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PLANTVÄXTBIOSTIMULATOR CITOKININ 

 

Lettiska forskare har utvecklat ett original, komplex och multifunktionell naturprodukt - en blandning av 

cytokininer - en växttillväxtbefrämjande medel med ett brett spektrum av applikationer för olika grödor. Det 

är en bioteknisk produkt framställd genom odling av Pseudomonas stutzeri som kan syntetisera och utsöndra 

biologiskt aktiva substanser. 

 

Produkten GreenOK innehåller cytokininer och auxiner, vitaminer (B1, B2, C, PP, pantotensyra), antibakteriella 

föreningar och specifika ämnen - elicitorer som befrämjar växternas immunitet mot växtpatogen, infektioner 

och skadliga miljöfaktorer. GreenOK kan vara lika effektiv i grödor som odlas i öppna fält och i växthus genom 

att förbättra befintliga odlingstekniker. Cytokininer spelar en viktig roll för att reglera cellcykeln genom att 

främja lateral celldelning. Cytokiner är närvarande i alla vävnader i växten, men deras koncentration är högre 

i rotändar, knoppar och omogna frön. Produkten används för behandling av utsäde och gro i början av 

vegetation, när planten har den högsta efterfrågan på fytohormoner.  

      

Fig.1. Den viktigaste preparat innehållande föreningarna: cis-izopenteniladenin och zeatin.(*) 

 

Cytokinin, gibberelliner och auxin interreagerar på den apikala dominansen eller apikala knoppens förmåga 

att undertrycka laterala knoppar. Fram till nu trodde man att den apikala dominansen mekanismen är direkt 

hämning - auxin, som syntetiseras i toppknoppar inhiberar cytokinin, som transporteras från rötterna, 

därigenom orsakar plantan att växa i längd, inte bygga laterala knoppar. Nya biokemiska analyser har visat att 

om apikala knoppen skärs, som är den primära källan av auxin, dess koncentration i laterala knoppar ökar, i 

motsats till hypotesen att koncentration av auxin skulle minska. Växter som behandlas med cytokinin växer 

fylligare än växter utan behandling.[1] Cytokinin i växter saktar ner åldringsprocesser som hämmar vissa 

proteinnedbrytning genom att stimulera protein- och RNA-syntes och hjälper till att återvinna näringsämnen 

från den omgivande vävnaden. Cytokinin saktar också ner bladförfall även vid snittblommor.[1] 

 

http://www.wikiwand.com/en/Cytokinin
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 Fig. 2. Tillväxt av utbyte med användning av GreenOK-fältförsök för potatisar (3 olika sorter) [2] 

Fig. 3 Ökning av utbyte med användning av GreenOK fältförsök för rajgräs) [2] 

Fältförsök i norra Europa har genomförts i Lettland och Litauen i 3 år, men produkten har använts i Litauen i 7 

år. De använda grödorna är potatis, vete, korn, raps, fältbönor, ärter och rajgräset. Den totala 

utbytesökningen jämfört med kontrollen beroende på grödan är mellan 15 till över 75% (Figur 2 och 3). 

Förstärkning av roten och stammen säkerställer att grödorna ligger inte i fältet. 

De behandlade grödorna är potatis, vete, korn, raps, fältbönor, ärtor och ryegrass. Den totala 

utbytessökningen jämfört med kontroll observeras för alla grödor, nivån beroende på grödan (figur 2 och 3). 

 

Fig. 4. Podbildning i fältbönor  efter behandling med GreenOK. 
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På grödor som potatis och ryegrass observerades att fröbehandling är tillräcklig för att öka produktiviteten. 

En ytterligare effekt för blommor, fruktträd och baljväxter kan observeras, nämligen samtidigt mogning av 

frukter, och ett större antal baljor växer samtidigt (fig 4). 

GreenOK är effektivt oavsett jordbruksareal. I Ghana, Afrika har fältförsök med tropiska grödor genomförts i 

2 år. Mycket bra resultat har erhållits för kakaobönor, eftersom produkten inte bara ökade utbytet utan också 

ökade växtens immunitet, vilket bidrog till att bekämpa tropisk parasitär växt som fördröjer bildandet av 

kakaofrukter (Figur 5). 

 

Fig.5. Effekten av cytokinprodukten på kakao. Första bilden - före behandling, andra bild - en vecka efter 

behandling, tredje bild - 3 veckor efter behandling. 

 

Numera används intensiva odlingsmetoder och diverse agrokemikalier för att odla jordbruksgrödor och öka 

produktiviteten. Det finns ökad konkurrens bland producenterna, så varje utbytesökning är en mycket viktig 

faktor liksom det att användning av produkten är miljövänlig.  
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