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Въведение
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Как да се наслаждавате на цветята и 
растенията си възможно най-дълго?

Получаваме подобни запитвания както от професионалисти в об-
ластта на флористиката, така и от любители-цветари. Затова 
чрез тази книжка бихме искали да споделим с вас нашите обширни 
познания, базирани на дългогодишни наблюдения, знание и опит. Ще 
се радваме, ако се доверите на нашите съвети, за да се любувате 
възможно най-дълго на вашите цветя!

С уважение,
Екипът на Best Fresh и Chrysal
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Грижа за отрязан цвят

1. Кои са най-добрите съвети за грижа за 
цветя?

На всеки от нас му е познато чувството, когато красив букет или расте-
ние увехне твърде бързо. Напълно разбираме болката ви! За да ви помогнем 
да се насладите на цветята и растенията си по-дълго, съставихме този 
списък със съвети за грижа, които можете да приложите у дома. Ще от-
криете, че с малко усилия можете да запазите цветята и растенията си 
красиви за дълго време.

Отрязани цветя
 Избирайте цветя с високо качество. Обърнете внимание на качество-
то на стъблото; проверете за здравина, цвят и липса на наранявания.
 Изберете подходяща ваза и се уверете, че е чиста.
 Не използвайте метални или антични кристални вази, но ако все пак се 
налага, използвайте в комбинация с устойчиво на киселина уплътнение.
 Използвайте прясна чешмяна студена вода.
 Отстранете листата, които се намират под ръба на вазата и изреже-
те 2-5 см от стъблото.
 Избягвайте да повреждате стъблото и отстранявайте бодлите само 
ако това е абсолютно необходимо.
 Използвайте остър и чист нож или цветарски ножици и подрежете 
стъблата под ъгъл от 45 градуса.
 Не използвайте незащитен или замърсен органичен свързващ материал.
 Дайте шанс на цветята, които са пристигнали поувехнали, да се рехи-
дратират в тяхната опаковка, като ги поставите във вода на хладно и 
тъмно място за няколко часа.
 Напълнете вазата с достатъчно вода и редовно проверявайте количе-
ството вода в нея.
 Използвайте храна за рязани цветя; уверете се, че спазвате правилна-
та дозировка.
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 Не е необходимо да се сменя водата, ако се използва храна за цветя - 
просто допълнете с вода и храна за цветя, когато нивото на водата 
спадне до около 1/3 от височината на вазата.
 Използвайте една и съща храна за цветя, когато допълвате.
 Отстранете увехналите или повредени цветя.
 Не пръскайте с вода пъпките и цветовете, тъй като това увеличава 
риска от развитие на гъбички Botrytis.
 Цветята не обичат течение, пряка слънчева светлина, близост до ото-
плителни уреди, дим и близост до зреещи плодове.

Саксийни и многогодишни растения
 Купувайте висококачествени растения. Обърнете внимание на качест-
вото на цветовете, листата и корените; проверете за здравина, цвят 
и липса на наранявания.
 Обърнете внимание на активността на растенията, т.е. дали все още 
се развиват млади листа и цветове.
 Когато е възможно, използвайте дъждовна вода за поливане.
 Редовно премахвайте стари или повредени цветове и листа.
 Не пръскайте с вода пъпките и цветовете, тъй като това увеличава 
риска от развитие на гъбички Botrytis.
 Растенията не обичат течение, пряка слънчева светлина, близост до 
отоплителни уреди, дим и близост до зреещи плодове.
 Изберете подходящо място, така че растенията да могат да развиват 
своите цветове и пъпки.
 Процесите на растеж се забавят при по-ниски температури, което 
означава, че те ще останат красиви за по-дълго време.
 Уверете се, че е осигурено достатъчно количество вода на растение-
то, но не прекалено.
 Избягвайте да увреждате растението.



9

Грижа за отрязан цвят

2. Кои фактори определят продължител-
ността на живота във ваза и на съхране-
ние?

Запазването на цветята и растенията в най-добра форма за възможно 
най-дълго време може да бъде голямо предизвикателство. Затова е важно 
да се знае кои фактори влияят на живота във ваза и срока на съхранение.

Физиологична продължителност на живота на растенията 
и рязаните цветя
Развитието на цвета е различно за всеки растителен вид и култура. Оси-
гуряването на недостатъчна грижа ще доведе до по-бързото увяхване на 
растението. Грижата след откъсване няма силата да повлияе на гене-
тичния потенциал на цветето или растенията, а е насочена към пости-
гане на възможно най-дълъг живот.

Условия за отглеждане на растението
Условия като светлина, температура, относителна влажност, опрашване
и защита на културата оказват огромен ефект върху качеството след 
събиране.

Условия след бране
Температурата и в частност влажността, определят дали отрязаното 
цвете ще бъде доставено на потребителя в добро състояние след бране. 
По-високите температури насърчават развитието на цветята, дока-
то големите температурни промени стимулират растежа на гъбичките 
Botrytis.

Хигиена
Липсата на хигиена насърчава развитието на микроорганизми, което от 
своя страна прави водата във ваза мътна, мръсна и с неприятна миризма.
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Дистрибуция
Рязаните цветя и растения идват от всички краища на земното кълбо и 
се транспортират на огромни разстояния. Контролът на климата, добра-
та опаковка, последващата грижа след събиране
и скоростта са много важни за запазването на цветята и растенията в 
топ форма.

Грижа след бране
Последващата грижа за всеки вид цвете или растение
е от изключително значение, за да пристигнат цветята непокътнати.
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Грижа за отрязан цвят

3. Кои са трите основни проблема след 
отрязване?

Рязани цветя

1. Нарушен воден баланс
Във вази със замърсена вода васкуларните връзки се блокират от 
въздушни балончета, микроорганизми или органична материя.  Симп-
томите за нарушен воден баланс са:
 Вехнещи венчелистчета.
 Клюмнал цвят/ Растението свежда цвета си надолу/. В глава 10 
ще откриете по-подробна информация, свързана с този проблем.

2. Нарушен баланс на растежните регулатори
След откъсване, много цветя произвеждат или прекомерно, или не-
достатъчно количество растежни регулатори, които преди това 
са били естествено осигурени от растението-майка. Симптоми-
те са:
 Изсъхнали венчелистчета, окапали листа и пъпки, което от своя 
страна води до по-кратък живот във ваза.

 Пожълтяване на листата и възпрепятстване на развитието.
 Удължаване на стъблото.
 Геотропизъм (растеж, повлиян от гравитацията). При транс-
портиране в хоризонтално положение, главите на тези расте-
ния имат тенденцията да се изкривяват към светлината или в 
посока, обратна на гравитацията.

3. Нарушен хранителен баланс
Необходима е енергия за абсорбацията на вода, производството на 
растителни хормони и естественото развитие на цветето. Без 
енергия то не би могло да се развива и следователно би увехнало 
много по-бързо. Симптомите за нарушен хранителен баланс са:
 Възпрепятствано развитие на цветята и пъпките.
 Бледи цветове.
 Слаб или никакъв аромат.
 Възпрепятствано развитие на съцветието.
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Саксийни растения

1. Липса на вода
 Уверете се, че е осигурено достатъчно количество вода на рас-
тението, но не и прекалено.

