
   

DCM ECO-XTRA® 1 NPK 8-5-6 növényi alapanyagot tartalmazó komplex 
szerves növénytáp  
Hatástartam: 4-5 hónap 
Minigran® mikrogranulátum formában 
 

Jellemzők 

8 % teljes nitrogén (N), amelyből 
8 % szerves formában kötött nitrogén 

5 % foszforpentoxid (P2O5) semleges ammóniumcitrátban oldódó  

6 % vízben oldódó káliumoxid (K2O)  
 
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.  

 

Termékjellemzők: 

• Teljes mértékben szerves anyagokat tartalmazó hosszú hatástartamú termék; 

• Növényi alapanyagok széles választékát tartalmazza, melyet növényi kivonatok egészítenek ki; 

• Szabályozott szerves tápanyag leadás C.O.R.® 100-150 (Controlled Organic Release) technológiával készül: a 

szerves anyagok hosszú, 100-150 nap alatt, folyamatosan adják le a tápanyagokat; 

• Széleskörűen felhasználható ültető közegben vagy szabadföldi termesztésnél trágyázásra és felülkezelésre; 

• Ideális termék 100-150 nap tenyészidejű cserepes növények számára; 

• Hosszabb tenyészidejű növények számára kevesebb felülkezelés szükséges;  

• Nagyobb tápanyag szükségletű növényeknél sem áll fenn a túladagolásból fakadó kiégés veszélye, azoknál sem, 

melyek a kezdeti fejlődési szakaszban különösen érzékenyek a sók túladagolására; 

• Elősegíti a gyökérképződést, ami erőteljes növényt eredményez; 

• Csökken a kimosódás által okozott veszteség; 

• A 100% szerves alapanyagok folyamatosan és egyenletesen táródnak fel, mialatt a talajélet javul, humusz 

képződik – ez a folyamat vezet az erőteljes gyökérképződéshez és az erőteljesebb növény kifejlődéséhez. 

 

További jellemzők: 
• A termék MINIGRAN® technológiával készül; 
• A MINIGRAN® mini granulátum 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, műtrágyaszóróval kijuttatható; 
• A szemcseméretnek köszönhetően akár 60%-kal is egyenletesebben juttatható ki, az egységes szín és 

növekedés érdekében; 
• A könnyen felvehető szerves foszfor tartalomnak köszönhetően erőteljes a gyökérképződés;   
• Pormentes; 

 

Alkalmazás 

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

vételével kell meghatározni. 

 

 

 

 

 

 

Kérjen személyre szabott tanácsot szakembereinktől. 

 
Csomagolás 25 kg-os műanyag zsákban- 33 zsák/euro raklap (=825 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  

Ültetőközeg (cserepezéshez)   

alaptrágyázás 4-7 kg/m
3
 

ültetéskor, dugványozáskor 2-5 kg/m
3
 

Felülkezelés (cserépben)  3-7 g/l ültető közeg 

Szabadföldön 6 - 15 kg/100 m² 



   

 


