SIA “Ražošanas Tehnoloģijas”
sadarbībā ar Latvijas Humusvielu Institūts
Brīvības iela 144, Rīga, Latvija, LV-1012
E-pasts: info@greenok.lv; www.greenok.lv
Saziņas e-pasts par produktiem: vivita.viksnina@greenok.lv;
Vivita Vīksniņa, mob. tel. nr. : +371 27080251

GreenOK UNIVERSAL PRO
FILTRĒTS Kompostēšanas veicinātājs
Sapropeļa humusvielu koncentrāts, kuru sastāvā ir dabiski augsnes
mikroorganismi
Izmantojams profesionālajos smidzinātājos

PRODUKTA IEDARBĪBA
GreenOK UNIVERSAL PRO Kompostēšanas veicinātājs aktivizē mikroorganismus, stimulē to vairošanos un rada labvēlīgus apstākļus to attīstībai.
Paātrina bioloģiskās sadalīšanās procesu, veicina organisku vielu,
organiskas izcelsmes atkritumu, augu atlieku kompostēšanu.
Uzlabo augsnes auglību, palielina organisko vielu daudzumu un nomāc patogēno mikrofloru.
Pakāpeniski novērš nepatīkamo smaku, kura rodas organisku vielu, organiskas izcelsmes atkritumu, augu
atlieku kompostēšanas – pūšanas procesā.
Darba šķīduma sagatavošana un lietošana kompostēšanai
Koncentrātu lieto atšķaidītu ar ūdeni. Ūdens daudzumu nosaka atkarībā no kompostēšanas masas konsistences.
Produkts ir filtrēts.


Augu atlieku kompostēšanai uz lauka – 1 daļas koncentrāta uz 100 daļām ūdens (1:100). 2 litri koncentrāta
uz 200 l ūdens (+/-10%)/ 1 ha. Šķīdumu izlaista uz lauka, ieteicams 8-12 h pirms lauka uzaršanas.



Šķidras konsistences kompostēšanas masai – 1 daļa koncentrāta uz 50 daļām ūdens (1:50);



Biezas konsistences kompostēšanas masai - 1 daļa koncentrāta uz 100 daļām ūdens (1:100) Darba šķīdums
vienmērīgi jāsadala uz visu kompostēšanas masu. Nepieciešama aerācija, ja kompostēšanas masa ļoti blīva;



Papildus informācija - skatīt GreenOK produktu ieteikuma augsnes uzlabošanas un mēslošanas shēmu.

