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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) 10,8%

ebből ammónium N: 10,8%

P
2
O

5
 (foszfor-pentoxid) 46%

CaO (kálcium-oxid) 5%

Bór (bór) 0,01%

ZnSO
4
 (cink-szulfát) 1%

Hatásmód és hatékonyság
Az IKR Turbo Starter Plusz mikrogranulált 
starter műtrágya, amely célzott helyi keze-
lésre alkalmas, közvetlenül a kivetett mag 
vagy a palántázott növény alá, illetve mellé 
szórható, ezáltal azonnal kifejti hatását. El-
sősorban a kukorica és kalászos gabonák 
alá ajánljuk kijuttatni. Vízoldható nitrogén 
és kiugróan magas felvehető foszfor tartalma 
kiváló tápanyagforrás a fiatal növényeknek. A 
kalcium tartalomnak köszönhetően emeli ta-
laj pH értékét, mely révén javul a tápelemek 
felvehetősége, savanyú talajokon kifejezetten 
előnyös használata. Továbbá magas cinktar-
talma elősegíti a jobb gyökérfejlődést, ezzel 
az intenzívebb tápanyag- és vízfelvételt. A 
cinket cink-szulfát formájában tartalmazza, 
ezáltal lúgos talajokon alkalmazva is haszno-
sul. A cink segíti a gyökérszövet differenciáló-
dás hatékony beindulását. Ellenállóbbá teszi 
a talajlakó károsítókkal szemben, fokozza a 
stressz-tűrést. Különösen ajánlott gyenge 
foszfor szolgáltató, hideg, erősen kötött, tö-
mörödött, rossz víz- és levegőgazdálkodású 
vagy savanyú talajokon, vetésnél a talajba 

egy menetben kijuttatva. Különösen hatékony 
korai vetéseknél, amikor még a talaj alacsony 
hőmérséklete miatt a lekötött tápelemek ne-
hezen felvehetőek a növény számára. 

Felhasználás
Az IKR Turbo Starter Plusz műtrágyát a ve-
téssel egy menetben, sorkezelés formájában kell 
kijuttatni, a vetőgép mikrogranulátum szóróját 
használva vagy kalászosok esetében a maggal 
összekeverve. Így a hatóanyagok a kultúrnövény 
számára gyorsan, de a sorközi gyomok számára 
nem hozzáférhetőek. Felhasználható helyrevetés-
nél lokálisan.

Felhasználások és dózisok
Kultúra  Dózis 
Kukorica, napraforgó 10-20 kg/ha

Cukorrépa, szója, borsó 15-25 kg/ha

Kalászosok, repce, mustár 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 érintkezzen. 
Vegye figyelembe a vetőgép adaptere beál-
lítására vonatkozó utasításokat.

Rovarölő szer tartalmú talajfertőtlenítő granulátu-
mokkal keverhető, de a felhasználás előtt keverési 
és kijuttatási próbát kell végezni! Felhasználás után 
a granulátum szóró adaptert alaposan tisztítsuk meg!

IKR Turbo 
Starter Plusz

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

IKR Turbo Starter 20 kg/ha 
Átlagos gyökértömeg: 12,25 g

Kezeletlen kontroll 
Átlagos gyökértömeg: 10,25 g

400 hektáros területen dolgozunk Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ahol a növénytermesztést 
nálunk egy 80 Holstein-fríz tehénállomány tartása egészíti ki. Az IKR Agrár starter műtrágyáit 
évek óta jó hatékonysággal alkalmazzuk a korai fejlődésierély biztosításához a növényeinknél, 
ezek közül a kukorica esetében kiemelkedően jól vizsgázik az IKR Turbo Starter Plusz készít-
mény. Amazone vetőgéppel, a vetéssel egymenetben juttatjuk ki a táblákra 17-18 kg/hektáros 
dózisban, az élettani hatások pedig egyértelműen kedvezőek. Homogénebb, egészségesebb az 
állomány, mint starterezés nélkül, leveleken, gyökérfejlődésen jól megmutatkozik a célzott tápe-
lempótlás előnye. Jó ár-érték arányú termék, 100 hektáros területen alkalmazzuk költséghaté-
konyan. Másnak is érdemes kipróbálni.

Petrik Ferenc, gazdálkodó 
Jász-Nagykun-Szolnok megye