 Като цяло многогодишните растения имат нужда от много вода. 
Количеството вода в саксия, обаче, е ограничено. За да ви помог-
нем с това, разработихме Chrysal LeafShine & Seal. Той предотвра-
тява изпаряването за определено време, без да възпрепятства 
растежа. Моля, имайте предвид, че този препарат не замества 
поливането. Воден буфер може да се създаде и с Chrysal Aqua Pad 
или с Chrysal Aquastick, като по този начин се удължава времето 
за съхранение, без необходимост от повторно поливане.

2. Липса на светлина
 Много растения се складират в колички и саксии за разсад. Те са 
идеални при транспортиране, но не са подходящи в дългосрочен 
план, тъй като възпрепятстват развитието на растенията.

3. Температура
 Гамата от саксийни и многогодишни растения е огромна и всички 
те имат различни нужди. Някои растения предпочитат темпе-
ратури между 12-18°, докато други могат да оцелеят и при 2-12°.

 Процесите на растеж се забавят при по-ниски температури, 
което означава, че цветята ще останат красиви за по-дълго 
време.

 Имайте предвид, че някои растения са чувствителни към ниски 
температури. За многогодишните растения, обаче, ниските 
температури са за предпочитане.
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Грижа за отрязан цвят

4. Как да предотвратите пораженията, 
причинени от секрета, който нарцисите 
отделят?

Нарцисите със своите ярки и 
жизнени цветове, са любимци 
на всички, бидейки своеобразен 
предвестник на пролетта. За-
това са популярен избор и се 
предлагат в букети както са-
мостоятелно,  така и в ком-
бинация с други цветя, като 
лале, анемония, ирис, фрезия и 
др. След отрязване, нарцисът 
отделя секрет от стъблото 
си. Този секрет произлиза от 
решетъчните тръби (фло-
еми) и когато нарцисът, на-
пример, бива смесен в букет 
с други цветя, този секрет 
може да им навреди. Ако не се реже повторно или се държи отделно 
от другите цветя за един ден след отрязване, проблемът до голяма 
степен се предотвратява. Отрязвайте другите цветя, преди нар-
цисите, за  да се предотврати преносът на секрет.

Терапевтични средства
С цел да се направи възможна продажбата на смесени букети, Chrysal 
са разработили 2 продукта:
 За търговци на дребно и флористи - Chrysal CVBN таблетка. Тази 
таблетка неутрализира

този „токсичен“ за други цветя секрет.
 За крайния потребител сме разработили Chrysal храна за нарциси, 
която може  да се използва и в смесен букет.
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5. Защо цветята в смесен букет не цъф-
тят едновременно?

Събиране на цветовете
Цветята се берат на различни етапи 
на „зрялост“, в зависимост от нужди-
те на пазара. Герберите и хризанте-
мите изглеждат по-разцъфнали, ко-
гато са в смесен букет с карамфили 
или лилии.

Необходимост от хранителни 
вещества
Цветя, които са събрани, докато са 
били в „етап пъпка„, като рози, гла-
диоли, еустоми, се нуждаят от повече 
хранителни вещества, за да се разви-
ят напълно.

Качество на водата във ваза
Липсата на хигиена може да доведе до прекомерен растеж на ми-

кроорганизми. Това не е добре за водата и усвояването на храни-
телни вещества, което може да доведе до забавяне или спиране 
на развитието на цветето напълно. Ние препоръчваме:

 Хигиена; предотвратяването на развитие на микроорганизми във 
водата и подрязването на стъблото с 2-5 см могат да доприне-
сат за по-дълъг живот във ваза и за вода без мирис.

 Никога не смесвайте стара вода от ваза с прясна.
 За професионална употреба препоръчваме Chrysal Professional 2 за 
букети и Professional 3 - за аранжировки. Осигурете на клиенти-
те си достатъчно храна за цветя с техния букет.

 Купувайте цветя във възможно най-близка фаза на зрялост.
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Грижа за отрязан цвят 

6. Защо отрязаните цветя и растения не 
обичат да стоят на течение?

Във всички етапи на дистрибуция 
течението може да се окаже про-
блем. То кара влагата да се изпарява 
по-бързо, като по този начин пре-
чи на растението да я абсорбира, а 
крайният резултат е увехнало цве-
те.
Устицата, разположени от долна-
та страна на листата, регулират 
влагата и топлината, която цве-
тето отделя. Ако има леко движе-
ние на въздуха, въздушният слой 
около листата образува защитна 
възглавница, за да предотврати 
прекомерно изпаряване. Когато има 
силно движение на въздуха, например 
поради течение, този естествен, 
защитен слой изчезва. При подобни 
условия, при които растението и 
цветето изпаряват повече влага, 
отколкото могат да абсорбират, 
резултатът неизменно е увехнали листа и изсъхнали цветя.

Нашите препоръки:
 Дръжте вратите и прозорците затворени, доколкото е възможно.
 Използвайте подходяща опаковка, за да предотвратите увреж-
дане по време на транспортиране и изпаряване на водата през 
листата.

 Не поставяйте цветята или растенията си в близост до входни 
врати, отворени прозорци, вентилатори, отоплителни уреди 
или климатици.
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7. Защо не трябва да поставяте цветя на 
пряка слънчева светлина или в близост до 
отоплителни уреди?

Нито пряката слънчева светлина, 
нито непосредствената топли-
на осигуряват идеални условия за 
отрязани цветя и растения, така 
че трябва да се избягват, доколко-
то е възможно.
Това може да звучи противоречи-
во, защото светлината и топли-
ната са от съществено значение 
за растежа на цветята и рас-
тенията - така наречената фо-
тосинтеза. Въпреки това, когато 
цветята са отрязани, процесът 
на фотосинтеза бързо се забавя 
или спира напълно и топлината 
се превръща във важен фактор за 
преждевременното им стареене.

Когато поставите цветята или растенията си на пряка слънчева 
светлина или до отоплителен уред, вътрешният процес на ста-
реене се ускорява, насърчавайки производството на застаряващия 
хормон етилен. Изпаряването се ускорява, защото устицата се 
отварят по-често при по-високи температури, активирайки ес-
тествения им процес на охлаждане. Ускореното изпаряване може да 
доведе до дисбаланс на влагата/приема на вода. Листата и цветя-
та увяхват и в крайна сметка изсъхват.

Освен това по-високите температури, в следствие от отопли-
телни уреди и/или слънчева светлина, затоплят водата във вазата, 
което ускорява разпространението и растежа на микроорганизми и 
води до замърсяване на водата, като по този начин възпрепятства 
нормалната продължителност на живот на отрязаните цветя.
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8. Влияят ли цветарската тел и канап 
върху качеството на цветята?

Когато са в букет, цветята 
често се свързват заедно с лас-
тик или друг вид свързващ ма-
териал. В по-голямата си част,  
свързващите продукти, като  
ластични ленти и естествени 
влакна, като рафия или канап, 
няма да повлияят на качеството 
на цветята. Но имайте предвид, 
че този  вид материали, особено 
тези, направени от естестве-
ни влакна или ластик, могат да 
допринесат за разпростране-
нието на бактерии.

Свързващите елементи, които са изработени от метал, включи-
телно цветарска тел, непременно трябва  да се отстраняват не-
забавно от клиента. Например, герберът често е подсилен с тел. 
Във вода тази тел започва да ръждясва, което от своя страна скъ-
сява  живота на герберите във ваза. Освобождаването на метални 
частици е „токсично“ за цветята, и може да доведе до увреждане 
на стъблото, листата и цветята. Поддържането на вазата и во-
дата чисти и използването на правилно дозирана храна за цветя 
ще помогне да запазите цветята си красиви още по-дълго.

