
   

 

DCM SPORT-MIX  
NPK 8-3-12 + 3 MgO NÖVÉNYTÁP 
 

Jellemzők 

8 % összes nitrogén (N), amelyből 
1 % ammónia nitrogén 
3 % urea nitrogén 
4 % szerves formában kötött nitrogén 
3 % foszforpentoxid (P2O5) vízben és semleges ammónium citrátban oldódó 
12 % vízben oldódó káliumoxid (K2O) 
3 % ásványi savban oldódó magnéziumoxid (MgO) 
36 % szerves anyag 

• Magnézium tartalmú szerves – ásványi összetétel golfpályákra, sportpályákra és közösségi gyepfelületekre. 

• A gyors hatású és szerves nitrogén kombinációnak köszönhetően a növény gyors fejlődésnek indul, majd 
folyamatosan, egyenletesen növekszik. 

• A nitrogénnél nagyobb arányú káliumnak köszönhetően erőteljes, szárazsággal, terheléssel és más 
stresszhatásokkal szemben ellenálló lesz a gyep. 

• A 3 % MgO nélkülözhetetlen a megfelelő fotoszintézishez, és az élénk, zöld levélzethez.  

• MINIGRAN® technológiával készül. A MINIGRAN® mini granulátum minden szemcséje ugyanazt a tápanyagot 

tartalmazza. A granulátumok mérete 800-2500 mikron, legalább 80 %-a 1500-2000 mikron között van. 

• Szerves anyagok: 
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 szerves tápanyagok lassan, fokozatosan szabadulnak fel, és a talajélet javulásával humusz termelődik, ami a 
gyökeresedést segíti elő, így minimális lesz a tápanyag veszteség. 

� Gyors hatás után folyamatos, egyenletes a tápanyagellátás a hatástartam végéig. 
� 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.          1 ha = 10.000 m
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Sportgyepek és közösségi gyepfelületek   

Tavasz / aktív növekedési szakasz 350-600 kg/ha   

Ősszel 300-600 kg/ha  

 
Golfpályák 

  

Fenntartás greenre és teere (6 hetente) 300-400 kg/ha  

Fenntartás fairwayre (évente 2-szer) 400-600 kg/ha 

 
Új telepítésű gyepek sportpályákra és közösségi célokra 

 

A felső gyökérzónába bedolgozva, vetésre előkészítéskor 400-800 kg/ha 

Első nyírás után 350-500 kg/ha   



   

Csomagolás 25 kg-os műanyag zsákban- 36 zsák/euro raklap (=900 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 

  

 


