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30 év kutatás - legkorszerűbb technológia 

- több, mint 40 féle növényi és állati eredetű alapanyag 
- aprólékos gonddal válogatott összetétel 

- folyamatos ellenőrzés - világszínvonalú termékek
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MINIGRAN®  
mini granulátum: könnyen 
kezelhető, por és szag-
mentes, egyenletesen 
kijuttatható

Növényi eredetű  
 
alapanyagok:  
 
kakaóbab   
 
kókusz 
 
vinasz  
 
napraforgó mag stb.

Állati eredetű 
 

alapanyagok: 
 

csontliszt 
 

vérliszt 
 

toll-liszt 

szaruliszt stb.

TALAJJAVÍTÁS - A SIKER KULCSA 

ANTAGON növényi és állati eredetű alapanyagok koncentrátuma  a talajélet 
és talajszerkezet javítására. A termékben lévő szerves anyagok széles skálája 
ideálissá alakítja a talaj összetételét, növeli mikrobiális aktivitását és előmozdít-
ja a megfelelő talajszerkezet kialakítását. Mivel a természetes alkotóelemek for-
rása a földi élet szinte minden területén megtalálható, a belőlük készített egye-
di hatásmechanizmusú Antagon biztosítja a növény életterének biodiverzitását. 
Használatával megszüntethetőek  a talajból eredő gombás megbetegedések. A 
növényekkel szimbiózisban élő mikrobák széles skáláját tartalmazza. Monokul-
túrás termesztésnél megszünteti a talajgombák és talajbaktériumok okoz-
ta talajuntságot. 
Kijuttatás: 15-20 kg/100 m2 a morzsát a talajba dolgozva.

VIVISOL® 100 % növényi alapú talajjavító. Kiválóan alkalmas tápanyagban 
szegény talajok, tömörödött, levegőtlen, élettelen ültetőközegek (akár ta-
lajfertőtlenítés utáni) regenerálására, javítására. Cserepezésnél, palántá-
zásnál az ültetőközegbe keverve növeli a tápanyag hasznosulását. Segítsé-
gével gazdag és változatos talajélet alakul ki, mely nélkülözhetetlen az erős, 
egészséges növény  fejlődéséhez. Kiváló és egészséges gyökérzetet eredmé-
nyez. 
Kijuttatás: 15-20 kg/100 m2 a talajba dolgozva.

VIVIMUS® szerves anyagokban gazdag talajjavító ültetéshez, fenntartáshoz. 
Segíti a laza, levegős, jó vízmegtartó, humuszban gazdag talaj kialakulását, 
mely jobban megtartja a tápanyagokat is Felhasználásával a növény gyökér-
zetének környezete minden szempontból ideálissá válik az erőteljes és egész-
séges fejlődéshez. A VIVIMUS® GYEPRE és a VIVIMUS® SAVANYÚ TALAJT 
KEDVELŐ NÖVÉNYEKHEZ speciális igényeket elégítenek  ki.
Ültetéshez: ültető gödörbe 2 rész Vivimus, 1 rész homokos talaj, vagy 1 rész 
Vivimus, 1 rész kötött talaj összekeverve. Gyepre: 40 l /8-10 m2.
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SZERVES TRÁGYÁK PROFIKNAK
DÍSZ- ÉS HASZONNÖVÉNYEKHEZ
75-100 nap hatástartamú MINIGRAN®  termékekkel 

SPORTPÁLYA KEZELÉS 
KORA TAVASZTÓL KÉSŐ ŐSZIG

75-100 nap hatástartamú, MINIGRAN® termékekkel 
 kijuttatás: 30-50 g/m2
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ECO-MIX 4 NPK 7-7-10 szerves trágya. Gyengéden fejti ki hatását, ezért al-
kalmas fiatal növények és palánták tápanyagellátására. Zöldségek, saláta-
félék, paradicsom, paprika, uborka, fűszernövények ideális komplex táp-
anyaga. 
Talajon történő termesztés: 6-12 kg/100 m2, cserepes  kultúra: 2-5 kg/m3.

MIX 2 NPK 7-6-12 + 4 MgO magas káliumtartalmú szerves trágya, elsősorban a 
sok káliumot igénylő növények számára, mint pl. gyümölcsök, bőséges virág-
zatú, színes dísznövények, stb. A termék alacsony sótartalmú, így alkalmas a 
fiatal növények, palánták tápanyagellátására is.
Gyümölcsök: 10-12 kg/100 m2, virágos dísznövény talajon: 8-12 kg/100 m2, cse-
repes kultúra: 2-4 kg/m3, palántanevelés: 2-3 kg/m3.

MIX 3 NPK 9-3-6 + 3 MgO magas nitrogéntartalmú szerves trágya, levél-zöld-
ségek, (saláták, káposztafélék, spenót stb.), üvegházi és szabadföldi zöld-
ségek, faiskolai konténeres termesztéshez és cserepes levéldísznövények 
tápanyagellátására. 
Levélzöldségek, levéldísznövények: 12-15 kg/100 m2, faiskolai konténeres és 
cserepes kultúrák: 2-4 kg/m3.

MIX 5 NPK 10-4-8 + 3 MgO gyorsan növekvő fák és cserjék ideális tápanyaga, 
szabadföldi faiskolák növényeinek, gumós zöldségek, gyökérzöldségek, 
póréhagyma, zeller, hagymás növények tápanyagellátására.   
Faiskolai termesztés talajon: 8-12 kg/100 m2, zöldségek: 10-15 kg/100 m2.

DCM START NPK 18-3 3 + 2 MgO tavaszi, növekedést indító szer-
ves gyeptáp magas nitrogén tartalommal és magnéziummal. Folya-
matos növekedést, egyenletes tápanyagellátást biztosít mintegy 3 hó-
napig.  

DCM SPORT-MIX NPK 8-3-12 + 3 MgO szerves trágya. Az összetétel 
egyedi kombinációja biztosítja a kiegyenlített tápanyagellátást nyáron, 
ill. akár az egész év során. A termék gyors és hosszú hatású nitrogént is 
tartalmaz. 

DCM VITAL GREEN NPK 14-4-8 + 3 MgO + Fe nitrogén túlsúlyos sokfé-
le mikroelemet tartalmazó gyeptrágya, a tavaszi induláshoz szükséges vala-
mennyi tápanyaggal.  Komplex összetételének köszönhetően a gyep erős, sűrű, 
élénk zöld lesz. A kertépítők által legkedveltebb DCM gyeptáp.

DCM GRASS-CARE NPK 6-3-20 + 3 MgO +  Fe szerves gyeptáp ide-
ális termék a nyári stressz hatások enyhítésére, őszre, a gyep téli 
felkészítésére és laza, káliumban szegény talajokra telepített gyep-
re.

DCM MIX GREEN PLUS NPK 10-3-7 + 2 MgO + Fe szerves gyeptáp nedvesí-
tő szerrel kettős feladatot lát el. A szerves alapanyagok egyenletesen és folya-
matosan tápanyaggal látják el a gyepet. A különleges INTRO-effect adalék a víz 
áramlását egyenletessé teszi a talajban, a szárazságfoltok eltűnnek. 


