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CITRA COMPLEX Graudaugiem ir ar jaunākajām nanotehnoloģijām ražots šķidrais kom-
pleksais mēslojums, kas satur graudaugu kultūru augšanai un attīstībai nepieciešamos 
mikro un makroelementus augiem viegli uzņemamā formā.

PRIEKŠROCĪBAS

• Pateicoties jaunākajai ražošanas tehnoloģijai, CITRA COMPLEX Graudaugiem sastāvā  
 esošie mikro un makroelementi būtiski paātrina fermentu reakcijas, atdzīvina  
 vielmaiņu, uzlabo elpošanas intensitāti, kā arī bio un fotosintēzi. 

• Metālu aktīvo vielu virsmas elektriskais lādiņš nodrošina lielisku saķeri ar virsmām un  
 ātru nokļūšanu augu šūnās. 

• Ārpussakņu apstrāde ar CITRA COMPLEX Graudaugiem mikromēslojumu paaugstina  
 augu salizturību un ziemcietību, stimulē to augšanu un attīstību, paaugstina  
 stresnoturību, palielina ražu un iegūtās produkcijas kvalitāti. 

PIELIETOŠANA

Ārpussakņu apstrādi ar CITRA COMPLEX Graudaugiem labāk veikt jau iepriekš – vēl pirms parādās pirmās 
minerālbarības elementu trūkuma iezīmes, kā arī augšanas un attīstības kritiskajās fāzēs, kad barības elementu 
trūkums var novest pie būtiskiem ražas zaudējumiem un ražas kvalitātes pasliktināšanās.

• hlorofila ražošanas atslēgelements
• tieši saistīts ar ganību tetāniju
• uzlabo fosfora izmantošanu un mobilitāti
• daudzu auga fermentu sastāvdaļa un aktivators
• paaugstina dzelzs izmantošanos
• ietekmē augu nobriešanas agrumu un   
 vienmērīgumu

Magnijs

• ietilpst aminoskābju sastāvā
• piedalās fermentu un vitamīnu veidošanā
• veicina tauriņziežu gumu veidošanos uz saknēm
• palīdz veidoties sēklām
• nepieciešams hlorofila veidošanai

• obligāti nepieciešams ziedputekšņu veidošanai un  
 ziedu irbuļu augšanai un attīstībai
• būtisks sēklu un šūnu sieniņu veidošanā
• veicina nogatavošanos
• nepieciešams cukuru pārvietošanai
• ietekmē slāpekli un ogļhidrātus

Bors

Sērs
Varš
• vairākos augu procesos darbojas kā katalizators
• galvenā loma fotosintēzes procesā
• galvenā loma reproduktīvajā attīstībā
• netieši piedalās hlorofila veidošanā
• paaugstina cukuru daudzumu
• spilgtina krāsu
• uzlabo augļu un dārzeņu garšu

• veicina hlorofila veidošanos
• skābekļa transportētājs
• piedalās šūnu veidošanā un augšanā

Dzelzs

• stimulē N fiksācijas procesus
• aktivizē fermentus un labvēlīgi ietekmē enerģijas  
 apmaiņas  procesus
• palielina augu sausumizturību

Kobalts

• noteiktas fermentu sistēmas daļa
• veicina hlorofila sintēzi
• palielina P un Ca pieejamību

• nepieciešams nitrātus samazinošo fermentu   
 veidošanā
• veicina tauriņziežu gumu veidošanos uz saknēm
• nepieciešams, lai neorganiskos fosfātus pārvērstu  
 organiskā formā

Molibdēns

Mangāns

Cinks
• nozīmīgs augšanas hormoniem un fermentu   
 sistēmai
• nepieciešams hlorofila veidošanai
• nepieciešams ogļhidrātu veidošanai
• nepieciešams cietes veidošanā
• palīdz veidoties sēklām

1,5 l/ha
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PRIEKŠROCĪBAS 

• CITRA COMPLEX Eļļas kultūrām lietošana sējumos būtiski paaugstina augu izturību pret nelabvēlīgiem laika   
 apstākļiem un patogēniem organismiem. 

