
Kompleksais mēslojums, kas izveidots īpaši rūpējo�es par Latvijas vidi un dabu.

Citra Complex Universal mēslojuma nesējviela ir citronskābe, kuras molekulas sais�tas ar deviņiem 
nano izmēra mikroelemen�em un slāpekli. Šāda universāla mēslojuma kombinācija nodrošina 100% 
izmantošanos augos šūnu līmenī. Svarīgi, ka šis nav s�mulators, kas izjauc augu dabisko a�s�bu.

Citronskābe ir viena no dabā visbiežāk sastopamajām organiskajām skābēm. Tā atrodama ne �kai 
citronos, bet arī daudzos citos augļos un ogās (jāņogās, brūklenēs, pīlādžogās), biešu sulā, vīnā, 
skujās un citur. 

Citronskābei ir liela nozīme bioķīmijā, jo citrāta joni ir ļo� svarīgi trikarbonskābju cikla starpproduk� 
(šo ciklu sauc arī par citronskābes ciklu; pateico�es šim procesam, organismā no�ek enerģijas 
iegūšana no glikozes jeb šūnu elpošana).

PRIEKŠROCĪBAS
• Uzlabo augu imunitā� un izturību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem un slimībām.
• Paaugs�na augu salizturību un ziemcie�bu, s�mulē to augšanu un a�s�bu, paaugs�na 
 stresnoturību, palielina ražu un iegūtās produkcijas kvalitā�.
• Pagarina ražas uzglabāšanas ilgumu. 

CITRA COMPLEX UNIVERSAL
N – 16,0 % Mg – 0,12 % S – 2,3 % B – 0,23 % Co – 0,03 %
Mn – 0,5 % Cu – 0,5 % Fe – 2,2 % Mo – 0,07 % Zn – 0,6 %
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• graudaugiem, griķiem
• rapsim
• kukurūzai
• pākšaugiem
• zālājam

• tomā�em, gurķiem, salā�em, selerijām, ķirbjiem 
• kartupeļiem, burkāniem, bietēm, redīsiem
• kāpos�em, brokoļiem

• zemenēm
• augļu kokiem un ogulājiem
• dekora�vajiem augiem, ziediem

IEPAKOJUMS: 10 l

PIELIETOŠANA
• 1-2 l/ha 3-4 reizes veģetācijas periodā. 
Jo lielāka lapu virsma, jo lielāka produkta deva jālieto. Īpaši nepieciešams agrīnās veģetācijas fāzēs līdz ziedēšanai. Augu 
apstrādi labāk veikt jau iepriekš – vēl pirms parādās pirmās minerālbarības elementu trūkuma iezīmes, kā arī augšanas un 
a�s�bas kri�skajās fāzēs, kad barības elementu trūkums var novest pie bū�skiem ražas zaudējumiem un ražas kvalitātes 
paslik�nāšanās.

Paredzēts gan lietošanai piemājas dārzos, gan profesionāliem augu audzētājiem. Izmantojams visām lauksaimniecības 
kultūrām:


