
 

TECHNISCHE FICHE 
VOOR BELGIË 

 
 
 
 

DCM LIQUID GREEN 
25 % N + 0,3 % Fe (DTPA) 
 
 
 
 

Eigenschappen 
 

 vloeibare meststof rijk aan stikstof en ijzer: 25 % stikstof N (10 % ureumstikstof +  
15 % ureumformaldehydestikstof) + 0,3 % ijzer Fe (DTPA) 

 ideaal als groei- en groenstimulans voor (verzwakte) gazons, sportvelden en golfterreinen 

 snelle groenrespons door synergetische werking stikstof en ijzer 

 ook goede werking bij lage temperatuur en/of verhoogde bodem pH 

 verlengde werking door gerichte keuze N-bronnen (ureum + ureumformaldehyde) 

 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 

 eenvoudig toepasbaar 
 

Technische omschrijving 
 
Oplossing van stikstofmeststoffen (25 %) met 10 % ureumstisktof en 15 % ureumformaldehyde, met ijzer 
(0,3 % Fe gechelateerd door DTPA) en met wetting agent (4 %), wetting agent is een mengsel van niet-
ionische oppervlakte spanningsverlagende middelen ter verbetering van de indringing van water in 
waterafstotende en gecompacteerde gronden. 
 

Verpakking 
 
bussen van 20 L 
 

Code: BE-NL/KVE 15-10-12            zonder         met DCM LIQUID GREEN 



Vorm 
 
vloeibaar  
 
 

Stockage 
 
Vorstvrij bewaren. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
 

Toepassingsdomeinen 
 
 

       
golfvelden       sportvelden        gazons 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
 
TOEPASSINGSWIJZE 
 

 benodigde hoeveelheid water nemen (b.v; 30 L voor 300 m²) 

 al roerend de juiste hoeveelheid DCM LIQUID GREEN toevoegen aan het water 

 deze oplossing gelijkmatig verdelen over het gras 

 bij voorkeur toepassen in de late namiddag tot vooravond, uit de zon 

 bij voorkeur leidingwater of water met een pH hoger dan 6 gebruiken 

 niet mengen met zure of zuurwerkende meststoffen 
 
 
DOSIS GRASSPORTVELDEN – GOLFVELDEN - GAZONS 
 
De exacte dosis hangt af van het moment van toepassen, de structuur van de bodem. 
 

 standaarddosering 
  tijdens het actieve groeiseizoen om de 2 - 3 weken .......................... 1 – 1,5 L /10 L water/100 m² 

steeds naregenen met 2 – 3 L water/m² 
 

 dosis verlagen, indien naregenen niet mogelijk ........................... 0,5 – 0,75 L /10 L water/100 m² 
 

 extra bijbemesting in geval van bleek of schraal gras 
  3 - 4 toepassingen ............................................................................ 0,75 – 1 L/10 L water /100 m² 

telkens met 3 – 4 dagen tussentijd 
steeds naregenen met 2-3 L water/m² 

 
OPMERKINGEN 
 

 Enkel te gebruiken op gronden met waterafstotend karakter en ter verhelping van droogtestress. 

 Enkel gebruiken op gazons, sportvelden en golfterreinen. 
 
Vraag ons gericht advies, aangepast aan uw grasveld. 

DCM LIQUID GREEN 


