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Kopsavilkums 
 

Sadarbības projekta ietvaros Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā  trīs gadu periodā 
(2011. - 2013.) tika veikta humusvielu preparāta: Green OK – Universal PRO, un dabiskas 
izcelsmes mikrobioloģiska augu augšanas veicinātāja: Green Cytokinin, efektivitātes pārbaude 
ražošanas apstākļos kartupeļiem, miežiem, daudzgadīgajām zālēm (ganību airenei), kukurūzai un 
rapsim. Pētījumu rezultāti liecina, ka minētie preparāti kopumā pozitīvi ietekmēja pārbaudīto augu 
sugu augšanu un attīstību, kas, vairumā gadījumu, sekmēja augu veģetatīvās masas pieaugumu un, 
līdz ar to, arī augstākas ražas veidošanos. Lielāku pozitīvo ietekmi uz augu augšanu un attīstību 
kopumā uzrāda preparāts Green Cytokinin.  

 

 

Ievads 
 

Pēdējos gados aizvien vairāk palielinās patērētāju interese par videi draudzīgiem dabiskas 

izcelsmes preparātiem, kurus varētu izmantot dažādu sugu augu audzēšanā. Kā viena no iespējām 

ir jaunās nozares- Humusvielu mēslošanas līdzekļu un identisku organominerālo mēslošanas 

līdzekļu ražošana no Latvijas kūdras un sapropeļa, kā arī dabiskas izcelsmes 

mikrobioloģiska augu augšanas veicinātāja Green Cytokinin -  produktu izmantošana.  

Attīstot jaunas tehnoloģijas un radot inovatīvus produktus praktiķiem savus produktus 

piedāvā arī Latvijas humusvielu institūts, ņemot vērā, ka līdz ar jaunu produktu ražošanu svarīgi 

vienlaicīgi izstrādāt arī to pielietošanas tehnoloģijas, ko var īstenot veicot kompleksus zinātniskos 

pētījumus gan laboratorijas, gan ražošanas apstākļos. Šādi pētījumi, sadarbības projekta ietvaros, 

tiek veikti Valsts Priekuļu LSI.   

Pētījuma mērķis 2013. gadā: 

pārbaudīt inovatīvām tehnoloģijām izveidoto humusvielas saturošā preparāta - Humate Green 

OK Universal Pro un mikrobioloģiska augu augšanas veicinātāja - Green OK  Green Cytokinin 

- efektivitāti ražošanas izmēģinājumos un izstrādāt rekomendācijas praktiskai pielietošanai 

kartupeļiem, turpināt preparātu pielietošanas efektivitātes pārbaudi ganību airenei un uzsākt 

priekšizpēti vasaras rapsim un kukurūzai. 

 

Pētījuma uzdevumi: 

1. Noskaidrot humusvielu preparātu Green OK – Universal PRO, un dabiskas izcelsmes 

Green OK mikrobioloģiska augu augšanas veicinātāja Green Cytokinin efektivitāti 

laukaugu (kartupeļu, ganību airenes) audzēšanā. 



4 
 

2. Pamatojoties uz triju gadu pētījumu rezultātiem izstrādāt rekomendācijas minēto 

preparātu izmantošanai integrētajā un konvencionālajā lauksaimniecībā kartupeļiem.  

Uzsākt minēto preparātu efektivitātes pārbaudi vasaras rapsim un kukurūzai. 
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1. IZMĒĢINĀJUMA METODIKA UN APSTĀKĻI 
 

1.1. Izmēģinājumos iekļautās sugas un šķirnes: 
1.1.1. Kartupeļi: 
Šķirne ‘Lenora ‘(Len)- vidēji agra galda kartupeļu šķirne, izveidota Valsts Priekuļu 

laukaugu selekcijas institūtā. Ziedi – balti, miza – dzeltena, mīkstums – dzeltens. Pēc vārīšanas 
tie ir miltaini, atdziestot netumšojas, pēc vārīšanas bumbuļi ir ar ļoti labu izskatu un garšu. 
Izturīga pret kartupeļu vēzi un nematodi, vidēja izturīga pret lakstu puvi.  
Šķirne ‘Brasla’(Bra)- vidēji vēla, novākšanas gatavību sasniedz 130 – 160 dienās pēc  

stādīšanas, augstražīga. Vārīti bumbuļi ir ļoti miltaini, garšas īpašības 6 –7 balles. Cietes saturs 
augsts 16,4 – 23,0 %. Izmantojama galdam un pārstrādei cietē. Augstražīga. Šķirne izturīga pret 
kartupeļu vēzi un nematodi, vidēji izturīga pret lakstu puvi. Laba izturība pret parasto kraupi un 
vīrusslimībām. Piemērota audzēšanai labi iekoptās mālsmilts un smilšmāla augsnēs, jo pieder pie 
intensīvo šķirņu grupas. Šķirne ļoti mitrumprasīga.  
 

