfaat. 
 Beschikbaar in 5 L, 25 L, 200 L en 1000 L vat. 
 

Effecten 
 Stimuleert wateropname. 
 Verlaagt de pH van het water. 
 Verlengt het vaasleven van bloemen tot 20% t.o.v. water. 
 Behoudt de kwaliteit van bloemen. 
 Bladeren en stelen blijven stevig en groen. 
 Mengt gemakkelijk, helder en reukloos in water.  
 

Toepassingen 
 Geschikt voor alle soorten leidingwater. 
 Kan automatisch gedoseerd worden. Voor een juiste dosering adviseren wij een  

mechanische pomp zoals Prominent of Grundfos. 
 Te gebruiken door kwekers. 
 

Besparingen 
 Vermindert bloemenuitval. 
 Maakt een verlengde distributie en verkoopperiode mogelijk. 
 

Aanbevelingen 
 Koel en donker bewaren, bij voorkeur tussen 5°C en 25°C. 
 Houdbaarheid: 18 maanden in gesloten verpakking en bewaard onder de juiste  

omstandigheden. 
 PH van gebruiksklare oplossing: 3,5 – 5,5 afhankelijk van de alkaliniteit van het water. 
 Dosering: 1 ml per liter water. Zet de bloemen in de oplossing direct na de oogst. 

Voor meer informatie over (automatische) dosering kunt u contact opnemen met een 
Technisch Consultant van Chrysal of mail naar info@chrysal.nl. 

 Behandelingsduur: minimaal 4 uur. 
Let op: In de koelcel kan de gebruiksklare oplossing, afhankelijk van temperatuur, 
hygiëne en aantal behandelde stelen, gedurende 4 dagen hergebruikt worden.  
Bij toepassingen buiten de koelcel is eenmalig hergebruik gedurende de dag mogelijk. 
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 Restoplossingen niet met nieuwe mengen. 
 Niet gebruiken in onbeschermde metalen emmers of vazen (bijv. zink, koper, ijzer). 
 Restoplossingen kunnen via het riool worden geloosd. 
 

Testresultaten 
Onderstaande grafiek toont het effect van Chrysal Grow 20 op het vaasleven van rozen en 
Astilbe t.o.v. alleen water. 
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Vaasleven ‘Red Naomi’ – dag 7 

Behandeling: water tijdens transport-, winkel-  
en consumentenfase 

Behandeling: Chrysal Grow 20 als voorbehandelings-
middel en tijdens transportfase / water tijdens  
winkel- en consumentenfase 


