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CITRA Si+K – augstvērtīgs šķidrais mikromēslojums, paredzēts ārpussakņu apstrādei. 

PRIEKŠROCĪBAS 
Līdzsvarota kālija un silīcija kombinācija:
• uzlabo lapu izkārtojumu uz stublāja attiecībā pret gaismu
• uzlabo cukuru uzkrāšanos augos
• pastiprina noturību pret veldri
• uzlabo barības vielu transportēšanos augos
• samazina augu saslimšanas ar patogēniem un sakņu parazītiem
• uzlabo izturību pret abiotiskajiem stresiem (smagie metāli, sāļa augsne, sausums,  
 augsta un zema temperatūra, UV starojums u.c.)

Silīcijs uztur ūdens līdzsvaru augos, paaugstina fotozintēzes efektivitāti, uzlabo lapu pozicionējumu, samazina ūdens 
iztvaikošanu no lapu virsmas. Optimāla silīcija nodrošināšana veicina efektīvāku ūdens izmantošanu organisko vielu sintēzē. 

Kālijs saistīts ar aminoskābēm un olbaltumvielu apmaiņu, ietekmē ogļūdeņražu veidošanos fotosintēzes procesā. 
Pastiprina izturību pret sausumu, slimībām un salu.

Silīcija deficīts daudziem augiem rada augšanas, attīstības un reproduktīvo funkciju traucējumus. Graudaugu kultūras 
silīcija trūkuma gadījumā daudz mazāk ir pasargātas no veldres. 

Kālija trūkums ietekmē, pirmkārt, reproduktīvo orgānu attīstību. Tiek aizkavēta sēklaizmetņu attīstīšanās, bet 
iegūstamai sēklai ir slikti kvalitātes rādītāji. Kālija trūkuma gadījumā šūnas aug nevienmērīgi, kas ir lapu čokurošanās 
un kupolveidīgās formas cēlonis.

CITRA PK – šķidrais kompleksais mēslojums ārpussakņu papildmēslošanai.  

PRIEKŠROCĪBAS 
• fosfora un kālija viegli uzņemamo formu sabalansēta proporcija
• optimāli nodrošina augu barošanos to attīstības kritiskajās fāzēs
• stimulē sakņu sistēmas attīstīšanos (īpaši organoģenēzes sākotnējos posmos)
• paaugstina augu ziemcietību un salizturību
• nodrošina augstu ražīgumu un kvalitāti
• nesatur hloru
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CITRA Zn ir universālais un viegli absorbējams šķidrais mikromēslojums pret cinka 
nepietiekamību jutīgo lauksaimniecības kultūru ārpussakņu papildbarošanai.

PRIEKŠROCĪBAS
• paaugstina visu lauku, dārzeņu un augļu kultūru ražu
• pazemina augu saslimšanu ar sēnīšu slimībām
• paaugstina augļu un ogu kultūru cukurotību
• uzlabo augu izturību pret karstumu, sausumu un salu
• paaugstina ogļhidrātu, cietes un proteīnu vielu saturu augos

CITRA Mag – inovatīvs mikromēslojums magnija trūkuma kompensēšanai augos ar 
ārpussakņu papildmēslošanas palīdzību. 

Priekšrocības 
• ievērojami paaugstina augu izturību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem
• uzlabo fotosintēzes un elpošanas procesus
• paaugstina augu rezistenci un imunitāti

Magnijs ietekmē visus procesus augu šūnās, kur notiek ķīmiskās enerģijas nodošana 
un tās uzkrāšana (fotosintēze, elpošana, glikolīze u.c.). Kopā ar kalciju magnijs piedalās 

Cinks ir daudzu fermentu sastāvā. Tas piedalās hlorofila veidošanā un veicina vitamīnu sintēzi, tāpēc papildu barošana 
ar cinku veicina augu augšanu. Cinks spēlē nozīmīgu lomu augu organismos notiekošajos oksidēšanas-reducēšanas 
procesos. Cinka trūkums noved pie fosfora apmaiņas traucējumiem – pieaug neorganiskā fosfāta saturs, palēninās tā 
pārveidošana organiskajās formās, uz augu lapām parādās hlorotiski plankumi, kas paliek gaiši zaļi, bet dažiem augiem 
gandrīz balti. 

Cinka nepietiekamības pazīmes augā ir starpdzīslu hlorozes attīstība, auga augšanas kavēšanās, sēklu nobriešanas 
procesa traucējumi. Kukurūzai starp lapas dzīslām parādās skaidras dzeltenās svītras (baltie plankumi), jaunās lapas 
gaiši dzeltenas vai baltas. Augļu kokiem atmirst pumpuri un dzinumi, krīt lapas. 

šūnu sieniņu pektīnvielu uzbūvē. Vairāk kā 300 fermenti tiek aktivizēti pateicoties magnija specifiskai savienotībai 
kompleksos. Magnijs pozitīvi ietekmē fosfora pārnešanu un uzņemšanu.

Magnija trūkuma pazīmes īpaši bieži tiek novērotas vieglajās augsnēs. Pie tām pieskaitāma veco lapu starpdzīslu 
hloroze – lapas kļūst cietas un trauslas, priekšlaicīgi kalst un krīt. Ass magnija tŗukums izsauc marmora lapu efektu. 
Magnijs ir ļoti nepieciešams kultūrām, kas no augsnes paņem ļoti daudz kālija – cukurbietēm, vīnogām, kartupeļiem, 
siltumnīcu kultūrām.

UZ DABISKAS 

CITRONSKĀBES

BĀZES

UZ DABISKAS

CITRONSKĀBES

BĀZES