Derīguma termiņš
5 gadi (Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma).
Iepakojums
1,5 L; 5 L un 1000 L tilpuma fasējumi.
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GreenOK Formula EKO
Augsnes uzlabotājs
Sapropeļa koncentrāts ar bioloģiski aktīvām humusvielām,
aminoskābēm un dabiskiem mikroorganismiem
Neauglīgas vai smilšainas augsnes uzlabošanai.
Bioloģiski aktīvu sapropeļa humusvielu koncentrāts, spēcīgs
prebiotiķis. Dabiskā veidā atjauno augsnes organisko sastāvu,
aktivizē augsnes mikrofloru.
Izejviela
Ezera dūņas (sapropelis) no ekoloģiski tīrām saldūdens tilpnēm.
Satur mikroorganismus un humīnskābes.
PRODUKTA IEDARBĪBA
GreenOK FORMULA EKO Sapropel bagātina noplicinātas, smilšainas augsnes ar organiskām vielām,
bioloģiski aktīvām humusvielām un mikroelementiem.
Bioloģiski aktīvām humusvielām un efektīvajiem augsnes mikroorganismiem, kas veicina slāpekli un
fosforu piesaistošo baktēriju darbību augsnē.
Izveido augu augšanai labvēlīgu vidi, aktivizē augsnes mikrofloru.
Palielina organisko vielu sastāvu augsnē un paredzēts noplicinātas vai smilšainas augsnes uzlabošanai.
Lietošana
Koncentrātu atšķaida ar ūdeni proporcijā 1:40. Viena hektāra apstrādei rekomendējam izmantot 5 litrus
koncentrāta uz 200 litriem ūdens. Sagatavoto darba šķīdumu (vidējais pH 7,2) vienmērīgi iestrādā augsnē.
Atkārtoti var lietot 14 dienas pēc pirmās apstrādes. Turpmāko apstrādi veikt pēc nepieciešamības 2 - 4 reizes
sezonā, īpaši, ja augsnē ir augsts smilts saturs. Ieteicams lietot pirms augu sējas/stādīšanas un pēc ražas
novākšanas devu var palielināt 2 - 3 reizes.
 Papildus informācija GreenOK produktu lietošanas ieteikuma,
augsnes uzlabošanas un mēslošanas shēmā.
Derīguma termiņš
5 gadi (Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma).
Brīdinājums!
Humusvielām piemīt augsta bioloģiskā aktivitāte. Lietot tikai atšķaidītā
veidā. Ieteicams izvairīties no tiešo saules staru iedarbības uz produktu
Iepakojums
1,5 L; 5 L un 1000 L tilpuma fasējumi.
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GreenOK UNIVERSAL PRO
Uz sapropeļa humusvielu bāzes ražots organiskais
mēslojums – humusvielu koncentrāts.
Humusvielu 2,5% (25 g/litrs) koncentrāts. Dabisks augu
mēslošanas līdzeklis ar biostimulējošu efektu – aktivizē
dzīvības procesus augos. Izgatavots no augstvērtīga
Latvijas sapropeļa vai kūdras. Ieteicams visiem
kultūraugiem.
PRODUKTA IEDARBĪBA
Humusvielu koncentrāts Humate Green OK tiek ražots no sapropeļa, kas ir bioloģisko atlieku humifikācijas
produkts un veidojas mikroorganismu darbības rezultātā. Atšķirībā no analogiem produktiem, kurus iegūst no
dažādiem oglekli saturošiem avotiem (piemēram, leonardīta), Humate Green OK tiek ražots apstākļos, kas atļauj
saglabāt sapropeļa dzīvo mikrofloru.
Produkts GreenOK UNIVERSAL PRO
Paaugstina augu imunitāti pret nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem (karstums, sausums, salnas, slimības u.c.)
Uzlabo barības elementu iekļūšanu augos, uzlabo vielu apmaiņas procesus augos.
Paaugstina minerālmēslu izmantošanas efektivitāti, samazinot minerālmēslu patēriņu par 20-30%.
Uzlabo sēklu dīgtspēju un stādu iesakņošanos, veicina spraudeņu apsakņošanos. Sekmē sakņu sistēmas
attīstību, stimulē augu augšanu un augļu aizmešanos.
Palielina ražību (lauka pētījumi pierādījuši 15-30% ražas pieaugumu), uzlabo produkta garšas īpašības un
paaugstina uzturvērtību.
Samazina pesticīdu un nitrātu atlieku daudzumu produktos. Sorbē un izvada no augu organisma smagos
metālus.
Veicina novājinātu augu atlabšanu un atmodina snaudošos pumpurus vāji lapotiem augiem. Ziedošiem
augiem paildzina ziedēšanas laiku un veicina bagātīgāku ziedēšanu.
Novērš strauju augsnes izžūšanu un augsnē iestrādāto minerālmēslu izskalošanu.
Pētījumi un lauka izmēģinājumi
Latvijas Zemkopības Zinātniskā institūta pētījumos par GreenOK Universal Pro lietošanu kartupeļiem pierādīts,
ka Humate Green OK pielietošana kartupeļu audzēšanā nodrošināja būtisku ražas pieaugumu no 1m2: vidēji 1,13
kg jeb 21% vairāk nekā kontroles laukumā.
Izmēģinājumi uz ziemas kviešiem parādīja līdzīgu rezultātu, - ražas pieaugumu par 20%.
Daudzveidīgi humusvielu pētījumi notikuši citās pasaules valstīs, piemēram, Ukrainā, Krievijā, ASV, Jaunzēlandē,
Kanādā, Vācijā, Čehijā, Āfrikas valstīs. Tur humusvielu koncentrāti izmēģināti uz dažādām kultūrām, - kartupeļiem,
graudaugiem, ganību zāli, kukurūzu, ogulājiem, rapsi, cukurbietēm, kakao u.c. Visos gadījumos uzrādīti pozitīvi
rezultāti – gan ražas pieauguma, gan sējuma un stādījuma kvalitātes rādītājos. Samazinājusies augu saslimstība,
kā arī novērots nepieciešamo minerālmēslu devu samazinājums, pateicoties augu vielu maiņas uzlabojumiem.
Lietošana
1. Skatīt GreenOK produktu ieteikuma augsnes
uzlabošanas un mēslošanas shēmu.
2. Skatīt pielietošanas devas pievienotajā tabulā
Derīguma termiņš
5 gadi (Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz
iepakojuma).
Iepakojums
1,5 L; 5 L un 1000 L tilpuma fasējumi.
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GREENOK UNIVERSAL PRO
lietošanas rekomendācijas ražojošo kultūraugu audzēšanā

Kultūra

Graudaugi

Pākšaugi,
rapsis

Kartupeļi

Dārzeņi,
sakņaugi

Ogulāji

Zemenes

Lopbarības un
zāliena zālāji

GreenOK
Universal PRO
deva
25ml/ 10 l ūdens

Apstrādā jamais
apjoms
1t

Pielietošanas veids un rekomendējamais laiks

Pievienojot sēklu kodnei

100ml / 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pilnu dīgstu fāzē

100ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām cerošanas fāzē - stiebrošanas fāzes sākumā

100ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām vārpošanas fāzes sākumā

50ml/ 20 l ūdens

1t

Sēklu pirmssējas apstrāde

150ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pilnu dīgstu fāzē

150ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām ziedpumpuru veidošanās fāzē

