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Поред NAC у гранулама и ђубрива NPK
асортимана LINZER WARE, наша компанија
комерцијализује широку гаму разноврсних
ђубрива престижних европских испоручилаца.

Асортиман производа:
NAC – КРЕЧНИ АМОНИЈУМ НИТРАТ
АN – АМОНИЈУМ НИТРАТ
UREA УРЕА
VARIO

NPK
NP
МАP, DAP
МОП
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LINZER STAR ®
15/15/15+3S+Zn
LINZER AGRO TRADE doo
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 STAR 15/15/15+3S+Zn
Садржај храњива овог компактног ђубрива, богатог
фосфатима и магнезијумом, растворљив је у води у
просеку преко 80%. С обзиром на садржај сумпора и цинка
прикривени недостаци са сигурношћу се могу надокнадити.
- Висока заступљеност фосфата растворљивих у
води (80%)
- 3% сумпора; однос N/S: 5:1
- Штити од могућег недостатка цинка
- Садржај чистих храњива ово ђубриво чини веома
економичним.
Биљка углавном упија фосфор преко корена а на сам процес
упијања утиче степен влажности земљишта и температура.
Суша, хладноћа и степен збијености земљишта негативно
утичу на капацитет упијања. Шта више, чак и под повољним
временским условима у раствореном облику за земљиште
се налази само од 1 до 2 кг фосфата. А за успешну
жетву пшенице или кукуруза може да се апсорбује до
3 кг фосфата дневно. Овај податак показује колико је
корисно благовремено ђубрење обављено фосфатима
растворљивим у води.

LINZER STAR 15/15/15+3S+Zn
Sadržaj hranjiva
i topivost (%)
Азот (N)
У амонијачном облику
У облику нитрата
Фосфор-пентоксид (P2О5)
цитратнорастворљив
П водорастворљив
Калијум-оксид K2О водорастворљив
Сумпор (S)
С водорастворљив
Кречњак (CaO)
Цинк (Zn)

Препоруке
Културе

Шећерна трска
Кукуруз
Уљана репица
Остале житарице
Сунцокрет
* у јесењој припреми земљишта се додаје калијум

LINZER STAR у кг/ха
код првог ђубрења,
у пролеће
500 – 600
500 – 800
400 – 600*
300 – 400*
300 – 400

Source: Visuplant, www.tll.de

Мањак фосфора 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 пурпурноцрвеној.
После ђубрења са P (десно)

15,0
9,0
6,0
15,0
12,0
15,0
3,0
2,7
5,7
0,01