1.1.2. Ganību airene ‘Gunta’ 
Šķirnes tiesību īpašnieks - Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts. Īpašības - 

apakšzāle, viena no vērtīgākajām stiebrzālēm ar augstu proteīna saturu un sagremojamību. 
Ziemcietība – vidēja. Nogatavošanās - vidēji vēla, zied jūnija III dekādē, par nedēļu agrāka, kā 
tetraploidā šķirne ‘Spīdola’. Ataugšanas spēja - ļoti laba. Ražība - Sausnas raža - vidēja 8-10 t 
ha-1. Sēklu raža - augsta (0,8-0,9 t ha-1), barības vērtība - augsta Izturība pret slimībām- - vidēja 
Izmantojama: 
• zāļu maisījumiem kultivētās ganībām, pļaujamiem zālājiem vidējās un smagās minerālaugsnēs, 
trūdvielām bagātās māla augsnēs, kūdras un vieglas smilts augsnes audzēšanai nav piemērotas;  
• no 2008.gada šķirne iekļauta audzēšanai bioloģiskā lauksaimniecībā;  
• izmantojama arī dekoratīvo zālienu ierīkošanai 
Ganību airene tika iesēta laukā pēc iepriekšējā gadā slikti pārziemojušu rudzu iearšanas. Tiklīdz 
arumā bija izprovocēta maksimāla nezāļu sadīgšana un tās saniegušas attiecīgo attīstības fāzi, tās 
tika apsmidzinātas ar herbicīdu (Raundaps). Uz ganību airenes sējas laiku laukā bija vērojams, 
ka aktivizējusies herbicīda stresu pārcietusī vārpata.  
Par meteoroloģisko apstākļu ietekmi uz ganību airenes augāsanu un attīstību analīze tiks veikta 
pēc ražas izvērtēšanas. 
 

1.1.3. Vasaras rapsis  ‘Perfekt ’ (līnijšķirne) 
PERFEKT ir vidēji vēlīna vasaras rapšu šķirne. Šķirnei ir raksturīgas lielas sēklas, 1000 

sēklu masa Latvijas izmēģinājumos atkarībā no izmēģinājumu vietas svārstās no 4 g. līdz pat 5.6 
g., kas ir vienlīdzīga un augstāka par standartšķines rādītājiem attiecīgajā izmēģinājumu gadā. 
Šķirne raksturojas ar lielisku veldres noturību un labiem ražas rādītājiem. PERFEKT izceļas ar 
lieliskiem rādītājiem eļļas satura un eļļas atdeves rādītāju ziņā, tai ir ļoti laba izturība pret balto 
puvi (Sclerotinia). Šķirnei ir arī laba noturību pret pāksteņu atvēršanos. 
 

1.1.4. Kukurūza ‘Cester 230’ 
Šķirne selekcionēta Čehijā, Latvijā tiek audzēta no 2005. gada. Vidēji agrīna, ar stabilu ražu, 
ātraudzīga ar augstu enerģētisko vērtību un labu izturību pret slimībām. 
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1.1. Meteoroloģisko apstākļu raksturojums un ietekme uz augu augšanu 
 

2012. gada ziema bija stabila, kopumā bez atkušņiem un ilga. Sniega sega noturējās līdz 
aprīļa vidum. Maijs bija silts, un kopumā temperatūra par 2.5- 5.2 grādiem pārsniedza ilggadīgo 
vidējo. 
Kartupeļi tika iestādīti salīdzinoši vēlu, bet- siltā un mitrā (pēc neliela lietus iepriekšējā dienā) 
augsnē, kas ir viens no svarīgiem agrotehniskajiem pasākumiem, kas jāievēro, lai nodrošinātu 
labu bumbuļu sadīgšanu, ja tie nav diedzēti. Stādījums sadīga vidēji 3 nedēļu laikā.  

Jūnijs un jūlijs raksturojās ar paaugstinātu gaisa temperatūru un samazinātu nokrišņu 
daudzumu, kas kartupeļiem nav optimāli, lai sekmīgi izmantotu augsnē esošos barības 
elementus. Šis faktors teorētiski varēja būt izšķirošais, kas varētu norādīt uz pielietoto preparātu 
pozitīvo ietekmi tieši augu augšanai nelabvēlīgos apstākļos.   

Informācija par kartupeļu attīstības norisi veģetācijas periodā kontroles variantā 
atspoguļota 1. tabulā. Lauka vizuālais izskats sezonā atspoguļots 2. pielikuma 1.un 2  attēlā. 

