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Kiváló minőség— megbízható, hosszú hatástartam— apró szemcseméret— 

burkolt, részben burkolt— költségtakarékos —  EK műtrágya 

Kifejeze�en gyepápolásra kifejleszte) műtrágyacsalád profi kert– és parképítőknek,  

sportpálya fenntartóknak. A termékek összeállításánál fontos kritérium a megbízható 

és hosszú hatástartam, apró szemcsenagyság, a gyep fejle)ségi állapotának, igényé-

nek és az időjárási körülményeknek megfelelő összetétel. Az említe� feltételeket ma-

radéktalanul teljesí� a rendkívül �szta és kiváló minőségű alapanyagokból előállíto� 

DYRA gyeptrágya család.  

Az időjárás, a gyep speciális állapota esetenként a szokásostól eltérő tápanyag összeté-

telt kíván. Erre is van megoldás: saját receptúra alapján is rendelhető DYRA műtrágya.  

A kiváló minőség melle� a költségtakarékosság is fontos szempont. Az igazi profi nem 

tűr kompromisszumot a minőségben, de nem ragaszkodik a drága, elegáns csomagolás-

hoz. A költségtakarékosság a DYRA termékeknél csak a termékek csomagolásánál jele-

nik meg. Egyszerű polie�lén zsákokban kerülnek forgalomba, a magyar nyelvű címkén 

minden fontos információ megtalálható.  

Legkisebb szemcseméret, mellyel burkolt műtrágya 

előállítható az egyenletes kiszórás és hatás érdekében.  

A burkolatok a legújabb technológiával készülnek.   

Biztonságos és hatékony a kiju�atás, túladagolás ese-

tén sem ége= a növényt, az apró szemcsék azonnal a 

fűszálak tövébe esnek, így a fűnyíró sem szedi fel.  

Az apró szemcseméret ellenére pormentes, kiszórása 

egyszerű bármelyik röpitőtárcsás szórókocsival. 

 

   

DYRA műtrágya a legkorsze-

rűbb burkolási technológiával 

 Más, hasonló burkolt 

műtrágya  

Tökéletes, egészséges, tömö%, egységes megjelenésű gyepfelület 
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DYRA tavaszi indító 27-5-9 + 2 Fe       hatástartam: 5-6 hónap   
Tavaszi indításhoz alkalmazható, 100% -ban burkolt gyepműtrágya. Hatását fokozatosan, a tápelemek feltáródásának megfelelő 

ütemben fej� ki. Használatával a hőmérsékle�ől függően 5-6 hónapon keresztül egyenletes, sűrű, erőteljes zöld gyeptakaró 

biztosítható. Gyakorla�lag egy augusztus végén vagy szeptemberben kiju�ato� DYRA téli felkészítővel (15-0-26 + 2 Fe) párosít-

va az egész éves tápanyag ellátás biztosíto� a fű számára.  

Adagolás: 35-50 g/m
2
 ill. 350-500 kg/ha  

DYRA tavaszi indító 25-5-10 + 2 MgO + mikroelemek   hatástartam: 2-3 hónap 
Látványos és gyors tavaszi indítást idéz elő, mivel a benne lévő 40% burkolt nitrogén melle� burkolatlan, azonnali hatású nitro-

gént is tartalmaz. A szabad nitrogéntől a téli kifakult gyep pár nap ala� újra kizöldül, a burkolt részek pedig a tartósan biztosít-

ják a növény számára szükséges tápanyagot. Nyáron és ősszel a DYRA stresszkezelővel kiegészítve a fű éves tápanyag-ellátása 

biztosítható. A magnézium tartalom elősegí� a fotoszintézist és a levélzöld képződését. A tápanyag összetétele elősegí� a sűrű 

és terhelhető gyep kialakulását és fenntarthatóságát.  

Adagolás: 25-30 g/m
2
 ill. 250-300 kg/ha      

DYRA Starter 18-22-5                                                       hatástartam: 3 hónap    
  

100%-ban burkolt, apró szemcséjű gyeptáp nagyon jól alkalmazható vetésnél és felülvetésnél. A pici burkolt szemcsék alkalmas-

sá teszik használatát gyepszőnyeg fektetés elő� is. Pormentes granulátum, az apró szemcséknek köszönhetően egyenletesen 

kiju�atható, így egyenletes a tápanyagterítés is. 

Nagyon jó hatásfokkal alkalmazható kissé kikopo�, megritkult gyepek regenerálására is. Kiju�atás után rövid időn belül tömö�, 

élénk zöld gyepfelület képződik. 

Adagolás: 25-30 g/m
2
 ill. 250-300 kg/ha     

DYRA stresszkezelő 15-0-26 + 2 Fe      hatástartam: 3 hónap 

Stresszhatások leküzdését elősegítő műtrágya. Jól alkalmazható a nagy nyári hőség valamint a téli fagyok okozta károk megelő-

zésére, mérséklésére. A magas kálium tartalom erősí� a növényi sejFalakat, szabályozza a vízháztartást, ezáltal a fű jobban tűri 

a szélsőséges időjárási viszonyokat. Ugyancsak erősen csökken� a leggyakoribb kora tavaszi betegség, a hópenész kialakulását. 

A vastartalom is ezt a célt szolgálja, valamint sötétebb színt ad a levélzetnek. 

Adagolás: 35 g/m
2
 ill. 350 kg/ha  
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DYRA hosszú hatású 27-5-5 + 2 MgO + Fe      hatástartam: 8 hónap 
Beállt gyepfelületek tápanyag-utánpótlására, más célzo� kezelésekkel kombinálva, vagy késő tavaszi-nyár eleji (április-július) 

kiju�atásra. A teljes vegetációs időszakban kiju�atható,  

Adagolás: 40-60 g/m
2
 ill. 400-600 kg/ha      
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DYRA kiegyenlíte) 18-6-18 + 2 MgO + nyomelemek   hatástartam: 2-3 hónap 
A tavaszi növekedés után a gyepet fel kell készíteni a nyári időjárás stresszhatásainak kivédésére. Ekkor kevesebb nitrogén és 

emelt kálium tartalmú tápanyagra van szükség a megfelelő fejlődés biztosításához.  

Adagolás: 25-30 g/m
2
 ill. 250-300 kg/ha      


