
   

DCM BIO GYEPTÁP TELEPÍTÉSHEZ ÉS GYEPSZŐNYEG 

FEKTETÉSHEZ NPK 5-4-3     
 
Jellemzők 

5 % teljes nitrogén (N), amelyből 
5 % szerves formában kötött nitrogén 
4 % foszforpentoxid (P2O5) vízben és semleges ammóniumcitrátban oldódó 
3 % vízben oldódó káliumoxid (K2O) 
52 % szerves anyag 
Hatástartam: kb. 3 hónap 

• A kiegyenlített összetételnek köszönhetően ez a termék tökéletes megoldást kínál gyeptelepítéshez és 
gyepszőnyeg fektetéshez.    

• A nitrogén tartalom elősegíti a jó kezdeti növekedést, a foszfor tartalom a jó gyökérképződést segíti. 

• A szerves tápanyagok lassan, fokozatosan szabadulnak fel, és a talajéletet is javítják.  

• A tápanyagok gyengéden fejtik ki hatásukat, így túladagolásból eredő károsodástól nem kell tartani.  

• Hosszú hatástartama (75-100 nap) ideális a fiatal növények folyamatos tápanyagellátására. 

• BIO gazdálkodásnál is használható. A termék kizárólag az EC 889/2008 Szabályzatának I.sz. Mellékletében 
engedélyezett alapanyagokat tartalmazza.  

� MINIGRAN® technológiával készül. A MINIGRAN® mikrogranulátum minden szemcséje ugyanazt a tápanyagot 

tartalmazza. 

• Szervesen kötődő tápanyagok hatásai: 
o A fű igényeinek megfelelően folyamatosan, 75-100 nap alatt szabadulnak fel a tápanyagok. 
o Folyamatos a növekedés, minimális tápanyagveszteséggel, kiugró növekedés nélkül. 
o Gyengéden fejti ki hatását, így különösen alkalmas frissen telepített gyepfelületekre. 

� A termék könnyen kezelhető, egyenletesen, bármelyik műtrágyaszóróval kijuttatható.  
� A fűnyíró nem szedi fel, mivel a mini granulátumok mélyen leereszkednek a fűszálak tövéhez. 
� 60 %-kal egyenletesebb a szóráskép és egyenletes a növekedés a kezelt területen. 
� A növény jól hasznosítja a foszfort, így a gyökerek erőteljesebben fejlődnek, több tápanyagot vesznek fel. 
� Por- és szagmentes 

Alkalmazás 

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

meghatározni.         

Ideális időszak fűmag vetésre és gyepszőnyeg fektetésre márciustól május közepéig és augusztus végétől október 

elejéig.  

Kövesse a DCM tanácsait a tökéletes eredményért: 

1) Ássa fel a talajt és hagyja néhány hétig szabadon. 

2) Szórja ki néhány hét múlva a DCM NPK 5-4-3 gyeptápot . A szükséges mennyiség laza, homokos talajra 20 

kg/100 m², tömör, agyagos talajra 10 kg/ 100 m². 

3) Hengerelje le és öntözze meg. 

4) Vesse el a fűmagot és finoman hengerelje le.  

5) Tartsa nedvesen a talajt a csírázási időszakban. 

6) Amikor a fű eléri a 8 cm magasságot, végezze el az első vágást. 4-5 cm-nél ne vágja rövidebbre. 

7) A harmadik vágás után végezze el az első DCM fenntartó kezelést. 

 

Csomagolás 10 kg-os műanyag zsákban  

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 

  

 