Препоръчваме следните съвети, за да не се налага да използвате тел:
 Покупка на сорт гербери със здрави стъбла, които не се нуждаят 
от опора.

 Използвайте Chrysal CVBN, за да ги подхраните и да им помогнете 
да стоят изправени.

 Ако все пак се налага да използвате свързващ материал, заложе-
те на пластмасова или алуминиева тел.

 Използвайте инертни, неорганични свързващи материали, като 
пластмасови кабелни връзки.
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9. Коя е идеалната  температура на
водата за отрязани цветя?

Факт или мит

Ледена вода
Стъблата на цветя, идващи от сухо съхранение, могат да бъдат 
изсушени и да имат въздушни джобове. Тези въздушни мехурчета 
възпрепятстват абсорбцията на вода. Ледената вода разтваря 
тези въздушни мехурчета, като ефективно отваря пътя за усво-
яване на водата.
ФАКТ - Ледената студена вода е полезна за  отрязани цветя.

Чешмяна вода
Температурата обикновено е между 10-15°C. Чешмяната вода е 
лесен и достъпен избор. Ако добавите и храна за цветя, тя момен-
тално се превръща в идеалната вода, която разтваря въздушни 
мехурчета в стъблото, като в същото време подхранва цветята.
ФАКТ - Студената чешмяна вода е най-добрият и достъпен избор!

Хладка вода
Често срещан мит е, че водата трябва да е хладка, за да може хра-
ната за цветя да се разтвори, иначе има опасност да остане на 
дъното на вазата.
За щастие нашата храна за цветя се разтваря бързо във водата, 
като понякога е необходимо само да се разбърка за кратко.
МИТ - Хладката вода не е идеалната вода за отрязани цветя.

Гореща/вряща вода
Ако стъблата на цветята се потопят във вряща вода, запушва-
нето вътре в стъблото може да бъде изчистено. Този метод се 
прилага и като противодействие на т.нар. „кървене“.
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Въпреки това, в резултат, тъканта на  стъблото е напълно уни-
щожена и ще започне да се разлага до няколко дни.
ФАКТ и МИТ - Факт е, че проблемът със запушването е решен, но 
цената, която плащате, е по-кратък живот на цветята!

Нашият съвет: Уверете се, че използвате чиста ваза. Отрежете 
2-5 см от стъблото и поставете цветята в прясна, студена чеш-
мяна вода. Не забравяйте да добавите (правилната доза) храна за 
цветя

10. Какво е „огънат“ цвят и какво го
причинява?

Преждевременното събиране на цвета е основната причина за 
този проблем. Частта от стъблото точно под пъпката не е дос-
татъчно здрава, за да понесе тежестта на растящата пъпка/
цвят. Когато стъблото се огъва по този начин, съдовите връзки 
се затварят и притока на вода към цветето се прекъсва. Листа-
та, от друга страна, остават здрави! Този проблем е наблюдаван 
само при розите. Също така преждевременното събиране на цвета 
прави тъканта по-чувствителна към недостига на вода. Изслед-
ванията показват, че цветята, събрани на по-късен етап, няма да 
увехнат толкова бързо, колкото цветята, събрани преждевремен-
но. Ако загубата на вода, вследствие на изпаряване, не бъде доста-
тъчно добре компенсирана, стъблото ще се огъне в най-уязвима-
та/най-меката си част, а вероятността за това нараства още 
повече, ако васкуларните връзки са блокирани. Друга честа причина 
е недостигът на варовик в почвата. Степента на податливост на 
огъване е различна при всеки сорт. Прекомерното изкуствено удъл-
жаване на дневната светлина в оранжериите през зимните месеци 
може да възпрепятства затварянето на устицата. Вследствие на 
това изпаряването на водата ще продължи с бързи темпове, осо-
бено при по-високи температури.
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„Огънатият“ цвят е необратимо състояние. След като цветът е 
бил събран преждевременно, нищо не може да се направи, за да се 
предотврати това състояние, въпреки че съществуват опреде-
лени фактори, които обуславят този феномен. Добрата опаковка 
и затворените хладилни витрини могат да възпрепятстват из-
съхването. За съжаление, процесът е необратим и единственото 
нещо, което може да се направи, е да се изхвърли цветето.

Нашият съвет:
 Цветето трябва да бъде събрано при оптимална  зрялост. Обър-
нете специално внимание на това, когато избирате цветя.

 Отрежете поне 5 см от стъблото, за да премахнете запушвани-
ята.

 Използвайте Chrysal Professional в магазина и осигурете на кли-
ента храна за цветя, която да подхрани и укрепи цветето и по 
този начин да се намали вероятността от появата на „огънат“ 
цвят.

11. Какво представлява етиленът?

Падането на пъпки, цветове и листа обикновено се случва, за да се 
предпазят растенията и дърветата от изсъхване. При рязан цвят 
и саксийни растения това често е резултат от свръхпроизвод-
ството на растежния хормон етилен. Етиленът е единственият 
известен газообразен, естествено срещащ се растежен хормон. 
Етиленовият оксид регулира узряването/стареенето на рязани 
цветя, саксийни растения, плодове и зеленчуци. Поради това той се 
използва целенасочено за насърчаване на узряването на плодовете 
и цъфтежа на саксийните растения.

Съществуват два източника на етилен. Първият е естественото 
производство на етилен от растението или цветето, в резултат 
от „стресови ситуации“. При рязаните цветя тази стресова ре-
акция е вследствие  на отделянето от цветето-майка, и нормал-
ният процес на стареене се забързва, за да може да премине през 
всички етапи на развитие, преди цветето да увехне.
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В края на краищата, функцията на цветето е да привлича насекоми, 
за да бъде оплодено и по този начин да осигури продължаването на 
вида. При саксийните растения този стрес се причинява от липса 
на светлина за по-дълъг период от време, транспортиране, тем-
пературни колебания и др. Вторият източник на етилен е външен. 
Източниците на външен етилен могат да бъдат зеленчуци, плодо-
ве, микроорганизми, стари цветя, замърсен въздух, изгорели газове, 
изолационни материали и др. Тези източници замърсяват атмос-
ферата с етилен. Той, от своя страна, се абсорбира от цветето и 
повишава вече произведените нива на етилен. Това кара цветето 
да увяхва по-бързо.    

Цветята, чувствителни към етилен, при които се наблюдават па-
дащи пъпки, цвят и листа и/или преждевременно увяхване, са:

Например: очакваният живот на Oianthus (карамфил), който е много 
чувствителен към етилен, е 3-4 седмици след откъсване. Но ако е в 
контакт с растения, произвеждащи етилен (като плодове напри-
мер), продължителността му на живот драстично намалява до само 
1 седмица.

 Aconitum

 Agapanthus

 Alstroemeria

 Antirrhinum

 Asclepias

 Bouvardia

 Cattleya

 Chelone

 Delphinium

 Dendrobium

 Dianthus

 Euphorbia

 Freesia

 Gypsophila

 Iris

 Kniphoffia

 Lathyrus

 Lilium (азиатски)

 Paphilopedium

 Phalaenopsis

 Phlox

 Physostegia

 Tritelaria

 Много други

  цъфтящи растения

Грижа за отрязан цвят



22

12. Какво е Ботритис?

