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(a):   ADT - Average Daily Temperature - Temperatura media diaria en invernadero
(b):  Atención: para una floración en primavera, puede ser necesario añadir luz artificial durante el crecimiento vegetativo
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(VERSÃO PORTUGUESA)

SMARTIZ®, METIS®:  que linha escolher? 

Para atender às necessidades do mercado em termos de ciclames mais precoces, a Morel fez com que as suas linhas de 
MINI evoluíssem a fim de lhe propor duas linhas que se completam mutuamente:  Smartiz® e Metis®.

Ambas essas series de MINI lhe oferecem uma solução para cada período de floração desejada e lhe permitem realizar o seu 
calendário de cultivo anual.

Em função da data de floração e do tamanho do seu vaso, consulte a tabela abaixo para escolher a linha mais adequada 
para si:

Algumas dicas para escolher bem:

Smartiz® é mais recomendado para florações precoces, quando as temperaturas médias de cultivo são relativamente elevadas (ADT(a) 

de 20 a 25°C). Smartiz® tem um crescimento menos vigoroso do que o Metis®, o que lhe permite permanecer compacto nesta estação.

Metis® se adapta perfeitamente a florações outonais e invernais (ADT(a) de 15-20°C). Observe que em condições de cultivo de inverno 
ou primavera, em latitudes setentrionais elevadas (dias curtos), Metis®, em vaso de 9 cm, é mais adequado do que Smartiz®. Isto se 
deve ao seu crescimento mais vigoroso, que permitirá um melhor preenchimento do vaso.

Escolha Metis®, e não o botrytis...!
Metis® oferece a vantagem de ser altamente resistente ao botrytis durante seu período de floração.
A maioria dos Metis® possuem o selo OUTstanding®, ou seja, O SELO das melhores variedades para o exterior: maciços, terraços e 
jardineiras.

É importante respeitar o rácio massa vegetativa / tamanho do vaso para optimizar a transpiração regular.

Por exemplo, se pretende ter um mini num vaso de 10,5 cm no verão, em zona Sul, opte por Smartiz®. Nas mesmas condições, Metis® 
será mais adaptado a um vaso de 12 cm.
Para uma mesma data de floração, Smartiz® requer um tamanho de vaso inferior ao Metis® e permite uma densidade de cultivo mais 
elevada.

Salientamos igualmente que uma boa floração da nossa variedade miniatura depende das duas etapas anteriores: o enraizamento e 
a fase vegetativa.

Uma planta jovem à qual frequentemente faltou água, poderá apresentar uma perda radicular visível durante as fases de cultivo e de flo-
ração. Para tratar deste problema, recomenda-se veementemente a utilização de um sistema de irrigação preciso e o uso de substratos 
que garantem uma boa retenção de água.

Para informações complementares, consulte outros datos técnicos no sítio www.cyclamen.com /Espacio profesional

FLOR MINI

PERÍODOS IDEAIS DE VENDA

Duração 
de cultivo 
a partir da 
semeadura

vaso Ø  
cm

CLIMA TIPO SUL CLIMA TIPO NORTE

ADT(a)  aconselhada 
en estufa

fase de floração Plantas 
/m²

SMARTIZ®

6 12°-15° C 50

27 ~ 28
semanas9 15°-20° C 40

10,5 20° - 25° C e + 30

METIS®

9 (b) 12°-15° C 30

28 ~ 29
semanas10,5 15°-20° C 25

12 20° - 25° C e + 20