1. tabula 
Fenoloģiskie novērojumi kartupeļiem kontroles variantā 

Fenoloģiskās fāzes kods Lenora Brasla 

Sadīguši 10 14.06. 17.06. 
Stublāju augšanas sākums 31 21.06 21.06. 
Stublāju augšanas vidus 35 01.07. 01.07. 
Ziedpumpuru veidošanās 50 18.07. 20.07. 
Ziedēšana 60 22.07. 25.07. 
Ogu veidošanās 71 09.08. 11.08. 
Lakstu atmiršana (nosacīti) 83 02.09. 04.09. 
 
Ganību airene  

Informācija par ganību airenes attīstības norisi veģetācijas periodā kontroles variantā 
atspoguļota 2. tabulā. Lauka vizuālais izskats sezonā atspoguļots pielikuma 7.  attēlā. 

2. tabula 
Fenoloģiskie ganību airenei kontroles variantā 

Fenoloģiskās fāzes Kods Fāzes iestāšanās sākums 
Dīgšana 06 16.06. 
Cerošana 18 28.05. 
Stiebrošana 34 10.06. 
 
Rapsis tika iesēts 15. maijā. Tā kā „pieturējās” silts laiks un mitruma bija pietiekoši, tas sadīga 
nedēļas laikā un vienmērīgi.
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3. tabula 

Fenoloģiskie novērojumi vasaras rapsim kontroles variantā 

Fenoloģiskās fāzes kods Vasaras rapsis 

Dīgļlapu parādīšanās 07 23.05. 
Pirmā īstā lapa 11 08.06 
Stublāju veidošanās 30 06.07. 
Ziedpumpuru attīstība (ziedkopu iekļauj lapas) 50 15.07. 
Ziedēšana (pirmie ziedi atvērušies) 60 19.07. 
Pāksteņu attīstības sākums 72 29.07. 
Nogatavošanās sākums (sēklas zaļas) 83 07.08. 
 
Kukurūza tika iesēta 17. maijā. Tās attīstības gaita atspoguļota 4. tabulā. 

4. tabula 
Fenoloģiskie novērojumi kukurūzai kontroles variantā 

Fenoloģiskās fāzes kods Kukurūza 

Dīgšana 07 06.06. 
Lapu attīstība 11-19 14-28.06 
Stiebrošana 30 01.07. 
Ziedkopu veidošanās- skarošana 51 22.07. 
Ziedēšana 63 02.08. 
Graudu veidošanās 79 14.08. 
Nogatavošanās sākums (nosacīti) 89 29.08. 
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1.2. Varianti 
Kartupeļi (2 šķirnes) 

1. Kontrole (NPK fona mēslojums, bez apstrādes ar preparātiem) 
2. Sēklas apstrāde ar Green OK -Universal PRO (bez NPK ) 
3. Sēklas apstrāde ar Green OK -Universal PRO (fona mēslojums) 
4. Sēklas apstrāde ar Green OK -Universal PRO + lakstu apstrāde pirms saļaušanās 

(fona mēslojums) 
5. Sēklas apstrāde ar Green OK -Universal PRO + lakstu apstrāde butonizācijas 

sākumā+ apstr pirms ziedēšanas (fona mēslojums) 
6. Sēklas apstrāde ar Green OK -Universal PRO + lakstu apstrāde butonizācijas 

sākumā+ apstr pirms ziedēšanas (1/2  mazāks fona mēslojums) 
7. Sēklas apstrāde ar Green OK -Universal PRO + lakstu apstrāde butonizācijas 

sākumā+ apstr pirms ziedēšanas ((4 reizes mazāks fona mēslojums) 
8. Sēklas apstrāde ar Greene Cytokinin (fona mēslojums) 
9. Sēklas apstrāde ar Greene Cytokinin + lakstu apstrāde pirms sakļaušanās (fona 

mēslojums) 
10. Sēklas apstrāde ar Greene Cytokinin + lakstu apstrāde butonizācijas sākumā+ 

apstrāde pirms ziedēšanas (fona mēslojums) 
11. Sēklas apstrāde ar Greene Cytokinin + lakstu apstrāde butonizācijas sākumā+ 

apstrāde pirms ziedēšanas ( ½ fona mēslojums) 
12. Sēklas apstrāde ar Greene Cytokinin + lakstu apstrāde butonizācijas sākumā+ 

apstrāde pirms ziedēšanas (4 reizes mazāks fona mēslojums) 
 

