
   

 

DCM Szerves hortenzia táp kékítővel     

NPK 6-4-12 + 3 MgO       
Jellemzők          

NPK 6-4-12+3 MgO összetételű növénytáp magnéziummal MINIGRAN® mini granulátum formában.  

 

6 % összes nitrogén (N), melyből 

1,5 % ammónia nitrogén 

1 % urea nitrogén 

3,5 % szerves formában kötött nitrogén 

4 % foszforpentoxid (P2O5) vízben és semleges ammóniumcitrátban oldódó 

12 % vízben oldódó káliumoxid (K2O) 

3 % ásványi savban oldódó magnéziumoxid (MgO) 

32 % szerves anyag 

• A nitrogén a növény folyamatos növekedését segíti elő.  

• A magas kálium tartalom a bőséges, hosszantartó virágzást biztosítja. 

• A DCM hortenzia kékítő hatására a hortenzia hamar felveszi a kék színt, és az tartósan megmarad. 

• A termék MINIGRAN® technológiával készült. A MINIGRAN® mini granulátum minden szemcséje ugyanazt a 

tápanyag összetételt tartalmazza. A mini granulátumok mérete 800-2500 mikron, ennek legalább 80 %-a 1000 

és 2000 mikron méretű. A termék könnyen kezelhető, egyenletesen, bármelyik műtrágyaszóróval kijuttatható.  

 

További előnyök:  

� 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 növény jól hasznosítja a szerves foszfort, így a gyökerek erőteljesebben fejlődnek, több tápanyagot vesznek 

fel, a növény erősebb, egészségesebb lesz. 

� Por- és szagmentes. 

 

Alkalmazás 

A növénytápot szórja ki a kezelendő felületre. A jó hatás érdekében dolgozza be a virágföldbe.  

A kékítőt langyos vízben oldja fel, (10 g kékítőt legalább 1 pohár langyos vízben) és öntözze meg a növény körül a 

virágföldet óvatosan, hogy a növény leveleit ne érje a szer.  

Használja az adagoló kanalat. Egy kanál növénytáp kb. 8 g, 1 kanál kékítő kb. 10 g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csomagolás 800 g-os dobozban  

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 
  

 

Szabadföldön   

Tápanyagellátás tavasszal 120 g/ m
2
   

Kékítés ősszel és tavasszal közvetlenül a virágzás előtt 10 – 15 g kékítő/ m
2
 

 

Cserepes növények 
 

Tápanyagellátás 2-4 g/ liter virágföld 

Kékítés ősszel és tavasszal közvetlenül a virágzás előtt 5 – 10 g kékítő / liter ültető közeg 