• CITRA COMPLEX Eļļas kultūrām paaugstina ziemas rapša imunitāti un ziemcietību, stimulē tā sakņu sistēmas   
 attīstību, uzlabo ūdens līdzsvaru. 

• Paaugstina ražas kvalitātes (eļļainība) un kvantitātes rādītājus.

CITRA COMPLEX Kukurūzai – šķidrais  kompleksais mikro un makro elementu 
mēslojums atbilst visām kukurūzas fizioloģiskajām vajadzībām un nodrošina tās augšanu 
un attīstību. 

PRIEKŠROCĪBAS 

• Aktīvo metālu virsmas elektriskais lādiņš nodrošina lielisku saķeri ar lapu virsmām un 
ātru nokļūšanu augu šūnās. 

• CITRA COMPLEX Kukurūzai sastāvā ietilpst mikroelementu komplekss bez 
piemaisījumiem, kas neveido fitotoksisko ietekmi uz augu un tiek sagremoti pilnībā. 

• Nodrošina sabalansētu barošanu, samazina stresa ietekmi pēc apstrādes ar AAL, 
paaugstina kukurūzas ražas pieaugumu un uzlabo tās kvalitātes rādītājus. 

CITRA COMPLEX Pākšaugiem – šķidrais kompleksais makro un mikro elemenu 
mēslojums pākšaugu kultūru ārpussakņu barošanai. CITRA COMPLEX Pākšaugiem 
pilnībā apmierina pākšaugu vajadzību pēc pamata mikroelementiem. Piemēram, 
molibdēns spēlē īpašu lomu pākšaugu ražas palielināšanā, uzlabo slāpekļa apmaiņu 
augos, piedalās olbaltumvielu veidošanā, veicina fotosintēzes un slāpekļa fiksācijas 
procesus. 

PRIEKŠROCĪBAS 

• Paaugstina pākšaugu kultūru (sojas, zirņu, aunazirņu u.c.) izturību pret sēnīšu un  
 baktēriju slimībām, sausumu un ekstrēmām gaisa temperatūrām. 

• Veicina slāpekļa fiksāciju no gaisa, uzlabo hlorofila sintēzi un aktivizē fotosintēzi. 

• Paaugstinot olbaltumvielu daudzumu sēklās, uzlabo ražas kvalitātes rādītājus.

• Palielina pākšu daudzumu un kopējo veģetatīvo masu, tādējādi paaugstinot   
 pākšaugu ražīgumu.

1-1,5 l/ha

1,5 l/ha

1,5 l/ha

CITRA COMPLEX Eļļas kultūrām – speciālais šķidrais kompleksais mikromēslojums 
eļļas kultūru ārpussakņu mēslošanai. 

CITRA COMPLEX Eļļas kultūrām ārpussakņu barošanas ieviešana audzēšanas 
tehnoloģijā pozitīvi ietekmē augu tauku saturu. Turklāt bez makro un mikroelementu 
kompleksa CITRA COMPLEX Eļļas kultūrām mikromēslojums satur arī boru un varu, kas 
paaugstina eļļas saturu sēklās, un cinku, kas pozitīvi ietekmē auga fosfolipīdu saturu. 

PIELIETOŠANA

Svarīgākais periods kukurūzas attīstībā ir fāze ar 3-5 īstajām lapām. Barošanas nesabalansētību šajā periodā gandrīz 
nav iespējams kompensēt auga attīstības nākamajos periodos, jo tieši šajā periodā veidojas ģeneratīvie orgāni, kas 
nosaka nākotnes ražīgumu. Nākamā kritiskā fāze ir 7-9 lapas, un tieši šajā periodā papildu barošana uzlabo kukurūzas 
vālīšu piepildījumu.
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