Kukurūza 
13. Kontrole (NPK fona mēslojums, bez apstrādes ar preparātiem) 
14. Sēklas apstrāde ar prep Green OK -Universal PRO (bez NPK ) 
15. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO (fona mēslojums) 
16. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO + apstrāde veģetācijas periodā (bez fona 

mēslojuma) 
17. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO + apstrāde veģetācijas periodā (1/2  

mazāks fona mēslojums) 
18. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO + apstrāde veģetācijas periodā (4 reizes 

mazāks fona mēslojums) 
19. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin (fona mēslojums) 
20. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin (bez fona mēslojuma) 
21. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin +  apstrāde veģetācijas periodā (fona mēslojums) 
22. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin +  apstrāde veģetācijas periodā (bez fona 

mēslojuma) 
23. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin + apstrāde veģetācijas periodā ( ½ fona 

mēslojums) 
24. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin +  apstrāde veģetācijas periodā (4 reizes mazāks 

fona mēslojums) 
 

Rapsis 
25. Kontrole (NPK fona mēslojums, bez apstrādes ar preparātiem) 
26. Sēklas apstrāde ar prep Green OK -Universal PRO (bez NPK ) 
27. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO (fona mēslojums) 
28. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO + apstrāde veģetācijas periodā (bez fona 

mēslojuma) 
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29. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO + apstrāde veģetācijas periodā  (1/2  mazāks 
fona mēslojums) 

30. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO + apstrāde veģetācijas periodā (4 reizes 
mazāks fona mēslojums) 

31. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin (fona mēslojums) 
32. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin (bez fona mēslojuma) 
33. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin +  apstrāde veģetācijas periodā (fona mēslojums) 
34. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin +  apstrāde veģetācijas periodā (bez fona mēslojuma) 
35. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin + apstrāde veģetācijas periodā  ( ½ fona mēslojums) 
36. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin + apstrāde veģetācijas periodā (4 reizes mazāks fona 

mēslojums) 
 
Ganību airene 
 

37. Kontrole (NPK fona mēslojums, bez apstrādes ar preparātiem) 
38. Sēklas apstrāde ar prep Green OK -Universal PRO (bez NPK ) 
39. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO (fona mēslojums) 
40. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO + apstrāde veģetācijas periodā (fona 

mēslojums) 
41. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO + 2 apstrādes veģetācijas periodā (fona 

mēslojums) 
42. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO + apstrāde veģetācijas periodā (1/2  

mazāks fona mēslojums) 
43. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO + apstrāde veģetācijas periodā (4 reizes 

mazāks fona mēslojums) 
44. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin (fona mēslojums) 
45. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin + apstrāde veģetācijas periodā (fona mēslojums) 
46. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin + 2 apstrādes veģetācijas periodā (fona 

mēslojums) 
47. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin + apstrāde veģetācijas periodā ( ½ fona 

mēslojums) 
48. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin + apstrāde veģetācijas periodā (4 reizes mazāks 

fona mēslojums) 
 

1.3.  Devas 
Green OK -Universal PRO 
Kartupeļi 

– sēklas apstrāde- 50 ml /20l ūdens uz 1 t  
– dīgstu apstrāde (pilna sadīgšana)- 100 ml/200 l ūdens uz 1 ha 
– apstrāde butonizācijas sākumā-150 ml/200 l ūdens uz 1 ha 

Kukurūza 
– sēklas apstrāde-25 ml /10l ūdens  
– dīgstu apstrāde (pilna sadīgšana),100ml/200cl ūdens 1 ha   
– apstrāde vārpošanas fāzes sākumā, 100ml/200cl ūdens 1 ha 

Ganību airene 
– sēklas apstrāde-100 ml/10 l ūdens 1 t (2012. un 2013.g.) 
– apstrāde pavasarī veģetācijai atjaunojoties 150 ml/200 l ūdens uz 1 ha 
– apstrāde pēc 1.appļaušanas 200 ml/200 l ūdens uz 1 ha 

Rapsis 
– sēklas apstrāde-25 ml /10l ūdens  
– dīgstu apstrāde (pilna sadīgšana),100ml/200cl ūdens 1 ha   
– apstrāde vārpošanas fāzes sākumā, 100ml/200cl ūdens 1 ha 



10 
 

 
 
Green citokinine 
Kartupeļi, kukurūza, ganību airene, rapsis 

– sēklas apstrāde- 2 ml /1 l ūdens (40 ml uz 1 kg kart) 
– dīgstu apstrāde (pilna sadīgšana)- 2 ml /1 l ūdens (40 ml uz  1 m2) 
– apstrāde butonizācijas sākumā-2 ml /1 l ūdens (40 ml uz  1 m2) 
 

 
1.4.  Uzskaites platība 

Kartupeļi 
Lauciņa garums – 20 m. 
Lauciņa platums – 1.4 m. 
Lauciņa platība- 28 m2 
Viena varianta UZSKAITES platība- 112 m2 
 
Kukurūza,  
Lauciņa garums 5 m,  
Lauciņa platums 2,7 m  
Uzskaites lauciņa platība- 13,5 m2 

Viena varianta UZSKAITES platība- 54 m2 
 

Vasaras rapsis, ganību airene 
Lauciņa garums –10. m 
Lauciņa platums – 1.2 m 
Lauciņa platība- 12 m2 
Viena varianta UZSKAITES platība- 48 m2 
 
Lauciņu izkārtojums- randomizēti. 
 
