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DCM ALUIN 
BLAUWMAKER VOOR HORTENSIA’S 
 
 
 

Eigenschappen 
 

 aluminium in de vorm van kali-aluin voor een snelle blauwkleuring van hortensia’s + het behoud van 
hun blauwe kleur 

 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
Voor een optimale blauwkleuring, DCM Blauwmaker toepassen in het voorjaar én het najaar. Bij 
aanplanting van een hortensia in het voorjaar, mag de volledige dosis (voorjaar en najaar) ook in één keer 
toegediend worden. 
 
Weeg de juiste hoeveelheid DCM Blauwmaker af met de maatschep (bijgeleverd in de doos). 
1 afgestreken maatschep weegt ± 10 gram. Los de DCM Blauwmaker op in lauw water (10 g in 100 ml 
water) en giet rondom de plant, zonder het blad te raken; Voor een betere verdeling van DCM Blauwmaker, 
mag u hem ook oplossen in een grotere hoeveelheid lauw water. 
 
IN VOLLE GROND 
najaar en voorjaar (vlak voor de bloei) 

 alleenstaande hortensia’s 
  diameter 50 cm ................................................................................................................ 2 – 3 g/plant 
  diameter 100 cm............................................................................................................ 8 – 12 g/plant 
  diameter 200 cm.......................................................................................................... 34 – 48 g/plant 

 in perken .............................................................................................................................. 10 – 15 g/m² 
 
IN POTTEN 
najaar ............................................................................................................................. 5 – 10 g/L potgrond 
voorjaar (vlak voor de bloei)......................................................................................... 5 – 10 g/L potgrond 
 
Vraag ons gericht advies, aangepast aan uw planten en teeltsysteem. 
 

 
 
 
 
 

Verpakking 
 
 
hersluitbare emmer van 10 kg 
 
 
 
doos van 750 g (= 3 zakjes van 250 g) 
 
 voldoende om 30 struiken met een diameter van 1 m, 
2 maal per jaar te behandelen 
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Vorm 
 

fijn wit poeder 
 
 
 

Extra tips 
 

 Voor een blauwe kleur is ook de zuurtegraad van de bodem van groot belang. Wilt u blauwe 
bloemtuilen dan is een voldoende lage zuurtegraad van de bodem noodzakelijk. Verzuur de bodem bij 
het aanplanten met DCM VIVIMUS

®
 voor Heide-Rhodo. Voor hortensia’s in pot, gebruik DCM Potgrond 

voor Heideplanten. 

 Gebruik voor het bemesten van uw hortensia’s DCM Organische Meststof voor Azalea-Rhodo-
Hortensia (NPK 5-6-8 + 3 MgO + Fe). Deze meststof is aangepast aan de behoefte van zuurminnende 
planten en rijk aan kalium en magnesium, voor een uitbundige bloei en diepgroene bladeren. 

 Opgelet: een aantal roze cultivars behouden hun roze kleur of worden hooguit lila na een toepassing 
met DCM Blauwmaker en witte hortensia’s, zoals Annabelle, behouden hun witte kleur 
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