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DCM ORNAMENTAL GARDEN      

szerves növénytáp díszkertekhez NPK 6-4-10 + 2 MgO   
MINIGRAN® minigranulátum 
 
Jellemzők          

NPK 6-4-10+2MgO összetételű növénytáp magnéziummal MINIGRAN® mini granulátum formában.  
 
6 % összes nitrogén (N), amelyből 
6 % szerves formában kötött nitrogén 
4 % foszforpentoxid (P2O5) vízben és semleges ammóniumcitrátban oldódó 
10 % vízben oldódó káliumoxid (K2O) 
2 % ásványi savban oldódó magnéziumoxid (MgO) 
30 % szerves anyag 

• Emelt nitrogén tartalmú összetétel a növény folyamatos növekedésének biztosítására.  

• A magas kálium tartalom (10 % K2O) miatt jó hatással van a homokos, káliumban szegény talajokra. 

• Gyengéd hatásának köszönhetően kiváló a fiatal növények érzékeny gyökerei számára. 

• A hosszantartó, (75-100 nap) egyenletes tápanyagleadás folyamatos, egyenletes növekedést biztosít a fiatal 
növények számára. 

•  A talajélet felélénkül, humusz termelődik, a gyökérzet erősödik, ezáltal a növény jobban fel tudja venni a 
tápanyagot. Így szinte nem marad tápanyag a talajban felhasználatlanul  

• Bio gazdálkodásra is alkalmas. Kizárólag az Európai Unió 889/2008 (EK) az ökológiai termelést szabályozó 
rendeletének I. sz. mellékletében engedélyezett termékeket tartalmazza. 

• 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.  

� Gyorsan hat induláskor, melyet hosszú ideig tartó hatás követ.  
� 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. 

 

 

Alkalmazás 

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

vételével kell meghatározni. 

Ültetéshez használjon DCM Ornamental Garden növénytápot. A gyengéd hatása nem veszélyezteti a fiatal növényt. A 

megfelelő mennyiséget dolgozza be a talaj felső rétegébe ültetéskor. Későbbi kezeléshez szórja ki a szükséges 

mennyiséget, majd óvatosan dolgozza be a talaj felső rétegébe. Száraz időben locsolja meg, hogy elősegítse a tápanyag 

oldódását. 

Rózsák   

Ültetés 80-120 g/ liter ültető közeg  

Fenntartás 60-100 g/ liter ültető közeg 
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Csomagolás 20 kg-os műanyag zsákban- 36 zsák/euro raklap (=720 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 

 

 

 

 
Cserepes növények 

 

ültetés 3-5 g/ liter ültető közeg 

fenntartás 3-4 g/ liter ültető közeg 

Cserepezéshez keverje el az ültető közeggel, fenntartáskor szórja a 

virágföld felszínére, majd dolgozza be. 
 

 
Fák és díszcserjék  

  

Telepítés 80-120 g/ m
2
  

Fenntartás 60-100 g/ m
2 

 
Évelők és virágágyások  

Telepítés 80-120 g/ m
2
  

Fenntartás 60-120 g/ m
2
 

 
Sövények 

 

Telepítés 120 g/ m 

Fenntartás 80-120 g/ m 