 

1.5.  Agrotehniskie pasākumi 
 
Kartupeļi 
Minerālmēslu izkliede- 27.05., 350 kg ha-1 NPK 12:11:18. 
Dziļirdināšana- 28.05. 
Vagu dzīšana, stādīšana- 01.06. 
Vagošana- 18.06., 02.07., 17.07. 
Preparātu izsmidzināšana- 25.07.,  
 
Ganību airene, vasaras rapsis 
Minerālmēslu iestrāde- 16.05. 
Sēja- 17.05. 
Preparātu izsmidzināšana- 21.06.,25.07.,  
 
 
Kukurūza 
Minerālmēslu iestrāde- 16.05. 
Sēja- 17.05 
Preparātu izsmidzināšana- 21.06. 25.07.
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2. IZMĒĢINĀJUMA REZULTĀTI 
2.1. Kartupeļi 

2013. gada sezonā abu izmēģinājumā iekļauto šķirņu bumbuļu raža līdzīga- 26.6 t ha-1 

šķirnei ‘Lenora’ un 26.1 t ha-1 – šķirnei ‘Brasla’, kas uzskatāmas par salīdzinoši labu, ņemot 

vērā sauso jūlija otro pusi, kad mitrumam kartupeļu ražas veidošanā izšķirošā nozīme. 

Pielietoto preparātu ietekmē ražas svārstības šķirnei ‘Lenora’ – 9.2 t ha-1, bet šķirnei ‘Brasla- 

6.2 t ha-1 , kas norāda uz to, ka agrīnāka šķirne uz preparātu pielietošanu bijusi „atsaucīgāka” 

(skat.1.att.). 

1. att. Kartupeļu raža, t ha-1, 2013.g. 

2013. gada sezona kartupeļiem raksturojās ar salīdzinoši augstu cietes saturu bumbuļos. 

Vidējais cietes saturs šķirnei ‘Lenora’-17.9%, bet šķirnei ‘Brasla’- 19.5%. Pielietoto 

preparātu ietekmē cietes satura svārstības abām šķirnēm , sasniedza 1.2% - šķirnei ‘Lenora’ 

un 1.9% - šķirne ‘Brasla’ (skat.2.att.).  

 

2. att. Cietes saturs bumbuļos, %, 2013.g. 
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Cietes saturu attiecinot uz iegūtās ražas lielumu redzams, ka, abām pētījumos iekļautajām 

šķirnēm lielākais iegūtās cietes daudzums no hektāra ir variantos ar Universal PRO, kas 

nesaskan ar iepriekšējā sezonā iegūtajiem datiem, kad labāki rezultāti tika iegūti ar preparātu 

Greene Citokinin (skat. 5.tab.).  

5. tabula  
Humusvielu preparātu efektivitāte kartupeļos 

Nr.
p.k
. 

Varianti 

Sadīgšana 
(+ vai – 
dienas 
pirms 

kontroles)  

Raža
, 

 t ha-

1 

Cietes 
saturs 
bumb
uļos, 

% 

Ciete
s 

raža, 
t ha-1 

Šķirne 

1. 1.Kontrole (bez apstrādes ar preparātiem) 0 26,6 
27,4 

16,56 
18,8 

4.4 
5.15 

Len 
Bra 

2. Green OK -Universal PRO (bez NPK ) -1 25,8 
23,0 

17,97 
19,17 

4.64 
4,41 

Len 
Bra 

3. 
Green OK -Universal PRO (fona 
mēslojums) -1 31,6 

27,0 
17,2 
19,28 

5,43 
5,21 

Len 
Bra 

4. 
 Green OK -Universal PRO + lakstu 
apstrāde pirms saļaušanās (fons) -1 22,4 

26,4 
17,93 
19,76 

4.02 
5,22 

Len 
Bra 

5. 

Green OK -Universal PRO + lakstu 
apstrāde butonizācijas sākumā+ apstr 
pirms ziedēšanas (fons) 

-1 28,8 
29,2 

18,2 
20,67 

5,24 
6,04 

Len 
Bra 

6. 

