
   

DCM VIVIFOS® növénytáp telepítéshez 
NP 4-30  
MINIGRAN® minigranulátum 
 
 

Jellemzők 

NP 4-30 összetételű növénytáp Minigran® mini granulátum formában.  
 
4 % nitrogén (N), ebből 
2 % ammónia nitrogén 
2 % szerves nitrogén 
 

• A VIVIFOS® hosszú ideig felvehető, szerves foszfort tartalmaz, ami az erőteljes gyökérképződést, jobb tápanyag 
hasznosítást segíti. Így a növény erőteljesebb, egészségesebb lesz.  

• A VIVIFOS® DCM kiváló eredményeket mutat a dísznövények és zöldségek termesztésénél. Alkalmazása ajánlott 
az alábbi területeken: 

o ültető közegbe keverve, zöldségek palántázásakor 
o paradicsom, paprika, uborka, hagymás és gumós virágok ültetéséhez 
o leveles zöldségfélék őszi, téli kezelésére 
o fluorra érzékeny növényekhez, mint pl. frézia, liliom.  

• Alaptrágyázásra alkalmas sportpályák, nagy füves területekre, a klímaviszonyoknak és terhelésnek jobban 
ellenálló gyepfelület létrehozása érdekében.  

• Ideális gyepszőnyegfektetéshez és felülvetéshez. 

• A talaj struktúrájának javítására.  
 

� A termék MINIGRAN® technológiával készült. A MINIGRAN® mini granulátum minden szemcséje ugyanazt a 
tápanyag összetételt tartalmazza.  

� A fűnyíró nem szedi fel, mivel a mini granulátumok mélyen leereszkednek a fűszálak tövéhez. 
� 60 %-kal egyenletesebb a szóráskép és egyenletes a növekedés a kezelt területen. 
� A növény jól hasznosítja a szerves foszfort, így a gyökerek erőteljesebben fejlődnek, több tápanyagot vesznek 

fel, a növény erősebb, egészségesebb lesz. 
� Por- és szagmentes. 
� A termék könnyen kezelhető, egyenletesen, bármelyik műtrágyaszóróval kijuttatható.  

 
A szerves tápanyagok lassan, fokozatosan szabadulnak fel, és a talajélet javulásával humusz termelődik, ami a 
gyökeresedést segíti elő, és minimális tápanyag veszteséget eredményez.  
 
Alkalmazás 

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

Sportgyepek és díszgyepek   

Telepítés 4-6 kg/100 m² 

A talaj előkészítésekor dolgozza be a talaj felső rétegébe 10-15 cm mélyen. 

Alaptrágyával kombinálva alkalmazandó. 
  

Felülvetés 3-5 kg/100m² 

Fenntartás 3-4 kg/100m² 

 
Golfpályák  

 

Telepítés 4-6 kg/100 m²  

A talaj előkészítésekor dolgozza be a talaj felső rétegébe 10-15 cm mélyen.  

Alaptrágyával kombinálva alkalmazandó. 
  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csomagolás 25 kg-os műanyag zsákban- 36 zsák/euro raklap (=900 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 
Engedélyeztetés alatt áll, jelenleg nem rendelhető. 

 

 

 

 

Fenntartás 3-5 kg/100 m²  

A pontos mennyiség függ az elvetett fűmagkeveréktől, az alkalmazás helyétől 

(tee, green, fairway). Levegőztetés után alkalmazandó.  
 

 
 
Virágok 

  

Hagymás virágok (írisz, amarillisz, frézia,  5-8 kg/100m² 

Egyéb virágzó növények 4-6 kg/100m² 

 
Ültető közeg   

(P2O5) alaptrágya 1-2 kg/m³ 

                          dugványozáshoz 2 kg/m
3
 

                          konténeres faiskola 1-3 kg/m
3
 

topdressing (cserepes növényekre) 0,5-2 kg/m
 3 

vagy 1-2 g/l föld
 

 
Faiskolák  

3-5 kg/100 m
2
  

 
Gyümölcsök  

 
2-5 kg/100m² 

 
 


