
CITRA Si+K – lengvai įsisavinamos skystos mikrotrąšos tręšimui per lapus. 

PRIVALUMAI 
Subalansuota kalio ir silicio kompozicija:
• padeda cukrui kauptis augale
• gerina lapo su šviesa kontaktą
• padidina atsparumą išgulimui
• pagerina maistinių medžiagų transportavimą
• mažina jautrumą infekcijoms ir šaknų kenkėjams 
• didina atsparumą stresams (užterštumas sunkiaisiais metalais, druskingumas,   
 sausra, aukštos ir žemos temperatūros, UV spinduliai ir t. t.)

Silicis palaiko augalų vandens balansą, gerina fotosintezės efektyvumą, įtakoja vertikalių lapų išsidėstymą, sumažina 
drėgmės išgaravimą nuo lapų paviršiaus. Optimalus silicio kiekis augale  prisideda prie taupesnio vandens vartojimo 
organinių medžiagų sintezei (transpiracijos koeficiento sumažinimas). 

Kalis yra susijęs su aminorūgščių ir baltymų metabolizmu, veikia angliavandenių susidarymą fotosintezės metu, 
padidina asimiliacinį transportavimą. Jis pagreitina cukraus formavimąsi ir jo išnešiojimą po audinius, padidina 
atsparumą sausrai, šalčiui ir ligoms.

Silicio trūkumas lemia augimo, vystymosi ir reprodukcinės funkcijos sutrikimą daugelyje augalų. Visų pirma veikia 
grūdinius augalus, kuriuose silicio trūkumas įtakoja didesnę išgulimo riziką.

Kalio trūkumas visų pirma neigiamai veikia reprodukcinių organų vystymąsi. Uždelsta sėklų gemalo raida įtakoja 
prastesnius dygimo ir kitus rodiklius. Trūkstant kalio, ląstelės vystosi netolygiai, lapai auga neproporcingi, grublėtu 
paviršiumi.

CITRA PK – lengvai įsisavinamos skystos fosforo-kalio mikrotrąšos tręšimui per lapus.  

PRIVALUMAI
• subalansuotas lengvai įsisavinamas fosforas ir kalis
• optimalus augalo maitinimas kritiškiausiais jo vystymosi periodais
• stimuliuoja šaknų sistemos vystymąsi (ypač pradiniuose organogenezės etapuose)
• didina augalų žiemkentiškumą ir atsparumą šalčiui
• užtikrina aukštą derlių ir kokybę pagrindinėse žemės ūkio kultūrose
• neturi sudėtyje chloro
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CITRA

KOMPLEKSINĖS NPK TRĄŠOS 
PER LAPUS

• citrinos rūgšties pagrindu, lengvai įsisavinamos formos
• pagrindiniai augalų mitybos elementai 
• užtikrina aukštą derliaus našumą ir kokybę 

5 lZn – 12 g/l

CITRA

SILICIO IR KALIO TRĄŠOS 
PER LAPUS

• citrinos rūgšties pagrindu, lengvai įsisavinamos formos 
• didina augalų atsparumą išgulimui
• padeda kauptis cukrui
• mažina jautrumą infekcijoms ir šaknų kenkėjams



CITRA Zn lengvai įsisavinamos skystos mikrotrąšos tręšimui per lapus augalams, kurie 
jautresni Zn trūkumui.

PRIVALUMAI
• didina visų lauko kultūrų, vaisių ir daržovių derlingumą
• mažina augalų grybelinių ligų poveikį
• didina vaisių ir uogų cukraus kiekį
• gerina augalų atsparumą karščiui, sausrai ir šalčiui
• didina augalų aprūpinimą angliavandeniais, krakmolu ir baltymais

CITRA Mag – lengvai įsisavinamos skystos mikrotrąšos tręšimui per lapus, skirtos  
kompensuoti magnio trūkumą augaluose. 

PRIVALUMAI 
• ženkliai pagerina augalų atsparumą nepalankioms oro sąlygoms
• gerina augalų fotosintezės ir kvėpavimo procesus
• didina augalų atsparumą ir imunitetą

Magnis veikia visus augalų ląstelių procesus, kur vyksta cheminės energijos perdavimas 
ir jo kaupimasis (fotosintezė, kvėpavimas, glikolizė ir kt.). Magnis, kartu su kalciu, 
dalyvauja ląstelinių sienelių pektino medžiagų gamyboje. Dėl specifinio jungimosi į 

Cinkas yra daugelio fermentų komponentas, kuris dalyvauja formuojant chlorofilą, skatina vitaminų sintezę. Todėl 
naudojant cinką padidėja augalų augimas. Cinkas atlieka svarbų vaidmenį redukcijos procesuose augalų organiz-
muose. Cinko trūkumas turi įtakos fosforo metabolizmo sutrikimams: padidėja neorganinio fosforo kiekis, sulėtėja jo 
konversija į organines formas, pasireiškia chlorozė: šviesiai žalios spalvos ir net beveik baltos spalvos dryžiai arba 
dėmės ant lapų.  

Cinko trūkumo augaluose simptomai pasireiškia sulėtėjusiu augalų augimu, lėtesniu sėklų brendimu. Tarp kukurūzų 
lapų gyslų atsiranda šviesiai geltonos juostos (baltos dėmės), nauji lapai yra šviesiai geltoni arba balti. Vaismedžiai 
kenčia nuo pumpurų ir ūglių atrofijos, lapai nukrinta.

kompleksus magnis aktyvuoja daugiau kaip 300 fermentų. Jis taip pat teigiamai veikia fosforo perdavimą ir absorbciją.

Magnio trūkumo simptomai ypač akivaizdūs lengvose dirvose. Tai turi įtakos lapų chlorozei. Jie sukietėja ir tampa 
trapesni, anksčiau laiko nuvysta bei nukrenta. Ūmus magnio trūkumas sukelia „marmurinių lapų“ efektą. Jis labai 
svarbus kultūroms, kurios iš dirvožemio pasiima daug magnio: cukriniams runkeliams, vynuogėms, bulvėms ir 
šiltnamių kultūroms.
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5 lMg – 10 g/l

Mg

CITRA

• citrinos rūgšties pagrindu, lengvai įsisavinamos formos
• skatina fotosintezę, kvėpavimą, glikolizę
• lengvina azoto ir fosforo įsisavinimą
• teigiamai veikia augalų brendimo procesą

MAGNIS TRĄŠOS PER LAPUS

5 lZn – 12 g/l

Zn

CITRA

• citrinos rūgšties pagrindu, lengvai įsisavinamos formos
• padidėjęs lapų ir ūglių skaičius
• geresnis žiedyno apdulkinimas
• greitesnis angliavandenių, azoto ir fosfato metabolizmas

CINKAS TRĄŠOS PER LAPUS