Botrytis cinerea (сива плесен) е една от главните причини за промя-
на в качеството на растенията и цветята. Ботритис най-често 
засяга розата, но също така и други цветя могат да привлекат 
гъбичката Ботритис. Освен това мястото, сезонът, метеороло-
гичните условия и климатът играят важна роля в развитието на 

Ботритис. Гъбата ви-
рее както върху жива, 
така и върху мъртва 
растителна материя. 
Започва като малко бяло 
петънце върху цвет-
ните венчелистчета и 
се разпространява по 
дължината на цветето, 
като постепенно пока-
фенява, докато накрая 
всички венчелистчета 
не паднат. 

Инфекция и разпространение
Инфекцията започва с малки спори, които се пренасят по въздуха. 
За да се движат, спорите се нуждаят от влага. Кондензацията в 
опаковката често е достатъчна за бързото развитие на спорите. 
След като премине от  стадий „петънце“ в кафяви петна, проце-
сът е необратим. Препоръчваме да изхвърлите цветето, за да не 
рискувате по-нататъшна инфекция. Отстраняването на заразе-
ните венчелистчета не е достатъчно. Превенцията е от изклю-
чително значение - важно е да се предотврати както инфекция-
та, така и покълването на спорите. Опитайте се да ограничите 
кондензацията, доколкото е възможно - например когато пръска-
те растенията или цветята, големите температурни промени 
могат да причинят кондензация. Всъщност по-високата, но рав-
номерна температура е за предпочитане пред температурните 
колебания. Само тогава евентуална инфекция може да се прекъсне и 
да се предотврати загуба на качество. При по-ниски температури 
развитието на ботритис е по-бавно, отколкото при 20°C, поради 
което инфекцията често се забелязва на по-късен етап.
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Ако инфекцията започне в по-ранна фаза на дистрибуторската ве-
рига и спорите вече са покълнали, флористът и крайният потре-
бител, за съжаление, не могат да направят нищо друго, освен да 
изхвърлят заразените цветя, за да предотвратят по-нататъш-
ното разпространение на болестта. Добре е флористът да прове-
ри за наличието на
така наречените „петънца“ преди покупка. Също така добра идея е 
цветята да се извадят от опаковката си по време на съхранение в 
хладилните витрини, за да им се даде възможност да „дишат“, как-
то и циркулацията на въздуха да бъде на оптимално ниво.

За да се избегне инфекция, е важно да:
 Отстраните мъртвите растения от работните помещения, 
витрините и хладилните складове, доколкото е възможно.

 Отстраните незабавно заразените растения от партидите.
 Почиствате и дезинфекцирате редовно масите, ножовете и 
инструментите за рязане. Почиствате редовно стените и по-
довете. Хигиената играе важна роля при предотвратяването на 
Ботритис.

 Ако хладилната витрина се отваря и затваря често, задайте  
температура от 10°C през деня и 5°C през нощта.

 Свалете опаковките или напълно ги премахнете.
 Винаги обръщайте внимание на хигиената и редовно дезинфекци-
райте стените и подовете.

Грижа за отрязан цвят



24

Вази/Вода във 
ваза
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13. Какъв размер трябва да бъде вазата?

Вазата трябва да кореспондира на големината на букета. Има ло-
гическа връзка между размера, височината и теглото на букета и 
размера, височината и теглото на вазата, която гарантира, че:
 Цветята стоят изправени.
 Капацитетът на вазата е достатъчно голям, за да поеме вода за 
поне една седмица.

 Вазата е достатъчно тежка, за да не се преобърне от тежест-
та на букета.

 Вазата подхожда на букета.

Правило при аранжировките е, че височината на вазата трябва да 
отговаря на 40-60% от височината на букета.

При проведени проучвания, потребители в Холандия и Германия бяха 
помолени да изберат най-подходящите вази за букети с различни 
размери и форми. Резултатите заключиха, че клиентите трябва 
да получат най-малко:
 Храна за цветя за 1-литрова ваза за малки букети.
 Храна за цветя за 2-3-литрова ваза за по-големи букети.
 Храна за цветя за допълване.

Както за флористите, така и за клиентите, е от съществено 
значение да се отстраняват всички замърсявания, посредством 
старателно почистване след накисване.

Вази / Вода във ваза
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14. Как да поддържате водата във ваза 
чиста?

За съжаление бактериите във 
водата във ваза са често явле-
ние. Ако стъблата са повредени 
и започнат да се разлагат, бак-
териите, намиращи се в бли-
зост (стъбло, съд/ваза, въздух, 
листа), могат да се развият и 
да причинят по-нататъшно 
разлагане на стъблото. Вода-
та става мътна. Бактериите 
се срещат и в стъблата, къде-
то могат да блокират васку-
ларните връзки. По този начин 
се възпрепятства притока на 
вода и хранителни вещества 
към цветето. Това запушване 
може да бъде причинено както 

от живи, така и от мъртви бактерии. Има обаче цветя, които са 
по-малко податливи на бактериално замърсяване. Естетиката и 
хигиената са основните причини за поддържане на водата във ваза 
чиста. В края на краищата, красивият букет в чиста ваза е наслада 
за окото.

Съвети за поддържане на водата във ваза чиста:

Поддържане на добра хигиена
 Отстранете замърсяването като отрежете 2-5 см от стъбла-
та.

 Отстранете листата в долната част, не махайте бодлите.
 Винаги използвайте чисти съдове и вази.
 Поддържайте инструментите и масите чисти.
 Избягвайте да повреждате стъблата.

Вода във ваза
 Използвайте студена чешмяна вода с добавена храна за цветя.
 Допълнете с вода и храна за цветя.
 Обърнете внимание на правилната дозировка на храната за цветя.
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15. Кой е най-добрият съд за съхранение на 
цветя?

Препоръчваме чисти стъклени вази, за да можете да се на-
слаждавате по-дълго на красивите си цветя.
Стъклото е инертен, твърд и гладък материал, който не предиз-
виква реакция с водата. Стъклото не е твърде чувствително към 
драскотини от вътрешната страна, затова е и лесно за почиства-
не.

Могат да се използват и друг тип съдове, но има вероятност да 
намалите живота на вашите цветя или дори да повредите самия 
съд. Моля, прочетете по-долу нашите препоръки за вази и съдове.

16. Подходящи ли са пластмасовите вази и 
съдове?

Не всички пластмаси са устойчиви на киселинна вода от ваза и по-
стоянно почистване, което води до посивяване на вътрешността 
и поява на малки драскотини. Това ги прави трудни за почистване 
и има неблагоприятен ефект върху живота на цветята във ваза.

17. Подходящи ли сa кристалните вази?

Старите кристални вази често имат декоративни отвори от въ-
трешната си страна, вследствие на красивата си орнаментика, 
които обаче улесняват натрупването на микроорганизми. Тъй като 
са трудни за почистване, има вероятност да потъмнеят и загу-
бят блясъка си. При новите кристални вази тези проблеми не се на-
блюдават. Не поставяйте цветя в ценни и/или антични кристални 
вази.

Вази / Вода във ваза
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18. Подходящи ли са керамичните вази и 
съдове?

Карамичните изделия са от-
носително неутрални, ако са 
гланцирани. В случай, че не са 
или гланцираният слой е нащ-
ърбен, могат да се натру-
пат бактерии в повредените 
участъци. 
Те са трудни за почистване и 
като цяло се отразяват не-
гативно на цветята.

19. Защо не трябва да се използват
метални съдове?

