
   

 

DCM STARTEC® NPK 7,5-22-4 + 10 SO3 + Fe + Mn + Zn 

szerves növénytáp 
Minigran® mikro granulátum formában 
 

Jellemzők 

7,5 % teljes nitrogén (N), amelyből 
6,5 % ammónia nitrogén 
1 % szerves formában kötött nitrogén 

22 % foszforpentoxid (P2O5)  
4 % vízben oldódó káliumoxid (K2O) 

10 % vízben oldódó kéntrioxid (SO3) 

0,5 % vízben oldódó vas EDTA kelát (Fe) 

0,5 % vízben oldódó mangán EDTA kelát (Mn) 

1,5 % összes cink, amelyből 1 % vízben oldódó, 0,5 % EDTA kelát (Zn) 

15 % szerves anyag 

 
Termékjellemz ők 
 

• Emelt foszfor és szerves anyag összetétel a kukorica és más növények indító trágyázására 

• Könnyen felvehető foszfort tartalmaz, melyhez elegendő a talaj meglévő nedvessége. A hasznosult foszfor 
hozzájárul az erős gyökérzet kialakulásához.  

• Az ammónia-nitrogén tartalomnak köszönhetően gyors kezdeti növekedésnek indul a növény, csökken a 
kimosódás veszélye; 

• A növényi alapanyagokból álló hatóanyagok folyamatosan és hosszasan fejtik ki hatásukat; 

• A talajélet javulása folytán könnyebben veszi fel a növény a talajban lévő tápanyagokat, és jobban hasznosítja 
azokat;  

• A könnyen felvehető cink megakadályozza a levélsárgulást;   

• A szerves kálium, kén, vas és mangán az optimális növekedést segíti; 

• A termék MINIGRAN® technológiával készül. A MINIGRAN® mikrogranulátum minden szemcséje ugyanazt a 

tápanyag összetételt tartalmazza. A granulátumok mérete 800-2500 mikron, legalább 80 %-a 1000 és 2000 
mikron méretű. 

• Kijuttatás a vetőmaggal egy időben, mikrogranulátum szóróval célszerű. 
 

Alkalmazás 

Az adagolást mindig a kezelendő kultúra, a kezelés időpontja, a talaj minősége és az öntözés adatainak figyelembe 

vételével kell meghatározni. 

 

 

 

Kérjen személyre szabott tanácsot szakembereinktől. 

 

Csomagolás 25 kg-os műanyag zsákban- 36 zsák/euro raklap (=900 kg) 
Származási hely: Európai Unió 

Forgalmazza: Gramen Kft. 1106 Budapest, Heves utca 53.  

Tel/fax: (1) 264-15 99 

NÉBIH Eng.sz. 04.2/1687-2/2015 

Szaktanácsadó: Rapi Attila 30 738 82 38 

www.gramen.hu   e-mail: marketing@gramen.hu 

 

 

 

Kukorica 25 kg / ha 

Más növények 25 kg / ha  


