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Startmeststof voor maïs
rijk aan fosfor met organische voedingselementen

DCM STARTEC®



DCM STARTEC®

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deze kleine homogeen samengestelde korreltjes zijn met een microgranulaatstrooier 
precies en uniform strooibaar in de zaairij. Zo komen ze onmiddellijk ter beschikking van de jonge wortels. 
Zeker in het geval van het minder mobiele element fosfor is dit zeer belangrijk voor een egale opkomst. Zaaien en bemesten worden 
zo in 1 werkgang gecombineerd en bovendien kan een lagere dosis meststof per ha gebruikt worden. Een voordeel voor het milieu 
en uw jaarlijkse nutriëntenbalans. 

Perfecte weggroei van maïs dankzij efficiënt fosforgebruik 

➜  snelwerkend voor goede startgroei 
➜  op gronden arm aan organische stof, 

minder gevoelig voor uitspoeling dan nitraat

➜ van plantaardige oorsprong
➜  verlengde werkingsduur

➜  rijk aan goed opneembare fosfor, ook bij lagere temperaturen
➜  in de zaairij aan lage dosis per ha toepasbaar
➜  effi  ciënt: weinig gevoelig voor neerslag
➜  goede beginontwikkeling en beworteling, ook in een koud voorjaar

➜  optimale groei van de maïsplant 
➜  plant beter bestand tegen stress (o.a. droogte)

➜   voorkomt verschillende gebreksverschijnselen

➜  deels snelwerkend, deels gechelateerd
➜  verlengde werking (vanaf start tot bladstadium 0-8), zonder risico op 

fi xatie
➜  voorkomt geelverkleuring van het blad

➜  afkomstig van plantaardige grondstoff en
➜  vrijstelling onder invloed van bodemleven creëert een lagere 

pH-waarde rondom het MINIGRAN® korreltje 
➜  nutriënten zijn en blijven beter opneembaar voor de plantenwortels 
➜  betere ontwikkeling van de hele maïsplant

6,5 % NH4

1 % organische N

22 % P2O5

4 % K2O 
10 % SO3

1,5 % Zn totaal

0,5 % Fe (EDTA)
0,5 % Mn (EDTA)

 15 % O.S. 
organische stof

betere beworteling

■ Wat maakt DCM STARTEC® MINIGRAN® uniek?

MINIGRAN®

vergroot

stimulans bodemleven



Snijmaïs (LG 30.217), ILVO Merelbeke, België, 2015
zaaidatum = 22 april 2015 – foto = 8 juni 2015

Korrelmaïs (MV277), Gramen, Martonvásár, Hongarije, 2014

Snijmaïs, Oudenaarde, België, 2014
zaaidatum = april 2014 – foto = juni 2014

Snijmaïs (ES Cluedo), Vieusart i.s.m. CIPF / Centre Pilote Maïs, Louvain-La-Neuve, 
België, 2013

■ Betere startontwikkeling : groei en wortelvorming

■ Hogere opbrengst korrelmaïs ■ Hoger rendement per ha snijmaïs
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standaardbemesting extra DCM STARTEC® 
(20 kg/ha in de zaairij)
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DCM STARTEC® (MINIGRAN® TECHNOLOGY) 
is beschikbaar in 25 kg zakken (36 zakken/euro-pallet = 900 kg).

Toepassen met microgranulaatstrooier in de rij bij het zaaien. 
De exacte dosis hangt af van de bodemgesteldheid, de voedingsreserve en de teelt.
Vraag ons gericht advies.
Maïs …………………………………………………………………………….………. 20 – 25 kg/ha

Afmetingen: 1-2 mm. Dichtheid: ± 680 g/L
Strooi-instellingen per type microgranulaatstrooier: zie www.dcm-info.com

DCM - De Ceuster Meststoff en N.V.

Bannerlaan 79

2280 Grobbendonk

België

Tel.: +32 (0)14/257.357

Fax: +32 (0)14/217.602

E-mail: dcm@dcm-info.com 
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