
Indító szerves trágya kukoricához MINIGRAN® 
technológiával

Összetétel :
NPK +SO3 +NYE  7,5-22-4 +10 SO3 

+NYE

7,5 % N nitrogén
22 % P2O5 foszforpentoxid
4% K2O káliumoxid (vízben oldódó)
10 % SO3 kéntrioxid (vízben oldódó)
0,5 % Fe vaskelát (vízben oldódó)
0,5 % Mn mangán (vízben oldódó)
1,5 % Zn cink (vízben oldódó)

DCM STARTEC® nélkül      DCM STARTEC® – kel kezelt

A kukorica tavaszi vetésekor a talaj még gyakran hideg. Ilyen körülmények között – mivel a kukorica
eredetileg szubtrópusi növény – nem képes a talajból a foszfort felvenni.
A DCM STARTEC® indító trágya nagy mennyiségben tartalmaz jól felvehető szerves foszfort. A kukorica
jó eséllyel indul fejlődésnek, mivel biztosított a jó kezdeti növekedés és erőteljes gyökérképződés.

A foszforon kívül nitrogén is szükséges a jó kezdeti növekedéshez. A DCM STARTEC® ammonium
nitrogént és növényi eredetű, nitrogénben gazdag szerves alapanyagokat tartalmaz.

A szegény talajok esetén különösen fontos, hogy a talajba ammonium-nitrogén kerüljön a nitrátnitrogén
helyett, melynél nagy a kimosódás veszélye. A növényi eredetű tápanyagok hosszabb hatástartamúak.

Tartalmaz továbbá cinket, aminek egy része gyors hatású, másik része kelát formájában van jelen, amely
biztosítja, hogy a 0-8 levél megjelenéséig, azaz hosszú időn keresztül a növény hasznosíthassa a cinket jól
felvehető formában, a levélsárgulás megelőzése érdekében annak veszélye nélkül, hogy a cink
lekötődjön, és a növény számára elérhetetlenné váljon.
Továbbá tartalmaz szerves káliumot, ként, vasat és mangánt az optimális fejlődés érdekében. A DCM
STARTEC® -kel a kukorica növény ellenállóbbá válik a stresszhatásokkal szemben, mint pl. szárazság,
hiánybetegségek stb.



A növényi eredetű tápanyagok a talajélet során kerülnek lebontásra. A MINIGRAN® granulátumok körül alacsonyabb pH
értéket mérhetünk, még a meszes talajokban is. Így a tápanyagok, különösen a gyökérképződéshez nélkülözhetetlen foszfor, és
nyomelemek könnyebben felvehetők, ez erőteljes gyökérképződést, egyenletes kelést és kezdeti növekedést eredményez.

A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a kukorica vetéssel egyszerre, mikrogranulátum-szóróval juttatja ki a DCM STARTEC ®	
szerves trágyát. Az egy időben történő kijuttatás a leggazdaságosabb, a szükséges mennyiség 20-25 kg/ha. A kijuttatott
tápanyag azonnal a fejlődő növény rendelkezésére áll, amit az a fejlődése során hasznosít, és mivel szerves tápanyagról van szó,
teljes mértékben hasznosul, nem terheli a környezetet. A DCM STARTEC® más indító trágyákkal összehasonlítva mélyebb,
gazdagabb gyökérzetet eredményez. Néhány héten belül már látszik a növényen különbség, ami a fejlődés során végig
megmarad: jobb vízfelvétel, erőteljesebb növény, nagyobb terméshozam.

2014-ben az MTA Agrártudományi Kutatóközpont martonvásári kísérleti területén és Pakson, kukoricatermelő gazdálkodó által
üzemi körülmények között végzett kísérletek igazolták, hogy a DCM STARTEC® a magyarországi talaj- és klímaviszonyok mellett
is 10-25 % terméshozam emelkedést képes biztosítani. A gyártó hollandiai silókukorica kísérlete bizonyította, hogy 24 kg/ha
DCM STARTEC®-kel trágyázott növényben 1 % szárazanyag többlet keletkezett.

Javasolt kijuttatás: 20 - 25 kg/ha Kiszerelés: 25 kg/zsák

A szükséges mennyiség függ a talaj adottságaitól és tápanyag tartalmától. Kérje szaktanácsadója segítségét.

DCM STARTEC®
Speciális indító szerves trágya kukoricához és más haszonnövényekhez 

A MINIGRAN® mikrogranulátum minden
szemcséje azonos tápanyag összetételt tartalmaz.
A tápanyagok azonnal a friss gyökerek
rendelkezésére állnak. Ez elsősorban a foszfor
esetében fontos, mivel a DCM STARTEC® szerves
trágyában a foszfor teljes egészében
hasznosítható a növény számára, nem alakul át,
nem kötődik le.

Importőr:                                                                          Az Ön szaktanácsadója és kereskedője:

Gramen Kft.
1106 Budapest, Heves utca 53.
www.gramen.hu
e-mail: gramen@gramen.hu

DCM STARTEC® mikrogranulátum


