
   

 
DCM ECO-MIX 4 NPK 7-7-10 szerves növénytáp  
Minigran® mikrogranulátum formában 
 

 
Jellemzők 

7 % teljes nitrogén (N), amelyből 
7 % szerves formában kötött nitrogén 

7 % foszforpentoxid (P2O5) vízben és semleges ammóniumcitrátban oldódó [3,05 % P] 
10 % vízben oldódó káliumoxid (K2O) [8,3 % K] 
 

Fiatal növények és palánták tápanyagellátására. Zöldségek, salátafélék, paradicsom, paprika, uborka, 
fűszernövények ideális komplex tápanyaga.  
 
Továbbá alkalmas  

 

• ültető közegbe cserepes növényekhez 

• levélzöldségekhez, pl. fejes saláta, endívia, stb. 

• faiskolákba konténeres és cserepes dísznövények felülkezelésére. 
 
Jellemzők:  

• egyenletes, hosszú hatástartam (75 - 100 nap) 

• szerves foszfor (7 % P2O5) a gyors gyökérképződés érdekében 

• 100 % szerves anyag tartalom: a tápanyagok fokozatosan táródnak fel a talajban élő mikoorganizmusok 

tevékenységének következtében. Ennek hatására humusz képződik, ami erőteljes gyökérképződést és optimális 

tápanyag felhasználást eredményez.  

• Bio gazdálkodásnál is használható. A termék kizárólag az Európai Unió által az ökológiai gazdálkodásról szóló 
889/2008 sz. rendeletének I.sz. mellékletében felsorolt alapanyagokat tartalmazza 

 

� Gyengéden fejti ki hatását, ezért alkalmas fiatal növények és palánták tápanyagellátására. 

� Ültető közegbe alaptrágyaként javasolt. 
� Levélzöldségek (saláta, endívia stb.) alaptrágyája  
� Paradicsom, paprika, uborka, fűszernövények ideális komplex tápanyaga.  
� Virágzó dísznövények közül rózsafélékhez ajánlott.  

� A hatástartam alatt (kb 100 nap) folyamatosan biztosítja a szükséges tápanyagot.  

� A szerves foszfor a gyors gyökérképződést segíti.  

� A 100 % szerves tápanyag folyamatosan bomlik le. A talajban élő mikroorganizmusok tevékenységét serkenti, 

humusz képződik, a növény számára jobban hasznosul a tápanyag, kevesebb lesz a tápanyag veszteség. 

� A szervesen kötődő tápanyagok hatására a talajbaktériumok tevékenysége felélénkül. Az aktív talajélet 

hatására a tápanyagok fokozatosan szabadulnak fel, megfelelő tápanyagot biztosítva a növénynek. Másrészt a 

talaj szerkezete javul, humusz képződik, a növény számára jobban hasznosul a tápanyag, kevesebb lesz a 

tápanyag veszteség. 

� A termék MINIGRAN® technológiával készült. A MINIGRAN® mikrogranulátum minden szemcséje ugyanazt a 

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

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

 

Alkalmazás 

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

vételével kell meghatározni. 

 

Zöldségfélék   

Szabadföldön 10-25 kg/100 m² 

Üvegházban 5-20 kg/100 m²  

Spárga 15-25 kg/100m² 

Fűszernövények 6-12 kg/100 m² 

 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjen személyre szabott tanácsot szakembereinktől. 

 

Csomagolás 25 kg-os műanyag 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 

 
 

 

Gyümölcsök (eper, szőlő) 5-15 kg/100m² 

 
 

Faiskolák  
 

alaptrágyázás 8-12 kg/100m² 

felülkezelés 8-15 kg/100m  

Dísznövények (rózsafélék)  

alaptrágyázás 8-12 kg/100m² 

felülkezelés 6-10 kg/100m² 

Ültetőközeg   

alaptrágyázás 2-4 kg/m
3
 

ültetéshez, dugványozáshoz 1-3 kg/m
3
 

cserepes fűszernövényhez 2-4 kg/m
3
 

közterületen cserepes virágokhoz 3-4 kg/m
3
 

faiskolai konténerezéshez 3-6 kg/m
3
 

cserepes dísznövénytermesztéshez 2-5 kg/m
3
 

Felülkezelés (cserépben) 2 – 4 kg/m³ vagy 2 – 4 g/l ültető közeg 

faiskolai konténeres  termeléshez 2 – 5 kg/m³ vagy 2 – 5 g/l ültető közeg 

cserepes dísznövények 2 – 4 kg/m³ vagy 2 – 4 g/l ültető közeg 