Регулаторите на рН в храната 
за цветя правят водата във 
ваза киселинна. Дори във вази 
само с чешмяна вода, водата 
ще стане киселинна в рамки-
те на няколко дни. Когато се 
използват съдове, изработени 
от незащитен метал, като 
цинк или мед, метални йони се 
освобождават във водата. В 
рамките на няколко дни кон-
центрацията на тези йони 
може да стане много висока. В 
резултат цветето проявява 

„токсични симптоми“, като промяна в цвета на стъблото и изго-
рени листа и цветни венчелистчета. Цинковите съдове трябва 
да се използват само ако имат киселинно-устойчива пластмасова 
обвивка от вътрешната си страна, която също така би ги пред-
пазила и от ръжда.
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20. Кога трябва да се почиства вазата?

Разлагащи се листа, тръни, 
прах и др. замърсявания правят 
водата мръсна и обуславят 
развитието на микроорганиз-
ми. Вследствие на това замър-
сяване васкуларните връзки в 
ствола, необходими за абсорб-
цията на вода, могат да бъдат 
блокирани.  Когато нивото на 
водата спадне, замърсяването 
става видимо.

Първото изискване за спазване 
на добра хигиена е да се премах-
не разлагащата се материя от 
водата. Хранителните веще-
ства и киселинните регулатори в храната за цветя Chrysal пома-
гат на цветята да се развиват по естествен начин. Също така 
водата във ваза не се замърсява от разлагащи се елементи, както 
ако се използва само чешмяна вода. Важно е да използвате правил-
ната доза, за да постигнете най-добри резултати.

 Препоръчваме също да почиствате съдовете и вазите веднага след 
употреба и да ги изплаквате преди използване, тъй като има ве-
роятност да се е натрупал прах в тях, независимо колко чисти из-
глеждат. За професионална употреба препоръчваме Chrysal Cleaner. 
Съветваме крайните потребители да използват препарат за из-
миване на съдове. Както за флористите, така и за потребителите 
е от съществено значение да се отстранят всички замърсявания, 
чрез старателно търкане след накисване.

Вази / Вода във ваза
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21. Защо е важно да се изплакват вазите 
преди употреба?

Повечето домакинства разполагат с няколко вази, които се съхра-
няват, когато не се използват. Прахът се акумулира лесно и шка-
фовете ни не винаги са толкова чисти, колкото желаем да бъдат. 
Затова вазите често са малко, а понякога дори и силно замърсени.

Поради тази причина винаги е добра идея да измивате вазата преди 
употреба. Така ще осигурите свежо и чисто начало на цветята, за 
да ги запазите красиви за дълго време.
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22. Как да съхранявате вази и съдове за 
цветя?

След почистване няколко капчици вода обикновено остават във ва-
зата. Тези капчици са идеалната среда за развитие на бактерии. 
Ето защо препоръчваме да съхранявате вазите и съдовете обър-
нати надолу. По този начин тези последни няколко капки ще се
отцедят, а и ще се предотврати натрупването на прах, който 
създава благоприятна среда за развитието на микроорганизми. За-
това съдовете и вазите винаги трябва да се измиват преди упо-
треба. Старателно измийте и изплакнете вазата, преди да сложи-
те храна за цветя, вода и разбира се, цветя.

Вази / Вода във ваза
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Храна за
отрязани цветя
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23. Защо цветята се нуждаят от храна за 
цветя?

След като бъдат отрязани, на цветята се ограничава достъпа до 
вода, хранителни вещества и хормони на растежа. Добрата храна 
за цветя трябва да съдържа pH регулатори и стимулатор за абсор-
бция на вода и хранителни вещества. Тези съставки гарантират, 
че отрязаните цветя ще се развият по естествен начин, запаз-
вайки формата, аромата и цвета си, за да се насладите на красиви-
те си цветя възможно най-дълго.

24. Колко ефикасни са домашните сред-
ства?

Има много известни домашни средства за подхранване на цветя, на 
които бихме желали да обърнем внимание тук. Повечето домашни 
средства не съдържат достатъчно хранителни вещества, за да 
се подпомогне пълното развитие на пъпки и цъфтеж. Кои домашни 
продукти обикновено се използват и защо не са ефикасни?

Хлор
Хлорът е агресивен агент и не е щадящ към растителна материя, 
текстил и кожа. Дозировката трябва да бъде много прецизна, за да 
не се повредят цветята и листата. Дори и да се прилага правилно, 
ефектът му е много краткотраен. Хлорът, използван в домакин-
ството, спира да действа след половин ден, а рязаните цветя се 
нуждаят от подхранване през цялото време. Освен това трябва да 
се внимава да не попадне върху кожа или текстил.

Безалкохолни напитки
Количеството хранителни вещества в безалкохолните напитки е 
твърде малко, за да поддържа естественото развитие на листа-
та и цвета. Положителният ефект се дължи единствено на съдър-
жанието на захар и нивото на рН. От друга страна обаче, захарта 
е храна за микроорганизмите, които замърсяват водата във ваза, 
което от своя страна води до блокиране на стволовите клетки и 
преждевременно увяхване. 

Храна за отрязани цветя
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Захар
Тя е добър източник на храна за микроорганизмите и улеснява за-
мърсяването на водата във ваза. Това е причината ефектът ú да 
не може да се категоризира като благоприятен за нормалното раз-
витие на растенията.

Медни монети
Медта оказва ефект само на водата. Освобождаването на медта 
от монетите е много бавно и следователно неефективно. Освен 
това в наши дни много малко монети всъщност съдържат мед.

От гореизброените домашни средства, единствено безалкохолни-
те напитки могат да окажат някакъв ефект, макар и слаб. Но те 
стимулират производството на бактерии, а и цената им е по-ви-
сока, в сравнение с предлаганата в търговската мрежа храна за 
цветя.

25. Какво представлява Chrysal Universal и 
защо има различни разновидности?

Chrysal Universal е нашата храна за цветя, подходяща за почти всич-
ки цветя и смесени букети. Тя ще ви помогне да се насладите на цве-

тята си за до 60% по-дълго 
време, предоставяйки всички 
необходими съставки
за пълното развитие на пъп-
ки и цъфтеж. Освен Chrysal 
Universal предлагаме и спе-
циализирана храна за цветя, 
която да подпомогне разви-
тието на цветето, като 
компенсира липсите, вслед-
ствие на отрязване. Предла-
гаме храна за отрязани цветя 
за следните видове цветя: 
Роза, Лале, Люляк, Хризантема, 
Бувардия, Лилиум, Алстроме-
рия, Лютиче, както и за сме-
сени букети с Нарцис.
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Chrysal за рози е подходяща за всеки сорт рози и съдържа достатъч-
но хранителни вещества, за да подпомогне пълното им развитие и 
да предотврати т.нар. „превит цвят“. Chrysal за Нарциси осигурява 
всички съставки за пълното развитие на нарцисите, но също така 
неутрализира вредния им секрет, за да предпази останалите цве-
тя при смесени букети. По този начин можете да се наслаждавате 
на вашия букет възможно най-дълго време.

На нашата страница можете да намерите подробен списък със 
специфичните за различни цветя храни.

26. Каква е разликата между прахообразна 
и течна храна за цветя?

Храната за цветя се предлага в саше (прахообразна) и в пакетче 
(течна). И двете съдържат едно и също количество съставки, за да 
запазите цветята си красиви възможно по-дълго. Течната храна за 
цветя, обаче, има някои предимства пред прахообразната:

 Течната храна за цветя се смесва незабавно с водата, без необхо-
димост от разбъркване.

