
   

1 

 

 
DCM VIVIFOS® NPK 4-30-0 
MINIGRAN® technológia       
 

Jellemzők          

4 %   nitrogén (N) amelyből  

2 % ammónia nitrogén 

2 % szervesen kötött nitrogén 

30 %  foszforpentoxid (P2O5) vízben és semleges ammóniumcitrátban oldódó 

• Jól felszívódó foszfort tartalmaz, amelyet a növény hónapokon keresztül hasznosítani tud. Ezáltal 

kiváló lesz a gyökérképződés, a gyökéren keresztüli tápanyagfelvétel, ami bőséges virágzást és 

gyümölcstermést eredményez.   

• Hatékony a sport- és díszgyepek alaptrágyázásánál, gyep megerősítésére, az időjárás viszontagságaival 

szembeni ellenálló képesség növelésére.  

• Ideális gyepszőnyegfektetéshez és pl. a kapu előtti kitaposott területek felülvetéséhez.  

• A termék hatása kedvező a gyökérzöldségek és dísznövények fejlődésére is, mint pl.: 

o gyökérzöldségek  

o paradicsom, uborka, paprika, rózsa, hagymás virágok 

o levélzöldségek 

o fluor érzékeny növények  (frézia, liliom) 

• A termék összetevőinek lassú lebomlása során felélénkülő talajbaktériumok hatására humusz 

termelődik, amely javítja a talaj szerkezetét. 

• MINIGRAN® technológiával készül. A MINIGRAN® mikrogranulátum minden szemcséje ugyanazt a 

tápanyagot tartalmazza. A granulátumok mérete 800-2500 mikron, legalább 80 %-a 1500-2000 mikron 

között van. Kiszórása egyszerű, egyenletesen eloszlik a területen. 

 

Alkalmazás 

Az adagolást mindig a talaj minősége és az alkalmazás időpontja határozza meg. 

Golfpályák, sportgyepek, díszgyepek  
 

ültetéshez, gyepszőnyeg fektetéshez 4-6 kg/100m
2
  

                       a talaj felső 10-15 cm rétegébe bedolgozva, más alaptrágyákkal kombinálva  

felülvetéshez 3-5 kg/100m
2
  

fenntartásra 3-4 kg/100m
2
  

Faiskola 3-5 kg/100m
2
  

Dísznövénytermesztés  

hagymás és gumós növényekhez 5-8 kg/100m
2
   

többi növényhez 4-6 kg/100m
2
   

Ültető közeg  

                      összekeverve az ültető közeg egyéb anyagaival 2-4 kg/ m
3
 

felülkezelés 0,5-2 kg/ m
3 

vagy 1-2 gr/liter komposzt 

Zöldségtermesztés  

gyökérzöldségek 5-8 kg/100m
2
   

levélzöldségek 3-5 kg/100m
2
   

többi zöldségféle 5-8 kg/100m
2
  

                   palántázás 20-40 g/ palánta 

Gyümölcsök  2-5 kg/100m
2
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Csomagolás 25 kg polietilén 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 

 

 

 


