
   

 

DCM BIO Szerves zöldség és fűszernövény táp  

NPK 6-3-12+2 MgO  

MINIGRAN® minigranulátum 

 
Jellemz ők 
6 % teljes nitrogén (N), amelyből 
6 % szerves formában kötött nitrogén 
3 % foszforpentoxid (P2O5) vízben és semleges ammónium citrátban oldódó 
12 % vízben oldódó káliumoxid (K2O) 

2 % ásványi savakban oldódó magnéziumoxid (MgO) 

38 % szerves anyag 

 
Hatástartam: 75-100 nap 
A speciális összetétel megfelelő tápanyagot biztosít az zöldségféléknek. Egészséges levélzetet, és bőséges termést 
biztosít a konyhakerti növényeknek, mint pl. saláta, paradicsom, paprika, uborka, hagyma, retek, bab, spárga, káposzta, 
stb. és a fűszernövényeknek. A szerves anyagok lassan, folyamatosan fejtik ki hatásukat, a tápanyagok folyamatosan 
hatnak a talaj mikrobiológiai életére, humusz képződik, ami erőteljes növekedést és jobb tápanyag felvételt 
eredményez.  
A kálium tartalom folyamatos növekedést és bőséges virágzást és termést biztosít, valamint megfelelő mennyiségű 
tápanyagot juttat a növénynek a laza, homokos talajon is. A termék gyengéden fejti ki hatását, így alkalmas a fiatal 
növények kezelésére is.  
BIO gazdálkodásnál is használható. A termék kizárólag az EC 889/2008 Szabályzatának I.sz.  Mellékletében  
engedélyezett alapanyagokat tartalmazza.  

A termék használatával a talajélet újjáéled, a talaj vízháztartása javul, és a tápanyag folyamatosan a növény 
rendelkezésére áll a hatástartam alatt. Így stresszmentes, folyamatos növekedés és egészséges fejlődés biztosítható a 
növények számára. 

Alkalmazás 

Az adagolást mindig a kezelendő kultúra, a kezelés időpontja, a talaj minősége és az öntözés adatainak figyelembe 

vételével kell meghatározni. Intenzív öntözés esetén emelje meg az adagot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csomagolás: praktikus, visszazárható álló műanyag tasakban. 0,75 kg 

Származási hely: Európai Unió 

Forgalmazza: Gramen Kft. 1106 Budapest, Heves utca 53. Tel/fax: (1) 264-15 99 

Szaktanácsadó: Rapi Attila 30 738 82 38 

www.gramen.hu   e-mail: marketing@gramen.hu 

 

 

Levélzöldségek 100-150 g / m
2
 

Gyökérzöldségek 100-150 g / m
2
 

Burgonyafélék (paradicsom, paprika, padlizsán) 150-200 g / m
2
 

Bab, borsó 50 g / m
2  

Fűszernövények 50-100 g / m
2  

Káposztafélék 100-150 g / m
2  