 Когато използвате стъклени вази, чистотата на водния раз-
твор е изключително важна. С течната храна това става миг-
новено.

Храна за отрязани цветя
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27. С какво да допълваме водата във ваза?

За предпочитане е вазите да се допълнят със същия вид храна за 
цветя, която първоначално е била използвана. Ако сте използва-
ли специална храна за цветя, която обаче е изчерпана, можете да 
използвате Chrysal Universal вместо нея. Ако вазата първоначално 
е била пълна, допълването обикновено ще е необходимо след около 
пет до седем дни.

28. Какво се случва, ако не се спази точна-
та дозировка?

Всяка опаковка храна за цветя съдържа точното количество със-
тавки, които не само стимулират развитието на пъпките и цве-
товете, но и поддържат стъблото и листата здрави. От изклю-
чително значение е храната за цветя да се разтвори в точното 
количество вода. Обърнете внимание на информацията върху опа-
ковката, преди да добавите вода във вазата. Уверете се, че доба-
вяте точното количество вода, предназначена за съответната 
опаковка храна за цветя. Препоръчваме да използвате мерителна 
кана. При използване на недостатъчно или пък прекомерно количе-
ство храна за цветя, резултатите няма да са оптимални. При из-
ползване на по-малко от 80% от препоръчителната доза може да 
се наблюдава промяна в цвета на стъблото, забавено развитие на 
цвета, увехнали и обезцветени листа. Употребата на повече от 
150% от препоръчителната доза може да доведе до промяна на цве-
та на стъблото и изгорели листа.
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29. Необходимо ли е водата във ваза да се 
сменя?

Замърсяването на водата във ваза се причинява от разложе-
ни стъбла и листа. Ако стъблата са повредени и започнат да се 
разлагат, може да се развият бактерии в заобикалящата ги среда 
(стъбло, съд/ваза, въздух, листа) и да причинят по-нататъшно раз-
лагане на стъблото. Водата във вазата става мътна и мръсна. Ако
във вазата има само чешмяна вода, стъблата започват да се раз-
лагат и водата и васкуларните връзки в стъблата се насищат с 
микроорганизми. Бактериал-
ното замърсяване се разви-
ва стремглаво в рамките на 
само няколко дни. Ако във ваза-
та има само вода и тя стане 
мътна и има остра миризма, 
то тогава смяната на водата 
е добра идея.

Използването на правилната 
доза храна за цветя поддър-
жа водата във ваза чиста и 
по този начин цветята ос-
тават красиви за по-дълго 
време. Освен това се премахва 
необходимостта от смяна на 
водата и единственото, кое-
то трябва да направите, е да 
допълните с вода и храна за 
цветя.

Храна за отрязани цветя
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Откъснати
цветя - стъбло 
и листа
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30. Защо е необходимо да се подрязват 
стъблата?

Има 3 основни причини за подрязване на стъблото:
 След като цветето е отрязано от растението-майка или от 
корен, стъблото веднага започва да зараства. По този начин 
растението се предпазва от бактерии и изсъхване, като за-
печатва отвора, получен при отрязването. Това означава, че 
когато рязани цветя се поставят в съд или ваза, абсорбцията 
на вода е значително намалена или дори напълно възпрепятства-
на, което от своя страна води до преждевременната смърт на 
цялото цвете.

 Раните по кората на стъблото са отличен източник на храна за 
микроорганизмите. Микроорганизмите растат само ако имат с 
какво да се хранят в съда или вазата. Наличието на голямо ко-
личество бактерии може да причини частично запушване и да 
възпрепятства нормалното развитие на растението. Това е 
една от основните причини за подрязване на стъблото, както и 
за да се предотврати замърсяването във ваза.

 Бактериалното замърсяване и въздушните балончета могат да 
причинят запушване. То от своя страна води до преждевремен-
ното изсъхване на отрязаните цветя. Чрез подрязване на долна-
та част на стъблото (с най-малко 2-5 см), това запушване се 
отстранява.

Препоръчваме също така да подрежете стъблото, преди да поста-
вите цветето във ваза, ако е било оставено без вода за повече от 
30 минути. Този съвет може да се прилага във всички фази на разви-
тие на цветето. Спазване на отлична хигиена в работните поме-
щения, спиране на замърсяването и предотвратяване на увреждане 
на стъблото - всичко това спомага за ограничаване на разходите в 
дългосрочен план и увеличаване на броя доволни клиенти, които да 
се наслаждават на цветята си за дълго време!

Откъснати цветя - стъбло и листа
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31. Необходимо ли е стъблата да се под-
рязват отново?

Ако във вазата има само чешмяна вода, без храна за цветя, то то-
гава ще има замърсяване, вследствие от разлагането на стъбла-
та. Ако същите след това се поставят в чиста вода, тя също ще 
се замърси. В този случай се препоръчва да подрежете стъблото 
с 5-10 см. Ако се използва храна за цветя, естественият баланс се 
възстановява и цветята остават в оптимално състояние. Стъб-
лото остава „чисто“, съответно и вазата, като не е необходимо 
по-нататъшното му подрязване.

Препоръчваме да използвате правилното количество храна за цве-
тя, която да допълвате редовно, без да изваждате стъблото и да 
го подрязвате. По този начин балансът между водата и стъблата 
няма да се наруши и освен това ще се намали риска от инцидентно 
увреждане на цветята.

32. Кой е най-добрият начин за подрязване 
на стъблото?

Подрязването на стъблото на цветето е от съществено значе-
ние за способността му да абсорбира вода и храна за цветя, за да 
се развива по естествен начин. Рязането обаче може да причини 
рана, която впоследствие да се инфектира. Колкото по-чист е 
разрезът, толкова по-добре за цветето. Режещите инструмен-
ти със затъпени остриета увреждат стъблото и така могат 
да улеснят растежа на микроорганизми. Разрез под ъгъл от 45° е 
най-подходящ. По този начин рязането е лесно и не изисква много 
сила.
Раната ще бъде чиста и гладка. Рязането на стъблото под прав 
ъгъл причинява много повече щети. Стъбла, които не са били във 
вода известно време, биха се запушили, а това е пагубно за цве-
тето. Абсорбцията на вода се забавя твърде много, което кара 
листата да вехнат и цветята да не се развиват нормално.
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Съдовете в много цветя вари-
рат по дължина, но могат да 
достигнат и до 10 см.

Обикновено се препоръчва да 
подрежете с около 2-5 см. От-
рязването на 5-10 см, обаче, ще 
гарантира, че цялото замърся-
ване е овладяно, независимо от 
дължината на съдовите връзки. 
Достатъчен е малък разрез 
под наклон, за да се отпушат 
всички съдове. Мит е, че е необ-
ходимо разрезът да бъде дълъг. 
При подрязване с повече от необходимото се увеличава рискът от 
развитие на бактерии.

 Подрежете стъблото с 2-5 см.
 Режете под 45-градусов ъгъл.
 Достатъчен е малък разрез под наклон.
 Използвайте остър и чист нож или ножица за цветя.

33. Кои режещи инструменти са подходя-
щи за подрязване на стъбла?

