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Dyrk de ”hotteste” chiliplanter!
Er du en af dem, der også går og drømmer om de flotteste og mest velsmagende
chilier i Danmark, har du nu chancen for at gøre drømme til virkelighed. Firmaet
FAUSOL A/S har netop lanceret og markedsfører en helt ny type gødning specielt
velegnet til dyrkning af chiliplanter og andre peberfrugter.
Konceptet er enkelt. Giv gødning hver gang du vander dine chiliplanter i hele
vækstsæsonen. Gødningen vi fremme dannelsen af flotte, store frugter, et veludviklet
rodnet og en stor bladmasse, som er i stand til at optage sollyset og dermed øge
fotosyntesen samt frugtsætningen, fortæller gartner og produktchef Jesper Abel, der står
bag udviklingen af den nye HORNUM® Chili gødning.
En spændende opgave.
Idéen kom til os efter, at vi havde set Chili Klaus og Bubber i TV. Vi tænkte: ”hvorfor skal
ikke alle danskere have store, flotte, kraftige og velsmagende chilier”. Vi talte om det på
et produktudviklingsmøde og blev enige om, at HORNUM® Chili gødning ville være et
godt supplement til de andre speciel gødninger, der findes i HORNUM® serien. Der
findes i serien rosen-, rhododendron-, citrus- og blomstergødning til stueplanter.
Derudover har FAUSOL også gødninger til opblanding i drypvandingsanlæg monteret i
drivhuse og udestuer. Alle disse gødninger er også specielt udviklet til netop denne typer
af planter, siger Kim Faurbjerg direktør for FAUSOL A/S.
Den rigtige chili gødning.
Vi har sammensat gødningen således, at den fordeler NPK værdien ligeligt til alle
plantens vitale dele. Gødningen har en NPK værdi på 2-2-2, dvs. 2 % (N) Kvælstof,
som fremmer væksten af det grønne, 2 % (P) Fosfor, der fremmer blomster og
frugtsætningen samt 2 % (K) Kali, som øger dannelsen af rødder og dermed øger
næringsoptagelsen. Desuden har vi tilsat mikronæringsstoffer, som er med til at binde
alle de vigtige gødningsstoffer sammen til en homogen væske. Den homogene væske
sikrer, at planten kan udnytte alle de vigtige næringsstoffer. Det er vigtigt at gøde sine
chilier ved hver vanding i vækstsæsonen fra april til september, for dermed at sikre
sunde og veludviklede planter, slutter Jesper Abel.
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