
   

       
DCM LIQUID GREEN TÁPOLDAT                   
 

 25 % N + 0,3 % Fe 
 
Nitrogén tartalmú tápoldat  vassal és nedvesítőszerrel EK műtrágya 

 

Összetétel    

25 % nitrogén (N) 

 10 % urea nitrogén 

 15 % urea formaldehid nitrogén 

0,3 % vas (Fe) vízoldható (DTPA vaskelát) 

4 %  nedvesítő szer 

 

A nedvesítő szer nem ionos felületi feszültség csökkentő, segíti a víz bejutását és egyenletes eloszlását a víztaszító és 

tömörödött talajokba. 

 

Jellemzők 

• Folyékony trágya magas nitrogén tartalommal és vassal: 25 % nitrogén (10% urea nitrogén és 15 % urea 

formaldehid nitrogén+ 3% vas DTPA kelát formában. 

• Serkenti a tápanyaghiányos dísz és sport gyepek fejlődését, regenerálódását. 

• Gyors zöldítő hatású a nitrogén és a vas együttes alkalmazásának köszönhetően. 

• Hatékony alacsony talajhőmérsékleten és a talaj kedvezőtlen kémhatása mellett is. 

• Hosszú hatástartamú az urea és az urea formaldehid nitrogéntartalomnak köszönhetően. 

• Az INTRO®-effect: nedvesítőszer biztosítja a csapadék gyors bejutását a talajba, és elősegíti az optimális víz és 

tápanyageloszlást segíti a talajban. 

• Hatására a gyep egységesen növekszik és egyöntetűen színeződik.   

• Jobb szárazságtűrés és gyorsabb regenerálódás várható a szárazság okozta károsodások esetén. 

• Könnyen kezelhető. 

 

Tárolás 

Száraz, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tárolandó. 

 

Felhasználható 

Sport- és díszgyepekre 

 
Felhasználás módja 

• Mérje ki a megfelelő vízmennyiséget. 

• Öntse hozzá a kimért vízhez a szükséges DCM Liquid Green adagot, majd keverje alaposan össze. 

• Permetezze ki az így elkészített oldatot a kezelendő gyep levélzetére. 

• Lehetőleg késő délután vagy kora este juttassa ki a szert. Ne használja tűző napsütésben! 

• A felhasznált víz pH-ja lehetőleg 6 fölött legyen. 

• Ne keverje savas kémhatású vagy savasodást okozó trágyákkal. 

 

Adagolás sport és golfpályákra, valamint díszgyepekre 

 

• szokásos alkalmazás 
o Tavasztól őszig 2-3 hetente 1-1,5 l Liquid Green/ 10 l vizhez 100 m²- re 

a kijuttatás után öntözőrendszer használatával locsolja meg a területet  2-3 l/ m² vízzel. 

 

o Öntözőrendszer hiányában alacsonyabb dózist használjon: 

0,5-0,75 l Liquid Green/ 10 l vízhez 100 m²-re 

 



   

 

• kuratív felhasználás legyengült, tápanyaghiányban szenvedő gyepeknél 

o 3-4 egymást követő alkalommal juttasson ki 0,75-1 Liquid Green/ 10 l vízhez 100 m²- re 

az egyes kezelések között tartson 3-4 nap szünetet. 

A kijuttatás után öntözőrendszer segítségével locsolja meg a területet  2-3 l/ m² vízzel. 

 

 

Megjegyzés: 
Csak a problémás területeken használja a felületi feszültség csökkentésére. 

  

 

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 

  

 


