Gödselprodukter
Granulat

Osmo® Hortensia Blåkur
Innehåller granulat av kalialun
Produktinformation:
Vissa hortensiatyper får naturligt blå blommor om jorden bara har rätt sammansättning.
Den blå färgen kräver att det alltid finns aluminium i jorden. För att detta aluminium ska
kunna tas upp av plantans rötter måste jorden ha ett lågt pH-värde.
Om jorden inte är tillräckligt sur kan man tillföra Osmo® Surjordsgödsel och ev. en bra jord
med lågt pH-värde.
Osmo Hortensia Blåkur består av kalialun som är rikt på tillgängligt aluminium. Det gör att
hortensian kan ta upp tillräckligt med aluminium medan den knoppas – så att den blommar
med intensiva blå färger.
Hortensia Blåkur bör inte användas i kombination med gödsel.
Användning:
Osmo® Hortensia Blåkur upplöst i vatten:
• 10 g/l vatten – vattna runt om plantan i september.
• Upprepas i maj.
Osmo® Hortensia Blåkur i trädgårdsjord:
• 50 g/m2 sprids runt plantan i september och därefter i maj.
• Vid torrt väder krävs riklig vattning för bästa effekt.
Osmo® Hortensia Blåkur i kruka:
•	5 g per 20 cm krukdiameter, strös över jorden i krukan och vattnas ner.
•	Görs i september och upprepas i maj.
Det kan hända att granulatet inte löser upp sig vid den första vattningen. Det är helt normalt
och har ingen betydelse för den samlade effekten.
Tips:
En tesked Osmo Blåkur = +/- 5 g
En handfull Osmo Blåkur = +/-50 g

Beställningsnr.:
600 g (11133)

Användningsperiod
JFMAMJJASOND
Innehåll:
Aluminiumkaliumsulfat........... 100 %
(Kalialun)

Bra tips:
Det är inte alla hortensior som ger blå blommor vid behandling med Osmo Hortensia Blåkur.
Röda och vita hortensior är vanligtvis färgäkta och kan inte ändra färg.
En god start är viktig vid plantering av blå hortensior och för plantans vidare utveckling.
Använd därför en bra surjord och gödsla regelbundet med Osmo Surjordsgödsel, så att
hortensian växer vackert.

Distribution och återförsäljning:
Ecoturf AB
Tel.: +46 (0)841 04 09 72
E-mail: info@ecoturf.se
www.ecoturf.se
www.osmo.se

Osmo® tänker miljö genom hela produktionen. Solen levererar energin till Osmos CO2-neutrala produktionsapparat, och naturen levererar växtkraften i Osmos organiska trädgårdsskötselprodukter. Eftersom
användningen av denna produkt ligger utanför vår kontroll, kan Osmo och E. Marker A/S inte ställas till
ansvar för otillräcklig verkan vid felaktig dosering.

Organisk och miljöriktig trädgårdsskötsel

www.osmo.se

