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DCM SPORT-MIX
Nawóz organiczno-mineralny
NPK 8-3-12 + 3 MgO
DCM
OPIS
Wieloskładnikowy nawóz organiczno-mineralny opracowany ze specjalnym
przeznaczeniem dla traw terenów sportowych, pól golfowych, profesjonalnie wysiewanych trawników ozdobnych oraz innych obiektów rekreacyjnych.
Idealnie odpowiada zapotrzebowaniom odżywczym trawy. W zmiennych
proporcjach z przewagą potasu nad azotem, jest idealny do zastosowania
na bardziej wytrzymałych trawnikach, o zwiększonej odporności na suszę,
deptanie oraz inne czynniki obciążające. Natomiast dodatek magnezu (3%
MgO) jest niezbędny dla dobrej fotosyntezy i uzyskania intensywnie zielonej
barwy trawy. Rekomendowany do stosowania przy zakładaniu nowych
trawników. Produkowany w technologii MINIGRAN®.

SKŁAD
8%

Azot (N) z czego:
1% azot amoniakalny
3% azot mocznikowy
4% azot związany organicznie

3%

Pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity;
rozpuszczalny w kwasie mineralnym

12%
3%
45%

Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
Tlenek magnezu (MgO) całkowity;
rozpuszczalny w kwasie mineralnym
Materia organiczna

INSTRUKCJA STOSOWANIA
Dokładna dawka zależy od zapotrzebowania rośliny, czasu aplikacji, rezerwy
odżywczej w glebie. Jeśli stosowane jest intensywne nawadnianie, należy
zwiększyć częstotliwość aplikacji.
TERENY SPORTOWE
wiosna / aktywny okres wegetacji

30-60 kg / 1000 m2

jesień

30-50 kg / 1000 m2
c.d. na kolejnej stronie

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo
otrzymać poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez
bezpośredni kontakt z biurem sprzedaży info@drago.pl
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INSTRUKCJA STOSOWANIA
POLA GOLFOWE
pielęgnacja greenów oraz tee
(co 6 tygodni)

30-40 kg / 1000 m2

fairway-e (2 razy w roku)

40-60 kg / 1000 m2

PROFESJONALNIE WYSIEWANE TRAWNIKI
konserwacja trawnika (2 razy w roku)

30-60 kg / 1000 m2

ZAKŁADANIE NOWYCH BOISK SPORTOWYCH I TRAWNIKÓW
wykorzystać warstwę wierzchnią
do przygotowania gleby na siew

40-80 kg / 1000 m2

po pierwszym koszeniu

35-50 kg / 1000 m2

ZALETY
mikrogranulka o wymiarach między 800 a 2500 mikronów o tej samej
proporcji składników
stopniowe uwalnianie organicznych składników odżywczych przez
znajdujące się w glebie mikrobiologiczne organizmy żywe w ciągu
75-100 dni w zależności od potrzeb trawy
organiczne składniki odżywcze zapewniają ciągły wzrost, z mniejszymi
stratami często powodowanymi przez wymywanie
do 60% bardziej wydajna dystrybucja zapewniająca jednolity kolor
i wzrost
łatwo pobierane źródła fosforu, co zapewnia lepszy rozwój korzeni
szybsze działanie oraz długotrwały efekt
bezzapachowa, bezpyłowa aplikacja
łatwa aplikacja za pomocą wszystkich urządzeń pomiarowych
i profesjonalnych rozsiewaczy
nawóz głęboko wnika w murawę - nie jest zbierany podczas koszenia

OPAKOWANIE
Worki po 25 kg
36 worków = europaleta (= 900 kg)
Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo
otrzymać poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez
bezpośredni kontakt z biurem sprzedaży info@drago.pl

