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Felhasználás előtt minden esetben olvassa el és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat, valamint az engedélyokiratban szereplő előírásokat!
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk!

Tápelem-tartalom (m/m %)
N (nitrogén) 8%

ebből ammónium N:  8%

P
2
O

5
 (foszfor-pentoxid) 33%

SO
3
 (kén-trioxid) 20%

CaO (kálcium-oxid) 10%

B (bór) 0,20%

Mn (mangán) 0,10%

Fe (vas) 0,50%

Mo (molibdén) 0,02%

Zn (cink) 0,10%

Hatásmód és hatékonyság
Az IKR Olajos Starter egy összetett NP mikrogra-
nulált műtrágya, ami közvetlenül a vetett mag vagy 
a palántázott növény alá vagy mellé szórható. Így 
különösen hatékonyan fejti ki jótékony hatását. 
Elsősorban napraforgóra és repcére ajánlott 
kijuttatni. Kifejezetten magas kén és bórtartalma 
speciálisan az olajos növényekre és káposztafélékre 
került összeállításra, ezáltal magasabb olajtartalmat, 
jobb virágdifferenciálódást érhetünk el, mikroelem 
hiányból adódó betegségeket megelőzhetünk. A 
magas kéntartalom jótékony a korai szárazanyag 
felhalmozáshoz, ezért elősegíti a repce jobb tele-
lését még akkor is, amikor nincsen meg a megfe-
lelő fejlettség. A kiugróan magas vízoldható foszfor 
tartalom a jó hajszálgyökér rendszert támogatja, az 
ehhez párosuló nitrogén arány a kezdeti induláshoz 
elegendő. A könnyen felvehető kalcium a gyökér-
zetet védi gyökérgolyvára hajlamosító körülmények 
esetén, a cinktartalom a hazai talajokra jellemző 
cinkhiányt pótolja, segíti a gyökérfejlődést.
Az IKR Olajos Starter jól kompenzálja a kötött, 
rossz minőségű talajok okozta növényi stresszt.

Az IKR Olajos Starter megalapozza a talaj ké-
sőbbi tápanyag- és vízszolgáltatását, javítja 
a talajhigiéniát, csökkenti a gyomirtás okozta 
stressz hatását.

Felhasználás
Az IKR Olajos Starter műtrágyát a vetéssel egy 
menetben, sorkezelés formájában kell kijuttat-
ni, a vetőgép mikrogranulátum szóróját hasz-
nálva. Így a hatóanyagok a kultúrnövény szá-
mára gyorsan, de a sorközi gyomok számára 
nem hozzáférhetőek. Felhasználható helyreve-
tésnél lokálisan.

Felhasználások és dózisok
Kultúra  Dózis 
Napraforgó, kukorica 10-20 kg/ha

Cukorrépa, szója, borsó 15-25 kg/ha

Repce, mustár, kalászosok 15-30 kg/ha

Zöldségfélék, csemege 
kukorica

20-40 kg/ha

Gyümölcsös, díszfák 20-60 g/növény

Egynyári dísznövények 45 g/m2

A gyökerekkel közvetlenül ne érintkez-
zen. Vegye figyelembe a vetőgép adap-
tere beállítására vonatkozó utasításokat.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban a gyártástól 
számított 2 év. Ne tegyük ki közvetlen napsugárzásnak! 
Nedvességtől óvandó!
Kiszerelés: 15 kg zsák

EK műtrágya

IKR Olajos Starter
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Családi gazdaságunkkal 400 hektáron foglalkozunk mezőgazdasági termelőmunkával. Itt 200 
hektáron a repce- és napraforgóállományok gyors kezdeti fejlődésének biztosításához alkalmaz-
tam az IKR Agrár IKR Olajos Starter starter műtrágyáját 20 kg/hektár dózisban. A növényekre 
hangolt összetétel és a kifejezetten magas kén- és bórtartalom szépen megmutatkozott a repcé-
ben. Gyors, homogén kelést láttunk a táblán. A napraforgónak nem kedvezett a hideg időjárás, 
így az picit visszamaradt az elején, de összességében ott is jól működött a technológia. Ár-érték 
arányban jó terméknek gondolom ezt a starter műtrágyát, másoknak is ajánlom.

Major László, családi gazdálkodó 
Heves megye