Green OK -Universal PRO + lakstu apstr 
butonizācijas sākumā+ apstr pirms 
ziedēšanas (1/2  mazāks fona mēslojums) 

-1 28,8 
29,2 

18.2 
20,69 

5,24 
6,01 

Len 
Bra 

7. 

Green OK -Universal PRO + lakstu apstr 
butonizācijas sākumā+ apstr pirms 
ziedēšanas (4 x mazāks fona mēslojums) 

-1 28,8 
29,2 

18,2 
20,6 

5,24 
6,02 

Len 
Bra 

8. Greene Cytokinin (fons) -2 26,4 
26,4 

18,42 
19,34 

4,86 
5,11 

Len 
Bra 

9. 
Greene Cytokinin + lakstu apstr pirms 
saļaušanās (fona mēslojums) -2 24,6 

24,8 
18,36 
19,62 

4,52 
4,87 

Len 
Bra 

10. 

Greene Cytokinin + lakstu apstr 
butonizācijas sākumā+ apstr pirms 
ziedēšanas (fona mēslojums) 

-2 24,6 
24,8 

18,36 
19,63 

4,52 
4,87 

Len 
Bra 

11. 

Greene Cytokinin + lakstu apstrāde 
butonizācijas sākumā+ apstrāde pirms 
ziedēšanas ( ½ fona mēslojums) 

-2 24,6 
24,8 

18,39 
19,6 

4,52 
4,86 

Len 
Bra 
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12. 

Greene Cytokinin + lakstu apstr 
butonizācijas sākumā+ apstr pirms 
ziedēšanas (4 x mazāks fona mēslojums) 

-1 24,6 
24,8 

18,36
19,61 

4,52 
4,86 

Len 
Bra 

RS 95 (raža)= 4.6 t ha-1 

 
Izmēģinājumu lauka vizuālais atspoguļojums kartupeļu ziedēšanas laikā sniegts pielikuma 1. un 
2. attēlā. 
 
Kukurūza 

Kukurūza sadīga vienmērīgi, preparāta ietekme uz sadīgšanu netika novērota. Tika 

noteikts vālīšu skaits augā, kā arī veikti auga garuma mērījumi. Iegūtie dati atspoguļoti 3. un 4. 

attēlā. Iespējams, sausuma dēļ izveidojās šķirnei netipiski mazs vālīšu daudzums. 

 

3. att. Vālīšu skaits kukurūzā vienam augam, 2013.g. 

 
13. Kontrole (NPK fona mēslojums, bez apstrādes ar preparātiem) 
14. Sēklas apstrāde ar prep Green OK -Universal PRO (bez NPK ) 
15. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO (fona mēslojums) 
16. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO + apstrāde pirms ziedēšanas (bez fona mēslojuma) 
17. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO + apstrāde  ziedēšanas sākumā  (1/2  mazāks fona 

mēslojums) 
18. Sēklas apstrāde Green OK -Universal PRO + apstrāde  ziedēšanas sākumā (4 reizes mazāks fona 

mēslojums) 
19. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin (fona mēslojums) 
20. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin (bez fona mēslojuma) 
21. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin +  apstrāde pirms ziedēšanas sākumā (fona mēslojums) 
22. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin +  apstrāde ziedēšanas sākumā (bez fona mēslojuma) 
23. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin + apstrāde ziedēšanas sākumā  ( ½ fona mēslojums) 
24. Sēklas apstrāde Greene Cytokinin +  apstrāde butonizācijas sākumā+ apstrāde pirms ziedēšanas 

(4 reizes mazāks fona mēslojums) 
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Dati liecina, ka kukurūzas augu garums vidēji sasniedza 136,8 cm. Garuma atšķirības 

atkarībā no varianta vidēji 21.1 cm. Vērojama tendence, ka variantos ar citokinīnu auga garums 

ir lielāks, tomēr, salīdzinājumā ar kontroli atšķirības nelielas (skat. pielikuma 3.un 4.att.).  

 
5. att. Kukurūzas garums atkarībā no humusvielu preparātu pielietošanas 

 
 
Ganību airene ‘Gunta’ 

 
Dati liecina, ka ganību airene pozitīvi reaģē uz humusvielu preparātu pielietošanu 

(5.tab.). Tāpat kā iepriekšējā sezona, visos variantos, salīdzinājumā ar kontroli, bija par 1-2 

dienām ātrāka sadīgšana, un arī turpmākajā periodā vizuāli bija konstatējamas atšķirības (skat 

7.att. pielikumā).  

