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DCM VIVIMUS® TALAJJAVÍTÓ      
savanyú talajt kedvelő növények számára     
 

Jellemzők          

• Szerves anyagban gazdag (22 %), kiváló minőségű alapanyagokból összeállított talajjavító. 

• Kiválóan alkalmas az ültető gödör talajminőségének javítására, a megfelelő pH érték biztosítására a savanyú 
talajt kedvelő növények számára, mint pl. hederák, rhododendron, azálea, kamélia, hortenzia, erika, stb.  

• Alkalmas sövényültetéshez is. 

• Biogazdálkodáshoz is felhasználható. 

• Segíti a laza, levegős, jó vízmegtartó, humuszban gazdag talaj kialakulását, mely jobban megtartja a 
tápanyagokat is.  

• Ideális egyensúlyt hoz létre a levegő, és a talajnedvesség között, lehetővé teszi az erőteljes gyökérzet 
kialakulását.  

• Használatával gazdag talajélet alakul ki, mely nélkülözhetetlen az erős, egészséges növény fejlődéséhez. 
 
Összetétel: szerves anyagokban gazdag (22%), tartalmaz többek között fekete tőzeget, gombakomposztot, puhafa 
kérget, szőlőmag olajpogácsa őrleményt, szárított baromfi és marhatrágyát.   
 

Alkalmazás 

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

Ültetés  
 

Talajelőkészítés 1000 –3000 liter/100 m²  

• DCM javaslata ültetésre: 
Mindig erőteljes növényt válasszon, jól elágazó gyökérzettel. 

1. Ássa ki az ültető gödröt, ami kétszer akkora legyen, mint a növény gyökérzete. 
2. Készítsen keveréket egy rész kiásott földből és 1-2 rész DCM Vivimus-ból. 
3. A gödör aljára vastagon tegyen a keverékből. 
4. Helyezze a gyökér alját a keverékre. Terítse szét a gyökérzetet, majd töltse fel a gödröt a keverékkel. 
5. A növény körül tömörítse a földet. Bőségesen öntözze meg, hogy a gyökérlabda és a talaj között ne 

maradjon levegő. A feljavított humusztalaj ezentúl jól megtartja a nedvességet. 
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Csomagolás 40 l-es zsákban – 54 zsák/euro raklap (= 2160 l) 
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 
Engedélyeztetés alatt áll, jelenleg nem rendelhető. 

 
 

 

 
 

Meglévő növényhez  

DCM VIVIMUS® alkalmazható talajjavítóként is meglévő növényekhez. A VIVIMUS-t  évente juttassa ki a talaj felszínére 
néhány cm vastagságban, majd dolgozza be a felső talajrétegbe, hogy a talaj megőrizze a struktúráját, és ne veszítse el 
a vízmegtartó képességét.   

 
 

 

Még egy jó tanács  

Néhány hét múlva szórjon ki megfelelő DCM szerves növénytápot a jó 
gyökérképződés, folyamatos növekedés és hosszantartó virágzás 
biztosítására.  
  

10-15 kg/100 m²  


