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SMARTIZ®, METIS® : welk gamma kiezen ?
Deze twee series van de MINI bieden u een oplossing voor elke gewenste bloei- periode en helpen U om de jaarlijkse teeltkalender te realiseren.
Als antwoord op de behoefte van de marktvraag voor vroegere cyclamens, verbeterde Morel zijn reeksen mini zodoende om U
twee aanvullende reeksen aan te kunnen bieden: Smartiz® en Metis®.
Volgens de datum van de bloei en de grootte van de pot, kies de serie die u nodig heeft in de tabel hieronder:

IDEALE VERKOOP-PERIODE
ZUIDEN

BLOEM MINI

SMARTIZ®

Pot Ø
cm

ADT(a) aangeraden
bloeiperiode in serre

Planten
/m²

6

12°-15° C

50

9

15°-20° C

40

10,5

20° - 25° C en +

30

12°-15° C

30

10,5

15°-20° C

25

12

20° - 25° C en +

20

9

METIS

®

NOORDEN

(b)

Duur van de
teelt v.a. het
zaaien

27 ~ 28
weken

28 ~ 29
weken

Enkele tips om uw keuze te maken:
Smartiz ® is eerder aanbevolen voor voortijdige bloemen, wanneer de gemiddelde teelt- temperatuur relatief hoog is (ADT (a) van 20 °C
tot 25 °C). Smartiz® heeft een minder sterke groei dan Metis®, wat hem toelaat compact te blijven in deze tijd van het jaar.
Metis® past zich zeer goed aan voor herfstweer en winters bloemen (ADT (a) van 15-20°C). Bemerk dat in de winter of in de lente, op
noordelijker gelegen plaatsen (korte dagen), Metis® in een 9 cm pot beter is aangepast dan Smartiz®. Dit is te verklaren door zijn sterkere groei die zal leiden tot een betere opvulling van de pot.

Kies Metis®, niet botrytis… !
Metis ® heeft het voordeel zeer bestendig te zijn tegen de botrytis, gedurende zijn hele bloei- periode.
De meeste Metis® zijn gecertifieerd OUTstanding®, het label van de beste rassen voor buiten: perken, terrassen en plantenbakken.

Het is belangrijk om de verhouding vegetatieve massa / grootte van de pot te respecteren voor een optimale regelmatige transpiratie.
Bijvoorbeeld: als u een mini wenst in een pot van 10,5 cm in de zomer, in de zone “Zuiden”, kies dan een Smartiz®. In dezelfde omstandigheden zal Metis® beter aangepast zijn in een 12 cm pot.
Op dezelfde bloei-datum heeft Smartiz® een kleinere potmaat nodig dan Metis®, wat U toelaat om te telen met een hogere plantendichtheid.

Verder willen wij U eraan herinneren dat een goede bloei van uw miniatuur variëteit afhankelijk is van twee voorafgaande stadia: het
wortel schieten en de vegetatieve fase.

Een jonge plant die vaak te weinig water kreeg, kan een zichtbaar wortel-verlies tonen tijdens de fasen van groei en van bloemen. Als
oplossing voor dit probleem is het sterk aanbevolen om een nauwkeurige besproeiings-installatie te gebruiken, evenals een potgrond met
een goed waterbehoud.
(a): ADT - Average Daily Temperature – Gemiddelde dagtemperatuur in de serre
(b): Let op: voor een bloei in het voorjaar kan het nodig zijn om kunstlicht toe te voegen tijdens de vegetatieve groei
Voor verdere informatie, raadpleeg andere technische fiches op www.cyclamen.com/professionals/culture
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