
Augu augšanas veicinātājs GreenCytokinin 

GreenCytokinin piemīt plašs darbības spektrs un pielietojums augkopībā - to var vienlīdz efektīvi izmantot audzējot 

augus gan uz atklāta lauka, gan siltumnīcās. Efektīvākā preparāta pielietošana ir sagatavojot stādmateriālus (sēklas, 

bumbuļus, spraudeņus u.c.) un augu augšanas sākuma (visaktīvākajā) etapā, laikā kad augu sakņu sistēmā ir vērojams 

vislielākais fitohormonu trūkums. 

 

GreenCytokinin satur citokinīnus, auksīnus, vitamīnus (B1, B2, C,PP, 

pantotēnskābi (B5 vitamīns)), antibakteriālos savienojumus un īpašās vielas – 

elicitorus, kas stiprina augu imunitāti. (Pašreiz pasaulē ar elicitoru pielietošanu 

ir saistītas jaunākās augu aizsardzības metodes.) Augu apstrāde ar preparātu 

GreenCytokinin šajā ziņā ir pielīdzināma „augu vakcinācijai” – augu noturības 

pret slimībām un citiem kaitīgajiem faktoriem nostiprināšana.  

Augu augšanas veicinātājs GreenCytokinin ir dabīgas izcelsmes preparāts, 

ko iegūst biotehnoloģiski. Izolēti no augu virsmas tiek audzēta baktērija 

Pseudonomas stutzeri 136, kas producē minēto fitohormonu. Tā sintezē un 

izdala barotnē bioloģiski aktīvās vielas, kuras pēc tam tiek savāktas un 

sterilizētas.  

Ražotājs:  Latvijas humusvielu institūts 

Brīvības iela 144, Rīga, LV-1012 

Tālr. +371 67370879 

info@greenok.lv | www.greenok.lv 

GreenCytokinin: 

• veicina augšanu; 

• palielina dīgtspējīgo sēklu skaitu, vienlaicīgi par 2–5 dienām 

paātrinot dīgšanu; 

• veicina spēcīgas sakņu sistēmas izveidi (auga saknes 

apjoms palielinās ~ par 40%); 

• veicina augu virszemes masas attīstību, palielina hlorofila 

saturu; 

• par 10 līdz 15 dienām paātrina augu ziedēšanu un augļu 

nogatavošanos; 

• būtiski samazina augu saslimstību; 

• palielina augu ražīgumu un uzlabo ražas kvalitāti (piemēram, 

tomātiem palielinās stādu fenoloģiskie rādītāji, augļos 

palielinās cukura un vitamīnu īpatsvars); 

• gurķiem veicina sievišķo ziedu īpatsvara pieaugumu uz 

auga, kas sekmē ražas palielināšanos par 40- 50% un 

paātrina ražas gatavību par 10-15 dienām; 

• audzējot un pavairojot sīpolpuķes – lilijas, hiacintes, 

narcises, veicina puķu augšanu un nodrošina ziedu pilnīgu 

atvēršanos, veicina jaunu sīpolu veidošanos. 

 



Augu augšanas veicinātāja GreenCytokinin   

2 gadu lauka izmēģinājumu rezultāti 

Sadarbībā ar Valsts Priekuļu  laukaugu selekcijas institūtu 2011. un 2012.gadā ar GreenCytokinin  tika veikti lauka 

izmēģinājumi. Augu augšanas veicinātāja GreenCytokinin  iedarbība tika pārbaudīta uz kartupeļiem, miežiem un 

daudzgadīgajām zālēm (uz ganību airenes).  

Izmēģinājumu rezultāti parādīja preparāta efektivitāti un apstiprināja, ka GreenCytokinin izmantošana pozitīvi ietekmē 

augu augšanu un attīstību, kas sekmē augu veģetatīvās masas pieaugumu un līdz ar to arī augstākas ražas 

veidošanos. Turklāt tika secināts, ka preparāta efektivitāte vairāk izpaužas tad, ja tiek lietots augu audzēšanas sākuma 

posmos, t.i. pie sēklu apstrādes un pēc sadīgšanas. 