50ml/ 20 l ūdens

It

Bumbuļu apstrāde pirms stādīšanas

100ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pilnu dīgstu fāzē

150ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pirms pirmās vagošanas

150ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām ziedpumpuru veidošanās fāzes sākumā

10 kg

Sēklu mērcēšana 2 stundas

200ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām 3-4 lapu attīstības fāzē

300ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pēc 20-30 dienām no 1 .piebarošanas

300m 1/ 200 l ūdens

1 Iha

Piebarošana caur lapām pēc 60-70 dienām no 2.piebarošanas

200ml/ 800 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām lapu plaukšanas periodā

300ml/ 800 l ūdens

1 ha

300ml/ 800 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām ziedpumpuru veidošanās fāzē - ziedēšanas
sākumā
Piebarošana caur lapām pēc 10 dienām pēc noziedēšanas

300ml/ 200 l ūdens

1 ha

200ml/ 200 l ūdens

1 ha

200ml/ 200 l ūdens

1 ha

100ml/ 10 l ūdens

1t

150ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pavasarī zelmeņa ataugšanas sākumā

200ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pēc 3-5 dienām pēc kārtējās zāles
nopļaušanas

10ml/ 10 l ūdens

Piebarošana caur lapām pavasarī veģetācijas atjaunošanās
sākumā
Piebarošana caur lapām ziedēšanas laikā
Piebarošana caur lapām pēc 25-30 dienām pēc pēdējās ogu
novākšanas
Sēklu pirmssējas apstrāde
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Mikrobioloģisks preparāts

GreenCYTOKININ
Augu augšanas veicinātājs
Mikroorganismus saturošs līdzeklis
(pseudomonas stutzeri 3x109 kvv/ml)
NPK 0,002-0,05-0,04

Mitrums 99,7%; Organiskās vielas 0,1%; pH 7-9
Citokinīni 12mg/l; Auksīni 0,06 mg/l
GreenCytokinin satur augu fitohormonus – citokinīnus un
auksīnus, vitamīnus un īpašas vielas – elicitorus, kas
stiprina augu imunitāti. Augu augšanas veicinātājs ir dabīgs
preparāts, ko iegūst biotehnoloģiski, tam piemīt plašs
pielietojums augkopībā. Rekomendējams visām kultūrām.
PRODUKTA IEDARBĪBA
Uzlabo un paātrina sēklu dīgšanu un augšanu;
Palielina ražību, uzlabo produkta garšas īpašības un palielina ražas saglabāšanas ilgumu;
Veicina sānzaru augšanu un bagātīgu ziedēšanu;
Palielina auga izturību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem (sausums, salnas);
Veicina spēcīgu sakņu sistēmas izveidi un stingra auga stublāja veidošanu;
Veicina auga šūnu augšanu un hlorofila sintēzi augā, aizkavē auga novecošanu.
Pētījumi un lauka izmēģinājumi
Sadarbībā ar LU Bioloģijas institūta Augu ģenētikas laboratoriju ir veikti laboratoriskie eksperimenti, lai
pārbaudītu GreenCytokinin ietekmi uz šūnu augšanu un attīstību. Eksperimenta rezultātā uz barotnēm ar
GreenCytokinin tika konstatēts 351,8% (vasaras kviešiem) un 219,7% (ziemas kviešiem) vairāk aktīvi augošu
šūnu salīdzinot ar kontroli (barotne bez GreenCytokinin). No eksperimenta rezultātiem izriet, ka GreenCytokinin
piemīt šūnu augšanas veicinošs efekts.
GreenCytokinin darbības efektivitātes apliecinājumi sadarbībā ar APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu
ir veikti trīsgadīgi izmēģinājumi uz kartupeļiem, vasaras rapsi, kukurūzu un ganību aireni. Izmēģinājumi pierādīja,
ka izmantojot mikrobioloģisku preparātu GreenCytokinin ir sekmēta lielākas ražas veidošanās pat par 47%
vasaras rapsim un par 47% ganību airenei. Kukurūzas zaļās masas pieaugums lielāks par 11% salīdzinot
ar kontroli un kartupeļu cietes satura pieaugums bumbuļos lielāks par 11% nekā kontrolei.
Lietošana
Skatīt uz produkta etiķetes.
Derīguma termiņš
2 gadi (Partijas Nr. un izgatavošanas datumu
skatīt uz iepakojuma).
Brīdinājums!
Mikrobioloģiskam preparātam piemīt augsta
bioloģiskā aktivitāte. Lietot tikai atšķaidītā
veidā. Ieteicams izvairīties no tiešo saules
staru iedarbības uz produktu. Pēc iepakojuma
atvēršanas uzglabāt vēsā vietā, kur
temperatūra 00C līdz +50C.
Iepakojums
1 ml; 2 ml; 100 ml un 1,5 L tilpuma fasējumi.

