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Поред KAN у гранулама и ђубрива NPK
асортимана LINZER WARE, наша компанија
комерцијализује широку палету разноврсних
ђубрива престижних европских произвођача.

Асортиман производа:
KAN
AN
UREA
NPK

NP 20/20
MAP, DAP
KCI
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Bulevar Zorana Djindjića 64A (GTC House)
11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 260 88 33
Fax: +381 11 260 89 20
www.linzeragrotrade.com

LINZER NP 20/20+3 S је ђубриво са уравнотеженим
односом N/P. Додатна хранива која садржи утичу на то
да сваки симптом њиховог дефицита може на ефикасан
начин да буде одстрањен. Овај производ представља
идеалан додатак за тешка земљишта али и за земљишта
природно богата калијумом. Ово ђубриво такође може
побољшати усвајање фосфора (P) директним ђубрењем
са P, непосредно поред семена.
• Висок садржај азота и фосфата; однос N/P : 1:1
• Велика способност растварања фосфата у води
(> 80%)
Фосфат учествује у свим процесима метаболизма .
Стимулише раст корена, брзину ницања биљке, развој и
отпорност стабљика.
Сходно томе, LINZER NP 20/20+3 S представља идеално
ђубриво за сузбијање дефицита фосфора на пашњацима
и обрадивим земљиштима.

LINZER NP 20/20+3S
Садржај у храњиву и
растворљивост (%)
Азот (N)
У амонијачном облику
У облику нитрата

20,0
11,5
8,5

Фосфор-пентоксид (P2О5)
цитратнорастворљив
P2О5 водорастворљив

20,0

Сумпор (S)
S водорастворљив
Кречњак (CaO)

Препоруке
Културе

Сунцокрет
Кукуруз
Пашњак
Житарице
Кромпир, шећерна трска
* у јесен се допуњује калијумом

LINZER NP 20/20+3 S у
кг/ха за прву примену, у
пролеће
200 – 300*
300 – 600*
200 – 300 за једно кошење
200 – 300*
300 – 400*

Source: Visuplant, www.tll.de

Недостатак P код кукуруза (лево)
Биљке ситних димензија сасушеног изгледа;
петељке листова су кратке и танке; боја
стабљика, петељки и жилица листова, често
и целих листова се креће од црвене ка
пурпурно-црвеној.
Биљка ђубрења са P (десно)

16,0
3,0
2,7
9,0