5. tabula 
Humusvielu preparātu efektivitāte daudzgadīgajām zālēm (ganību airenei) 

Varianti 
Sadīgšana, 

+ vai – dienas 
salīdzinājumā ar kontroli 

Zelmenis, 
vizuāli (ballēs 1-5) 
1 mēnesi pēc sējas 

37.Kontrole (NPK fona mēslojums, bez 
apstrādes ar preparātiem) 0 3 

38.Sēklas apstrāde ar prep Green OK -
Universal PRO (bez NPK ) -1 3-4 

39.Sēklas apstrāde Green OK -
Universal PRO (fona mēslojums) -1 3-4 
40.Sēklas apstrāde Green OK -
Universal PRO + apstrāde veģetācijas 
periodā (fona mēslojums) 

-1 3-4 

41.Sēklas apstrāde Green OK -
Universal PRO + 2 apstrādes 
veģetācijas periodā (fona mēslojums) 

-1 4 
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42.Sēklas apstrāde Green OK -
Universal PRO + apstrāde veģetācijas 
periodā (1/2  mazāks fona mēslojums) 

-1 4 

43.Sēklas apstrāde Green OK -
Universal PRO + apstrāde veģetācijas 
periodā (4 reizes mazāks fona 
mēslojums) 

-1 4 

44.Sēklas apstrāde Greene Cytokinin 
(fona mēslojums) -2 4 
45.Sēklas apstrāde Greene Cytokinin 
+ apstrāde veģetācijas periodā (fona 
mēslojums) 

-2 4 

46.Sēklas apstrāde Greene Cytokinin 
+ 2 apstrādes veģetācijas periodā 
(fona mēslojums) 

-2 5 

47.Sēklas apstrāde Greene Cytokinin 
+ apstrāde veģetācijas periodā ( ½ 
fona mēslojums) 

-1 4 

48.Sēklas apstrāde Greene Cytokinin 
+ apstrāde veģetācijas periodā (4 
reizes mazāks fona mēslojums) 

-1 4 

 
 
Vasaras rapsis 

Rapša augu garums sezonā vidēji sasniedza 101,3 cm. Atšķirības varianta ietekmē – 15,4 

cm.  Garākie augi izveidojās variantā ar  sēklas apstrāde un pēc tam atkārtotu apstrādi ar Greene 

citokinin bez fona mēslojuma  (6.att.). 

 
6.att. Humusvielu preparātu ietekme uz vasaras rapša garumu. 

 
Šajā variantā iegūta arī viena no augstākajām rapša sēklu ražām, kontroli pārsniedzot par 

47,1%  (7.att.). Tā kā šie ir pirmā pētījumu gada rezultāti, pie tam, apstākļos, kad sākot ar jūliju 

iestājās nelabvēlīgi ražas veidošanās apstākļi, rezultātiem ir tikai orientējošs raksturs. 
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Humusvielu preparatu ietekme uz vasaras rapiaraiu.

l. 2013. gada sezona parbaudrtie humusvielu prepardti- Green OK - Universal PRO,

Greene Cytokinin- pozitrvi ietekmEja parbaudrto augu sugu (kartupefu, kukurtizas,

vasaras rap5a un ganlbu airenes) aug5anu un attrstrbu, kas, salldzindjuma ar kontroli,

sekm6j a augstakas raZas veido5anos.

2. TAkA kartupefu stddr.jumos izmeginajumi veikti jau triju sezonu garumd, iegttais datu kldsts

ir pietieko5s, lai veiktu rekomendaciju izstradi humusvielu preparatu Green OK - Universal

PRO, Greene Cytokinin lieto5anai praktiskajd raZo5and.
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PIELIKUMI 



  
 

 
1. pielikums 

Izmēģinājuma shēma kartupeļiem, 2013.g 

I I I I 
2 2 2 2 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
8 3 8 3 
9 4 9 4 

10 5 10 5 
11 6 11 6 
12 7 12 7 
8 3 8 3 
9 4 9 4 

10 5 10 5 
11 6 11 6 
12 7 12 7 
1 1 1 1 
3 8 3 8 
4 9 4 9 
5 10 5 10 
6 11 6 11 
7 12 7 12 
3 8 3 8 
4 9 4 9 
5 10 5 10 
6 11 6 11 
7 12 7 12 
I I I I 

‘Lenora’ ‘Brasla’ 
 

Lauka garums 168 m, platums 15 m, 
kopplatība 0,25 ha, t.sk. nemēslotā daļa 13,3 x 29,5= 0,04 ha  
I- izolācija 
Vagu galos 6,5 m plata apgrieziena josla, starp atkārtojumiem 1 m plata izolācija, starp šķirnēm un gar 
malām viena brīva vaga. 



  
 

 

2. pielikums 

Izmēģinājuma shēma KUKURŪZAI, 2013.g 

 
Izol. 
 

