
De Minis 100% gekroond 
Smartiz® VICTORIA en Metis® VICTORIA: 

Alle Fantasieën van de MINI MOREL

De gamma’s Smartiz® en Metis®  bieden U allebei de mogelijkheid om VICTORIA 100% te telen.

Of het om klimaatzones Noord of Zuid gaat, Smartiz® VICTORIA biedt goede prestaties in een pot van 9 cm en 10.5 cm in de 
zomer. Anderzijds is Metis® sterk aanbevolen voor de herfst in een pot van 12 cm of zelfs van 10.5 cm.

www.cyclamen.com
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BLOEM MINI Duur van de 
teelt v.a. het 

zaaien
Pot Ø  

cm

ZUIDEN NOORDEN

ADT(a) aangeraden 
bloeiperiode in serre

Planten 
/m²

SMARTIZ® VICTORIA

6 12°-15° C 50

27 ~ 28
Weken9 15°-20° C 40

10,5 20° - 25° C en + 30

METIS® VICTORIA
9 12°-15° C 30

28 ~ 30
Weken10,5 15°-20° C 25

12 20° - 25° C en + 20

Wanneer dagen verkorten is het normaal dat het karakter «Victoria» van de bloem minder opvalt. Het ras ORIGAMI® is een 
oplossing voor het latere bloeien: zijn zeer kenmerkend karakter laat hem toe zijn kroon zelfs bij korte dagen te behouden. 
Om de plantstructuur van Metis ® Victoria of Smartiz ® Victoria te verbeteren, is het gebruik van remmers aanbevolen in de 
groei- fase.

          BLOEM MINI
Duur van de 
teelt v.a. het 

zaaien
Pot Ø  

cm

ZUIDEN NOORDEN

ADT(a) aangeraden 
bloeiperiode in serre

Planten 
/m²

METIS®  DECORA
9 (b) 12°- 15° C 30

29 ~ 31
Weken10,5 15°- 20° C 25

12 20° - 25° C en + 20

METIS® POMPOM®

9 (b) 12°-15° C 30

30 ~ 32
Weken10,5 15°-20° C 25

12 20° - 25° C en + 20

Metis® DECORA en Metis® PomPom®, 
Steeds meer fantasie!

Metis® DECORA 

• Excellente prestaties bij het telen in herfst en winter
• Decoratief bladerdek met kenmerkend contrast.
• Aanbevolen in de zomer in een pot van 12 cm voor een

optimale plantopbouw.

Metis® PomPom®

• Betere prestaties in herfst en winter, in het Noorden in
een pot van 10,5cm.

• Originele compacte plant met gefranjerde bloemen en
kleine gekartelde bladen.

ut

(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

TEELTINFORMATIE



Om de MINI Cyclamen FANTASIA ® heel het seizoen of zelfs het hele jaar lang te programmeren, biedt Morel U een 
zeer breed palet aan oplossingen. 

Dit maakt het ook mogelijk om te antwoorden op de vraag naar MINI FANTASIA® in verschillende potmaten: 
• Smartiz® FANTASIA® heel performant in micro(pot), zelfs in de zomer.
• Metis® FANTASIA®  in verschillende potmaten voor de herfst.
• Metis® FANTASIA®  Winter voor de winter en de lente in een pot van 10,5 cm.

• Zelfs onder ongunstige weersomstandigheden toont elke MINI FANTASIA ®  een uitstekende bestendigheid tegen Botry-
tis, evenals een opmerkelijke duurzaamheid van haar bloemen.

• Metis® FANTASIA® Winter wordt gekenmerkt door een spectaculair bloemschieten en dit gebeurd synchroon in de 4 kleu-
ren. Zeer sterke en homogene soort, zelfs onder koude en donkere omstandigheden.

• Alle variëteiten METIS® FANTASIA® zijn gecertifieerd OUTstanding®, het LABEL van de beste rassen voor buiten.
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        BLOEM MINI
Duur van de 
teelt v.a. het 

zaaien
Pot Ø  

cm

ZUIDEN NOORDEN

ADT(a) aangeraden 
bloeiperiode in serre

Planten 
/m²

SMARTIZ® 

FANTASIA® 

6 12°-15° C 55

29 ~ 31
Weken9 15°-20° C 45

10,5 20° - 25° C en + 35

METIS® FANTASIA®

6 (b) 12°-15° C 50

30 ~ 32
Weken9 15°-20° C 40

10,5 20° - 25° C en + 30

METIS® FANTASIA®

WINTER

10,5 (b) 12°-15° C 25
30 ~ 32
Weken

12 15°-20° C 20

mini

Het ideale programma met 3 MINI FANTASIA® : 
Smartiz® FANTASIA®

Metis® FANTASIA®  
Metis® FANTASIA® Hiver

De VOORDELEN aan MINI FANTASIA® :

(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 

ut

ut

TEELTINFORMATIE