Важно е да изрежете поне 2-5 см от стъблото, ако цветята са 
били извън вода повече от 30 минути. Режещите инструменти 
трябва да са остри. Това е много важно, тъй като затъпените 
остриета биха смачкали стъблата, което от своя страна води до 
увреждане и растеж на микроорганизми. Режещите инструменти, 
също така, трябва да бъдат изключително чисти. Мръсните ин-
струменти биха инфектирали изрязаната повърхност, съответ-
но и водата, което би се отразило негативно върху развитието 
на цветята. 
Препоръчваме на флористите да дезинфекцират инструменти-
те си поне веднъж дневно и да ги подострят редовно. В домашни 
условия можете да почиствате инструментите си преди всяка 
употреба.

Откъснати цветя - стъбло и листа
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34. Какви са негативните ефекти от ув-
реждането на стъблата?

Нашият съвет е да избягвате повреждането на стъблото, до-
колкото е възможно. Не премахвайте кората и бодлите. Това ще 
помогне на цветята да останат красиви по-дълго. Инструменти-
те за остъргване на кората и отстраняване на тръни оказват 
изключително негативен ефект върху живота на цветята.

Остъргване на кората
Остъргването уврежда кората и образува голяма рана на стъбло-
то. В резултат то губи естествената си защита. Раните при-
вличат микроорганизми и могат да образуват токсичен секрет, 
който да предадат на съседни цветя.
Резултатът е вехнещо цвете, кратък живот във ваза и мръсна 
вода с неприятна миризма.

Смачкване/начукване
Този остарял мит твърди, 
че смачкването на стъбла-
та ще увеличи абсорбцията 
на вода. Ефектът от този 
метод е много краткотраен, 
но последиците са пагубни - 
клетките в стъблото и ко-
рата се увреждат до такава 
степен, че голяма част от 
задържаната влага изтича. 
Това привлича микроорганиз-
ми, които запушват стъблото, а резултатът е увехнало цвете.

Горене
Изгарянето на стъблото буквално го убива! Целта на тази тех-
ника е спирането на т.нар. „кървене“, или отваряне на стъблото, 
с цел да се стимулира абсорбцията на вода. В началото може да се 
наблюдава повишаване на приема на вода. След няколко дни обаче, 
стъблото започва да гние и да се разлага във водата, което оказ-
ва пагубен ефект върху развитието на цветето.
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35. Всички стъбла ли замърсяват водата 
във ваза с еднакво темпо?

Не всички отрязани цветя замърсяват водата в еднаква степен. 
Някои видове цветя замърсяват повече, други - по-малко. В табли-
цата по-долу са изброени най-силно и най-малко замърсяващите 
цветя.

Степента на замърсяване зависи отчасти от площта на стъбло-
то и структурата на кората на стъблото.
 Дървесни (напр. Rosa)
 Космести (напр. Gerbera)
 Гладки (напр. Tulipa)
 Меки (напр. Matthiola)
 Восъчни (напр. Dianthus)

Микроорганизмите се прикрепват към космести или меки стъбла. 
Това води до повишен и ускорен растеж на бактерии във ваза при 
цветя с подобен тип стъбла, в сравнение с лалетата, например. 
Избягвайте да смесвате водата от един контейнер с тази от 
друг, доколкото е възможно, и никога не смесвайте стара вода с 
прясна.

Замърсяващи цветя
Aconitum
Antirrhinum
Chrysanthemum
Delphinium
Gerbera
Helianthus
Matthiola
Смесени букети
Physostegia
Диви цветя (общо наименование)
Клонки

Чисти цветя
Dianthus (карамфил)
Eustoma
Freesia
Gladiolus
Iris
Lilium
Nerine
Rosa
Tulipa

Откъснати цветя - стъбло и листа
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36. Защо не бива да попадат листа
във водата във ваза?

Листата замърсяват водата, което от своя страна води до 
по-бързо увяхване на цветята. Ето защо е препоръчително да се 
отстранят листата до нивото на водата. Вследствие на намале-
ния брой листа, се намалява и количеството изпарена вода.

 Използвайте студена чешмяна вода с добавена храна за цветя.
 Допълвайте редовно с вода и храна за цветя.
 Обърнете внимание на правилната дозировка храна за цветя.

37. Трябва ли да се отстраняват бодлите?

Всяка рана по стъблата на розите води до замърсяване на водата 
във ваза и увреждане на кората, и дори може да причини огъване на 

цвета. Логично е да се 
заключи, че животът 
на роза с бодли във ваза 
е по-продължителен, 
отколкото на роза без 
бодли. Храната за цветя 
обаче изравнява везни-
те и дава възможност 
на розите без бодли да 
се развиват нормално. 
Ако е наложително да 
премахнете бодлите, 
направете го внима-
телно и с възможно 
най-малко увреждане на 
тъканта. Те се от-
страняват най-лесно 
като се отчупят с 
ръка. Всички останали 
методи са пагубни за 
цветето.
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38. На какво се дължи промяната в цвета 
на стъблото?

Промяната в цвета на стъблото може да се дължи на редица фак-
тори, както негативни, така и неутрални. Разбира се, промяната 
на цвета има негативен ефект върху външния вид на цветето. 
Освен това за клиентите тези цветя биха се възприели като 
стари. Причините за промяна в цвета на стъблото са:

Хлор за герберите
Хлорът често се добавя към водата във вазата на герберите. 
Дозировката за този продукт, който е много агресивен към рас-
тителните тъкани, трябва да бъде изключително точна. Предо-
зирането причинява необратимо покафеняване на стъблата. Това 
обезцветяване и влошаване на стволовата тъкан, дължащо се на 
хлора, има отрицателен ефект върху цветята.

Повърхностно активни вещества
Повърхностно активните вещества често се използват за уве-
личаване на абсорбцията на вода. Тези продукти разтварят восъч-
ния слой върху стъблата, какъвто имат например карамфилите. 
Те обаче не влияят върху продължителността на живот във ваза.

Микроорганизми
Бързият растеж на микроорганизми, какъвто се наблюдава при 
вази с голям брой цветя и най-вече при вече увредени цветя, 
клонки и смесени букети, предизвиква промяна в цвета на меките 
стъбла.

Препоръки:
 Хигиена: предотвратява се растежа на микроорганизми.
 Избягвайте да използвате агресивни продукти като хлор.
 Подрязвайте стъблото с 2-5 см (дори 5-10 см за още по-добри 
резултати).

 Почиствайте и измивайте съдовете за цветя и вазите преди и 
след употреба.

Откъснати цветя - стъбло и листа
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39. Какво причинява изгарянето на листа-
та?

Изгарянето на листата е комплексно явление и е резултат от 
спукването на листните клетки. Листото се обезцветява в сиво 
до кафяво и се усеща сухо и хрущящо при допир. Външни вещества 
от други цветя/клонки във вазата също могат да допринесат за 
изгарянето на листата (некроза на листата).

Възможни причини за изгаряне на листата са:
 Прекомерно излагане на изкуствено осветление (напр. в оранже-
рии) кара устицата да загубят способността си да се затва-
рят. Количеството влага се изпарява с бързи темпове и за да 
навакса цветето поема твърде много вода от вазата.

 В резултат на липсата на светлина по време на последната фаза 
на растежа, отслабената тъкан на цветето го прави чувстви-
телно към храна за цветя.

 Използване на прекомерно количество храна за цветя - около 150% 
от препоръчителната дозировка.

 „Токсични“ метални йони във водата във ваза, като цинк, хлор, 
флуорид и желязо

(от вода от кладенец).
 Употреба на увреждащи продукти, като хлор, за почистване на 
вазите.