Izol. Izol. 17 17 Izol. 15 15 Izol. 16 16 Izol. 23 23 

Izol. 
 

Izol. Izol. 21 21 Izol. 13 13 Izol. 24 24 Izol. 14 14 

Izol. 
 

Izol. Izol. 22 22 Izol. 16 16 Izol. 19 19 Izol.  18 18 

Izol. 
 

Izol. Izol. 13 13 Izol. 17 17 Izol. 23 23 Izol. 19 19 

Izol. 
 

Izol. Izol. 20 20 Izol. 21 21 Izol. 14 14 Izol. 24 24 

Izol. 
 

Izol. Izol. 16 16 Izol. 22 22 Izol. 18 18 Izol. 22 22 

Izol. 
 

Izol. Izol. 24 24 Izol. 23 23 Izol. 20 20 Izol. 15 15 

13 
 

13 Izol. 19 
 

19 
 

Izol. 14 14 Izol. 21 21 Izol. 16 16 

15 
 

15 Izol.  23 23 Izol. 18 18 Izol. 15 15 Izol. 17 17 

20 
 

20 Izol. 14 14 Izol. 19 19 Izol. 13 13 Izol. 20 20 

21 
 

21 Izol. 18 18 Izol. 24 24 Izol. 17 17 Izol. 22 22 

Izol. 
 

Izol. Izol. Izol. Izol. Izol. Izol. Izol. Izol. Izol. Izol. Izol. Izol. Izol. 

 
Lauciņa garums 5 m, platums 2,7 m  
Lauciņa platība 13,5 kvm 
14 – bez fona mēslojuma 
Pamatmēslojuma pilna deva 600 kg/ha, ½ - 300 kg/ha, ¼ - 150 kg ha-1 



  
 

 

3.pielikums 

Izmēģinājuma shēma vasaras rapsim, 2013.g 

 
        

34 
 

25 29 28 26 32 30 31 

31 
 

30 33 32 27 29 aka aka 

27 
 

35 36 26 28 33 35 34 

26 
 

34 25 32 27 29 36 25 

27 
 

33 35 36 26 28 31 30 

28 
 

29 30 31 32 33 34 35 

Izol. 
 

Izol Izol. Izol. Izol. Izol. 25 36 

        
 

Viena lauciņa izmērs 12 kvm (1 0 x 1,2) 
25 bez pamatmēslojuma 
Pamatmēslojuma pilna deva- 600 kg ha-1, ½ devas- 300 kg ha-1, ¼ devas- 150 kg ha-1 



  
 

 

4.pielikums 

Izmēģinājuma shēma ganību airenei, 2013.g 

          
Izol. 
 
 

46 37 41 40 38 44 42 43 Izol. 
 

Izol. 
 
 

45 43 42 44 39 41 37 48 Izol. 
 

Izol. 
 
 

39 47 48 38 40 45 47 46 Izol. 
 

 
Izol. 
 

38 46 37 44 39 41 48 37 Izol. 
 

 
Izol. 
 

39 45 47 48 38 40 43 42 Izol. 
 

 
Izol. 
 

40 41 42 43 44 45 46 47 Izol. 
 

          
 

Viena lauciņa izmērs 12 kvm (10 x 1,2) 
37 bez pamatmēslojuma 
Pamatmēslojuma pilna deva 600 kg/ha, ½ - 300 kg/ha, ¼ - 150 kg ha-1 



  
 

 

5.pielikums 

Izmēģinājuma attēli 

 

 
1.att. Kartupeļi-izmēģinājuma kopskats uz šķirni ‘Brasla’ 

 

 
 

2.att. Kartupeļi-pa labi šķirne ‘Brasla’, pa kreisi- šķirne ‘Lenora’. (Dzeltenā bulta- variantiem ar                 
Greene citokinine) 



  
 

 

3.att. Pa labi- izmēģinājums ar kukurūzu: lielākie ceri ar humusvielu preparātiem apstrādātajos  
lauciņos. 

 

4.att. Izmēģinājums ar kukurūzu- priekšplānā- variants ar 2-reizēju apstrādi ar citokinīnu. 

 

 



  
 

 
5.att. Vasaras rapsis (pa kreisi- apstŗadāts ar Green OK Universal PRO, pa labi- ar Greene citokinine) 

 
   6.att.  Izmēģinājums ar vasaras rapsi (pa labi no celiņa bez apstrādes ar humusvielu preparātiem, fona    
    mēslojumā) 



  
 

 

 
  7.att.  Izmēģinājums ar ganību aireni (atsevišķie zaļie ceri, kuri izceļas ar citu toni un ir lielāki- 

vārpatai) 


