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Wielkokwiatowy Cyklamen F1  
Cyklamen Maxora to standard wśród 
cyklamenów wielkokwiatowych. Całą grupę 
charakteryzuje zwarty pokrój, obfite 
ulistnienie i wyrównane kwitnienie. Cechy te  
sprawiają, że Maxora jest łatwa w uprawie i 
bez trudu znajduje swoich nabywców.

Szeroka paleta barw kwiatów 
Maxora jest dostępna w 15 żywych kolorach 
oraz w ich mieszankach: Client Mix oraz 
Easy Mix. Easy Mix jest skomponowany z 13 
podstawowych kolorów, natomiast Client Mix 
to kolory dowolnie wybrane według upodobań 
klienta.

Łatwe w uprawie
Podczas uprawy cyklamena Maxora, odsetek żółtych liści jest bardzo niewielki, efektem 
czego jest bardzo gęste ulistnienie roślin. Wzrost w okresie wegetacyjnym jest wyrównany 
w całej grupie, co predysponuje ją do zautomatyzowanej uprawy wielkotowarowej.  Unikalna 
wysokość rośliny gwarantuje, że przygotowanie do sprzedaży nie zajmie Państwu dużo czasu.

Nasiona cyklamena Maxora mają wysoką zdolność kiełkowania oraz są wolne od wszelkich 
czynników chorobotwórczych, co korzystnie wpływa na jakość i łatwość uprawy. Sadzonka 
gotowa jest do sprzedaży już po 15-17 tygodniach od wysiewu, a sadzimy ją w doniczki 
11-15cm. Długość uprawy od wysiania do wysadzenia zależy od wielkości korka jaki 
zastosujemy. Sadzonka w korku 1,5cm, gotowa do przesadzenia w doniczki może być po 12 
tygodniach, natomiast w korku 4cm, potrzebuje około 15 tygodni.

Okres kwitnienia
Maxora znana jest jako Cyklamen o bardzo długim okresie żywotności. Niemal nieustające 
kwitnienie utrzymujące się przez bardzo długi okres, czyni Maxorę doskonałą rośliną 
doniczkową, która upiększy każde pomieszczenie.

Maxora
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Maxora - asortyment

Maxora

White

Pink

Pink Flamed

Deep Purple

 Salmon

Purple Flamed

Lilac Flamed

 Salmon

Salmon Flamed

Wine Red Flamed

White/Eye

Wine Red

Light Purple Neon Pink Red

Informacja
Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej lub prosimy o telefon. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.


