
DCM MIX-GREEN PLUS 
NPK 10-5-7 + 2 MgO + Fe 

+ wetting agent 
 
 

 Samenstelling 
 
Overige organische meststof NPK (Mg) 10-5-7 (2) met ijzer en wetting agent 
 

10 % STIKSTOF TOTAAL (N) waarvan: 
 2,5 % ammoniumstikstof 
 2,5 % ureumstikstof 
 5 % organisch gebonden stikstof 
 

5 % FOSFORZUURANHYDRIDE (P2O5) oplosbaar in mineraal zuur 
 

7 % KALIUMOXIDE (K2O) oplosbaar in water 
 

2 % MAGNESIUMOXIDE (MgO) oplosbaar in mineraal zuur 
 

0,2 % IJZER (Fe) oplosbaar in water (chelaatvormer EDTA) 
 

2 % WETTING AGENT = mengsel van niet-ionische oppervlaktespannings-
verlagende middelen ter verbetering van de indringing van water in 
waterafstotende en gecompacteerde gronden 

 

44 % ORGANISCHE STOF 
 

Voor de gebruiksnormen telt de stikstof mee voor 75 %, het fosfaat voor 100 %. 
 

 Eigenschappen 
 

 ideaal als (zomer)bemesting op gazons, grassportvelden en golfterreinen 

 gecontroleerd lange werking voor een goede en continue grasgroei gedurende 6 – 8 weken en een gelijkmatig 
maairegime 

 met magnesium (2 % MgO) en ijzer (0,2 % Fe-chelaat) voor een blijvende diepgroene kleur 

 met INTRO®-effect: voor optimaal waterbeheer en efficiëntere bemesting 

o snellere en gelijkmatigere indringing van water en betere verdeling over het bodemprofiel 

o egale groei en graskleur door betere en homogene beschikbaarheid voedingselementen 

o minder snel schade ten gevolge van droogtestress en sneller herstel in geval van droogtestress 

o hogere werkingsefficiëntie van de meststof door betere waterhuishouding 

 organische voedingselementen worden geleidelijk vrijgesteld door het bodemleven + vorming van humus voor een 
betere inworteling en minder uitspoeling 

 

 Vorm 

 

MINIGRAN® TECHNOLOGY = een microgranulaat met afmetingen tussen 800 en 2500 microns, waarvan ten minste 

80% tussen 1000 en 2000 micron  
 

 homogeen samengesteld mini-korreltje 

 tot 60 % betere verdeling voor homogene kleur en groei 

 snellere startwerking, met behoud van de lange nawerking 

 met goed opneembare organische fosforbonnen 
voor een betere wortelontwikkeling 

 geurarme, stofarme toepassing 

 makkelijk toepasbaar in alle doseersystemen 
en professionele meststofstrooiers 

 



DCM MIX-GREEN PLUS 
NPK 10-5-7 + 2 MgO + Fe 

+ wetting agent 
 

 
 

 Toepassingsdomeinen 

 
Golfvelden – Sportvelden - Gazons 
 
 
 

 Gebruiksaanwijzing 

 
De exacte dosis hangt af van de behoefte van het gewas, het moment van toepassen, het voedingsreserve in de 
bodem en de intensiteit van begieten. Vraag ons gericht advies, aangepast aan uw grasveld. 
 
GRASSPORTVELDEN 

 1 – 2 toepassingen per jaar (voorjaar + zomer) ...................................................................... 6 – 8 kg/100 m² 
 
GOLFVELDEN 
 greens en tees (voorjaar + zomer) ........................................................................................ 4 – 5 kg/100 m² 

De bemesting om de 4 – 6 weken herhalen, in functie van de beregening, de neerslag en de opbouw van de 
green of de tee. Wanneer de green uit puur zand bestaat en er intens beregend wordt, is om de 4 weken 
herhalen aangewezen. 

 fairways [1 – 2 toepassingen per jaar (voorjaar + zomer)] ........................................................5 - 7 kg/100 m² 
 
GAZONS 
 1 – 2 toepassingen per jaar (voorjaar + zomer) .......................................................................5 - 7 kg/100 m² 
 
 
OPMERKINGEN 
 
 Enkel te gebruiken op gronden met waterafstotend karakter en ter verhelping van droogtestress. 
 Enkel gebruiken op gazons en sportvelden. 

 
 

 

 Verpakking 

 
zakken van 25 kg – 36 zakken/euro pallet (= 900 kg) 
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