DCM Vivimus® Lawn
miješani organski strukturni poboljšivač tla
KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI KORIŠTENJA
DCM Vivimus Lawn je miješani organski poboljšivač tla bogat organskom tvari (22 %),
dobiven od visokokvalitetnih prirodnih sirovina za primjenu prilikom pripreme tla za
sjetvu, dosijavanja ili nakon skarifikacije
Vrhunski proizvod za popravak praznih/spaljenih mjesta unutar travnjaka
Za dobivanje prozračnog tla, bogatog humusom, s poboljšanim zadržavanjem hranjivih
tvari i vode
Pridonosi tvorbi idealnog vodozračnog režima koji utječe na bolji i zdraviji razvoj
korijenovog sistema
Sastavljen od pomno izabranih organskih tvari za razvoj raznolikog i bogatog života tla,
neophodnog za zdrave i snažne biljke
Pogodan za primjenu u ekološkoj proizvodnji (sadrži samo sirovine dopuštene prema
Prilogu I. Uredbe EU br. 889/2008 o ekološkoj proizvodnji)

PREPORUKE ZA PRIMJENU
POPRAVAK PRAZNIH MJESTA
1. S grabljama blago razrahliti tlo
2. Na 60 L DCM Vivimus Lawn dodati 150-300 g travne smjese* za 15 m²
3. Pomiješati DCM Vivimus Lawn sa sjemenom
4. Nanijeti na prazno mijesto i blago pograbljati
5. Utisnuti u tlo
6. Zaliti i održavati tlo dovoljno
vlažnim
7. Primijeniti 30 g/m2 DCM
Vivifos® i 30 g/m2 DCM
Vital-Green
*Naše TRAVNE SMJESE: DCM
Activo® – univerzalna primjena,
DCM Socalcio® – za proljeće/ljeto
i DCM Coldpur® – za jesen/zimu

DOSIJAVANJE NAKON SKARIFIKACIJE
Pomiješati 60 L DCM Vivimus Lawn sa 150-300 g travne smjese za 15 m² i nanijeti na
površinu. Navodnjavati.
NIVELACIJA
S grabljama blago razrahliti tlo i umiješati Vivimus Lawn s razrahljenom zemljom za dobivanje
uzvišice, odn. nivelaciju.
Ako je potrebno u DCM Vivimus Lawn prije umiješati sjeme (*DCM travne smjese).
POSTAVLJANJE TRAVNJAKA
50-100 L/10 m² DCM Vivimus Lawn, umiješati u tlo prije sjetve (*DCM travne smjese) ili
postavljanja gotovih travnjaka.
VCC PREPORUKA:
OBAVEZNO NAKON AERACIJE (poželjno 2 x godišnje – u proljeće i jesen):
1. ukloniti čepove
2. razbacati 7,5 kg / 100 m² DCM Antagon
+ 7,5 kg / 100 m² DCM Vivisol® Minigran®
3. napraviti topdressing
4. učetkati gnojivo i pijesak u travnjak
5. valjati (po potrebi)
6. navodnjavati

SASTAV DCM Vivimus Lawn
organski strukturni poboljšivač tla (22 % O.T.) na bazi crnog treseta,
tresetne stelje, pijeska i brašna te komine dobivene organskom
proizvodnjom

PAKIRANJE 60 L (39 kom/EP)

S povjerenjem nam se obratite za stručne savjete prilagođene Vašim potrebama .

