
   

 

DCM szerves növénytáp örökzöldekhez, sövényekhez  

NPK 6-4-7 + 4 MgO  

MINIGRAN® mikrogranulátum 
 
Jellemz ők 
6 % teljes nitrogén (N), amelyből 
1 % ammónia nitrogén 
1 % urea nitrogén 
4 % szerves formában kötött nitrogén 
4 % foszforpentoxid (P2O5) vízben és semleges ammónium citrátban oldódó 
7 % vízben oldódó káliumoxid (K2O) 

4 % ásványi savban oldódó magnéziumoxid (MgO) 

40 % szerves anyag 

Hatástartam: 75-100 nap 
A termék lassan, folyamatosan fejti ki hatását, ezalatt a tápanyagok folyamatosan hatnak a talaj mikrobiológiai életére, 
humusz képződik, ami erőteljes növekedést és jobb tápanyag felvételt eredményez.  
A magnézium hatására a növény erős, levelei sötét zöld színűek és fényesek lesznek. A termék gyengéden fejti ki 
hatását, így alkalmas a fiatal növények kezelésére is. 
A Minigranulátum minden egyes szemcséje ugyanazt a tápanyag mennyiséget tartalmazza. További előnye, hogy 
egyenletesen osztható el a tápanyag az ültető közegben, ill. a talaj felszínén. A folyamatos, hosszan tartó tápanyag 
leadás a kiváló minőségű, gondosan kiválasztott alapanyagoknak, azok speciális tulajdonságainak, valamint a pontosan 
kidolgozott, és betartott gyártási technológiának köszönhetően.  
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 
rózsák és a virágos növények számára. 

Alkalmazás 

Ültetésnél alaposan elkeverve az ültető közeggel, fenntartáshoz  a föld felszínére szórva, a felső réteggel 

összemorzsolva, vagy a talaj felszínére szórva. Kiszórás után locsolja meg, hogy a termék hatása minél előbb beinduljon.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Sövényekhez  

Ültetés 1 kg / 10 fm 

Tavasszal és sövénynyírás után 1-1,5 kg / fm 

 
Tűlevelűekhez és tiszafához 

 
 

Ültetés 1 kg / 10 m² 

Tavasszal és nyírás után 1-1,5 kg / 10 m² 


