
   

       
 

DCM OLEGA® FER ÖNTÖZŐ TÁP 
Komplex vas(Fe) tengeri alga kivonattal  
 

Öntöző növénytáp vassal és tengeri algával levéltrágyázáshoz  
 
Levéltrágya:  
3 % vízoldható vas 
ebből   
2 % komplex növényi vas  
1 % vas (Fe) DTPA kelát 
3 % urea nitrogén 
3 % tengeri alga kivonat 
 

Jellemzők 

 

• A levélzetre történő kijuttatás után a vas leadása gyorsabb és jobb lesz. 

• A kis molekulákon keresztül a vas felvétele javul. 

• A hozzáadott urea elősegíti a vas felvételét. 

• A xilém (szállítószövet) gyorsabban szállítja, így hamarabb épül be a növénybe. 

• Élénk, intenzívebb zöld lesz a növény színe. 

• A vashiányon alapuló betegségeket megelőzi és gyógyítja. A vashiány jelei: halvány friss levélzet, növekedés 
lassul, leáll, levélhullás lehetséges. 

• A levelek perzselődésének kisebb a rizikója. 

• A talaj tulajdonságaitól (pH érték, hőmérséklet) függetlenül gyorsul a növény tápanyag felvétele. 

• Könnyen kezelhető.  
 
Tárolás 

Fagymentes helyen, gyermekek elől elzárva tárolandó.  
 
Alkalmazás 

Az aktív növekedési szakaszban (tavasz-nyár) alkalmazza, amikor a növény levélzete megjelent. Lehetőleg késő délután 
vagy kora este juttassa ki az enyhén nedves növényekre. Ne használja tűző napsütésben, 25°C fölött.  
Ne használja kinyílt virágokra. 
Használat előtt alaposan rázza fel.  
 
Adagolás 

 
A pontos adagolás a növény szükségleteitől, az alkalmazás időpontjától, a talaj tápanyag tartalmától és az öntözés 
intenzitásától függ. 
 
Gyümölcsfák (pl. körte) évelők, fás sövények és fák (a bimbók kifakadása előtt) 
megelőzés  1,5 - 5 L/ha  

kezelés 4 - 7 L/ha 
hektáronként legalább 400 liter vízzel higítva juttassa ki  

szükség esetén 10-14 napon belül 2-3 alkalommal végezze el a kezelés 

 
Egynyári növények és virágok (a bimbók kifakadása előtt), zöldségek és gyógyfüvek 
megelőzés  1 - 2 L/ha  

kezelés 2 - 4 L/ha 
üvegházi növények 2 – 2,4 L/ha 



   

hektáronként legalább 400 liter vízzel higítva juttassa ki  

szükség esetén 10-14 napon belül 2-3 alkalommal végezze el a kezelés 

 
Gyepfelületek, sportgyepek  
standard adagolás 7-10- L/ha  

hektáronként legalább 400 liter vízzel higítva juttassa ki  

szükség esetén 10-14 napon belül 2-3 alkalommal végezze el a kezelést 

 

gyors zöldülés céljából 40-60 L/ha  

hektáronként legalább 700-1000 liter vízzel higítva juttassa ki  

 
Alkalmazás kertekben és kisebb felületeken 
évelők, fás szárú sövények és fák (a bimbók kifakadása előtt) . 8 - 15 ml/1 liter vízben oldva  

egynyári növények és virágok (a bimbók kifakadása előtt) 4 - 6 ml/1 liter vízbenoldva 
Készítse el az oldatot a megfelelő vízmennyiséggel, és permetezze a levelekre, amíg az csöpögni nem kezd a levelekről. 

 
MEGJEGYZÉS 

Az Olega Fer-rel történő levéltrágyázás a talajtrágyázás kiegészítéseként használandó, nem helyettesíti a talajtrágyázást. 
Elsősorban vashiányos betegségek, tünetek megelőzésére alkalmazza.  
A szer hatása függ a növény fajtájától, a növekedési stádiumtól és a klímaviszonyoktól. Ezért minden alkalommal, egy 
kisebb mennyiséggel kezdje a kezelést. Nedvesítő szerrel együtt történő alkalmazás esetén ne lépje túl a 10 ml/1 liter víz 
koncentrációt. 
 
 

Csomagolás 20 l-es műanyag kannában- 28 kanna/euro raklap (=560 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 
Engedélyeztetés alatt áll, jelenleg nem rendelhető. 

 

 

 

 