 Секрети от други цветя/клонки при смесен букет (например се-
крет от нарцис).
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40. Какво причинява пожълтяване на лис-
тата?

Пожълтяването на листата е признак за недостиг на естестве-
ни растителни хормони на растежа. Хормоните на растежа ре-
гулират производството на зеления цвят в листата. Растение-
то-майка се грижи за производството на необходимите хормони.

При саксийните растения недостиг на хормони на растежа може 
да възникне, когато растенията не получават достатъчно свет-
лина и вода, или вследствие от друга стресова ситуация. Препо-
ръчително е саксийните растения да се съхраняват на светло и 
при умерена температура, както и да им се осигуряват доста-
тъчно вода и хранителни вещества. Продуктите на Chrysal оси-
гуряват оптимална грижа за вашите саксийни растения! Пожъл-
тяването на листата е реакция от отделянето на цветето от 
растението-майка, тъй като то отговаря за производството на 
хормоните на растежа.
След отрязване се наблюдава недостиг на тези вещества. Проду-
ктите, използвани от производителя, дистрибутора и флориста, 
могат да предотвратят 
пожълтяването на листата. Хранителните вещества в различ-
ните продукти за подхранване на цве-
тята, след откъсване компенсират 
липсващите нутриенти.

Цветя и растения, които са податли-
ви на пожълтяване на листа:

 Алстромерия
 Еринигум
 Фулгени от еу-
фория

 Хелиантус
 Лилиум
 Матиола
 Солидастер

 Тулипа
 Пеларгониум
 Кейл
 Циклама
 Коледна звезда
 Роза
 Антуриум

Откъснати цветя - стъбло и листа
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Разни
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41. В случай на поглъщане, какви са вреди-
те от храната за цветя Chrysal?

Поглъщането на храна за цветя Chrysal не причинява никакви здра-
вословни проблеми, но ние не препоръчваме консумацията ú. Храна 
за цветя Chrysal е богата на хранителни вещества, предимно за-
хари, но не замества захарта или друг вид подсладители. По закон 
храните за цветя не се определят като храни и не са предназна-
чени за консумация от хора.

Медицински препоръки
Ако се опасявате, че сте погълнали храна за цветя Chrysal, консул-
тирайте се с Вашия личен лекар. Всички данни за продуктите на 
Chrysal, свързани със здравословни проблеми, са въведени в базата 
данни за контрол на отровите. Лекарите и медицинските специа-
листи имат достъп до тази бази данни, която съдържа информа-
ция за широка гама продукти.

Разни
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42. Може ли храната за цветя да предиз-
вика кожно раздразнение?

Почти всеки продукт може да предизвика раздразнение на кожата. 
Макар продуктите на Chrysal да не са класифицирани като драз-
нители, възможно е да се появи кожно раздразнение, в случай на 
многократно излагане на високо концентрирани разтвори. Една от 
най-очевидните препоръки за предотвратяване на кожно раз-
дразнение е носенето на предпазни ръкавици, особено ако имате 
чувствителна кожа. Това ще запази ръцете сухи, което е важно, 
защото мокрите и/или ранени ръце са по- податливи на кожни 
раздразнения.

Медицински препоръки
Ако се опасявате, че употребата на продукти на Chrysal може 
да предизвика раздразнение на кожата, консултирайте се с ва-
шия лекар. Всички данни за продуктите на Chrysal, свързани със 
здравословни проблеми, са въведени в базата данни за контрол на 
отровите. Лекари и други медицински специалисти имат достъп 
до тази бази данни, която съдържа информация за широка гама 
продукти.
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43. Вредна ли е за околната среда храната 
за цветя?

Във все повече страни храната за отрязани цветя подлежи на за-
конова регулация, която също така засяга и етикетирането. Оп-
ределени съставки, предпазните мерки и символите за опасност 
трябва да бъдат отпечатани върху етикета, ако превишават 
законово определените количества. За храните за цветя Chrysal се 
прилага единствено предпазната мярка „Да се съхранява на място, 
недостъпно за деца“. Този вид етикетиране се прилага за всички 
нетоксични нехранителни продукти. Това означава, че е позволено 
изливането им в канализацията. Отводнителната система обик-
новено е свързана с пречиствателни станции за вода, които биха 
го пречистили.

Общи препоръки
Никога не изхвърляйте остатъчна вода от какъвто и да е вид в 
повърхностни води, тъй като ще се наруши естественият им 
баланс.

Разни
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44. Как се премахват петната от цветен 
прашец от дрехите?

Лилиумите са много красиви, но имат 
един недостатък - цветният прашец, 
който оцветява дрехите. Ако желае-
те да предотвратите опасността 
от оцветяване, просто премахнете 
прашниковите торбички (върхове-
те на тичинките), когато пъпките 
започнат да се отварят. Ако все пак 
попадне цветен прашец по дрехите 
ви, ето някои полезни съвети как да го 
премахнете.

 36.Не търкайте с ръка! Човешката кожа съдържа масла, които 
ще улеснят прикрепването на прашеца към влакната.

 37.Оставете прашеца да изсъхне и го отстранете с мека четка.
 38.Поставете парче тиксо върху петното. Прашецът ще полеп-
не по него и ще може да бъде отстранен лесно.

 39.Използвайте прахосмукачка, за да премахнете прашеца от 
дрехите.

 40.В случай на упорити петна, окачете дрехите на слънце. Пра-
шецът ще изсъхне и след това ще може лесно да бъде отстра-
нен с четка.

45. Вредно ли е наличието на цветя в 
болничните отделения?

Букетът цветя е красив жест, който разведрява пациентите в 
болничните отделения. Освен това значително подобрява атмос-
ферата в болничната стая. Проучванията сочат, че пациентите 
се чувстват по-добре психически, когато има цветя около тях, 
а това от своя страна им помага да се възстановят по-бързо 
физически. Подаряването на красив букет на приятел или роднина, 
докато е в болница ще повдигне духа му, но има нещо много важно, 
което трябва да се вземе предвид - замърсените вази съдържат 
патогени, които засягат отворени рани по човешката кожа.
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Следователно е възможно 
да се получи бактериална 
инфекция. Ето защо е мно-
го важно да почиствате 
старателно вазите преди 
и след употреба. Поддър-
жайте водата във ваза 
чиста (без бактерии) и ви-
наги изхвърляйте старата 
вода. Болничният персонал 
е длъжен да спазва безу-
пречна хигиена. Носенето 
на ръкавици е препоръчи-
телно, когато почиствате 
вазите.

С храната за цветя на 
Chrysal можете значител-
но да намалите риска от 
инфекция. Хранителните 
вещества и рН регулато-
рите, съдържащи се в нея 
ефективно възстановяват 
баланса на цветето и въз-
връщат устойчивостта 
на клетките и стъблото, 
като по този начин гарантират по-дълъг живот във ваза. Уско-
реното стареене, причинено от отрязването, се забавя. Следова-
телно замърсяването на водата е предотвратено, а бактериал-
ният растеж - ограничен.
Проведено е независимо проучване от Холандския изследователски 
институт TNO, за да се потвърдят тези твърдения. Резултати-
те от него заключват, че цветя във вода с храна за цветя Chrysal 
са подходящи за болнични отделения, докато цветя само в чеш-
мяна вода не са. Освен това разтворът с храна за цветя Chrysal 
улеснява болничния персонал, тъй като вазите трябва само да се 
допълват, без да е необходима смяна на водата.

Разни
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