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DCM  
NPK 7-6-12 + 4 MgO 

SZERVES NÖVÉNYTÁP MUSKÁTLIHOZ ÉS BALKONNÖVÉNYEKHEZ  
 
 

Információs adatlap 
AZ EU 2001/58/EC jogszabály szerint ehhez a termékhez nem szükséges biztonsági adatlap. Az alábbi adatok csupán 
iránymutatóak a termék helyes használatához.  
 

Gyártó cég:  

De Ceuster Meststoffen n.v. (DCM)  
Bannerlaan 79  
B – 2280 Grobbendonk BELGIUM  
Tel: +32(0)14 25 73 57 Fax: +32 (0)14 21 76 02  
e-mail: dcm@dcm-info.com  
Forgalmazó : Gramen Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. 
1106 Budapest, Heves utca 53. 
Telefon: 06-30-9541884; e-mail: gramen@gramen.hu 
Sürgősségi telefonszám: Forgalmazó: 06-30-9541884 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel: 06 1 476 6464; Éjjel-nappal elérhető, ingyenesen hívható: 06 80 20 11 99 

Típus 

Szerves-ásványi növénytáp NPK 7-6-12+4MgO 
 

Alapanyagok 

Állati és növényi eredetű vegyi és szerves szárított alapanyagok . Az állati alapanyagok az EU Nr. 169/2009 3 
kategóriának és a Belga Királyi törvény 2003/2904 sz. 28/05/2003 rendeletnek megfelelnek (az emberi 
táplálékláncból erednek) és az EU Higiéniai előírásai szerint i hőkezeléses szárításos eljárással készülnek. A növényi 
alapanyagok a törvényes előírásoknak megfelelnek.  
 

Feldolgozás:  

keverés, granulálás, morzsolás, szitálás, csomagolás 
 

Összetétel:  

7% összes nitrogén (N). ebből  
1% nitrát nitrogén,  
1% ammónianitrogén,  
1% urea nitrogén, 
 4% szervesen kötődő nitrogén. 

6% foszforpentoxid (P2O5) vízben oldódó és semleges ammóniumcitrát oldatban oldódó 
12% kéndioxid (K2O) vízben oldódó 
4%  összes magnéziumoxid (MgO) összes; savakban oldódó 
30 % szerves anyag 
 
Az összetétel a z alapanyagok elérhetősége és a granulátumok formája miatt kissé eltérőek lehetnek,  
a pontos összetétel a csomagoláson megtalálható. 
 

Megjelenési forma:  

Fizikai állapot: MINIGRAN® = barna mikrogranulátum 800 és 2500 micron méret között, ami közül legalább 80 % 
1000 és 2000 micron között van 
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Csomagolás 

750g eredeti DCM zacskóban. 
A csomagoláson található egy tételszám és egy kódolt dátum. Ezzel a referenciaszámmal az alapanyagok 
végigkövethetők.  
 

ALKALMAZÁS 

Talajban vagy szubsztrátokban virágtermesztésnél, faiskolákban valamint táj- és kertépítésnél. 
 

ADAGOLÁS 

100-200 g/m2-. Az adagolást a használathoz kell igazítani (lásd csomagolás és talajvizsgálat) 
 

Tűzvédelmi előírások 

Zárt csomagolásban öngyulladás veszélye nem áll fenn.  
Tűz esetén bármilyen oltóanyag megfelelő. 
 

Robbanásveszély 

Normál körülmények között nincs robbanásveszély 
 

Egészségügyi kockázat 

Ne egyen, igyon és ne dohányozzon munkavégzés közben. Munkavégzés után azonnal mosson kezet és törölje 
szárazra.  
 

Tárolás 

Nincs külön előírás 
 

Szállítás 

Nincs külön előírás 
 

Véletlen kiszóródás 

Nincs külön előírás 
 
A tájékoztató adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván 
alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, és arra szolgálnak, hogy a termék 
biztonságos felhasználását segítse. A terméket tárolni, kezelni és felhasználni kizárólag a használati utasításban 
leírtaknak megfelelően lehet. Ez az adatlap erre a termékre vonatkozik, és nem vonatkozik más termékre, csak ha az 
kifejezetten szerepel az adatlapon. DCM elhárít minden felelősséget, mely a termék nem előírásszerű használatából, ered.  