Kontrole (bez apstrādes)

Sēklas apstrāde

Sēklas apstrāde + lakstu apstrāde
pirms sakļaušanās

Sēklas apstrāde + lakstu apstrāde
butonizācijas sākumā + pirms

ziedēšanas

1,00 

1,28 

1,29 

1,33 

1,00 

1,29 

1,30 

1,34 

GreenCytokinin efektivitāte kartupeļos

Cietes raža, izmaiņas pret Kontroli

Bumbuļu raža, izmaiņas pret Kontroli

Izmēģinājumi ar  3 kartupeļu 

šķirnēm: agrīnu, vidēji agrīnu un 

vidēji vēlīnu pārliecinoši parādīja 

ražas pieaugumu. Vērtējot pa 

šķirnēm ražas pieauguma rādītājs 

samērā izteikti svārstījās, īpaši  

agrīnai šķirnei, dažādos ražas 

gados uzrādot pieaugumu no 8% 

līdz 41% (skat. tabulu zemāk). 

Tomēr vidējie divu gadu rādītāji 

parāda, ka GreenCytokinin 

lietošanai ir pozitīva iedarbība un 

preparāts sekmē lielākas ražas 

veidošanos (skat. grafiku blakus). 

GreenCytokinin  
efektivitāte kartupeļos 

 (pa šķirnēm) 
Škirne* 

2011.g. 2012.g. 
Bumbuļu raža, 
izmaiņas pret 

Kontroli 

Cietes raža, 
izmaiņas pret 

Kontroli 

Bumbuļu raža, 
izmaiņas pret 

Kontroli 

Cietes raža, 
izmaiņas pret 

Kontroli 

Kontrole (bez apstrādes) 
Bor 1,00 1,00 1,00 1,00 
Len 1,00 1,00 1,00 1,00 
Bra 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sēklas apstrāde 
Bor 1,40 1,41 1,07 1,08 
Len 1,29 1,31 1,29 1,38 
Bra 1,29 1,29 1,28 1,28 

Sēklas apstrāde + lakstu apstrāde pirms 
sakļaušanās 

Bor 1,39 1,38 1,08 1,09 
Len 1,30 1,33 1,30 1,37 
Bra 1,34 1,35 1,25 1,27 

Sēklas apstrāde + lakstu apstrāde 
butonizācijas sākumā + pirms ziedēšanas  

Bor 1,41 1,38 1,08 1,07 
Len 1,41 1,44 1,30 1,41 
Bra 1,38 1,40 1,31 1,36 

* - Bor – agrīna, ‘Borodjanskij rozovij’; Len – vidēji agrīna, Lenora; Bra - vidēji vēlīna, Brasla 



Izmēģinājumi ar daudzgadīgajām 

zālēm parādīja, ka pēc sēklu 

apstrādes ar GreenCytokinin sējumi 

sadīga par 1 dienu ātrāk nekā 

neapstrādātie. Turklāt pēc apstrādes 

ar GreenCytokinin zelmenis vizuāli 

izskatījās labāk nekā Kontroles 

variantā.  

Vienu mēnesi pēc  veģetācijas 

atsākšanās pavasarī, iepriekš 

apstrādāto augu garums  sasniedza  

34-37 cm, kas ir par 6-10 cm vairāk 

nekā Kontroles variantā (27-28cm), 

kas vēlāk nodrošināja arī lielāku 

zaļmasas un sēklu iznākumu 

salīdzinājumā ar Kontroli (skat. 

grafiku blakus). 

Dažādos izmēģinājumu variantos bija 

vērojamas nelielas svārstības 

rezultātos, bet viennozīmīgi pēc 

GreenCytokinin pielietošanas ir 

vērojams gan sēklu (+27% līdz 

+34%), gan zaļmasas (+33%) ražas  

pieaugums.  

Pēc izmēģinājumu veikšanas tika 

secināts, ka miežiem 

GreenCytokinin pielietošana 

sekmēja gan graudu, gan salmu 

ražas palielināšanos. 

Izmēģinājumu varianti parādīja arī to, 

ka pēc apstrādes ar GreenCytokinin 

zelmenis vizuāli izskatījās labāk nekā 

Kontroles variantā.  

Kontrole (bez apstrādes)

Sēklas apstrāde

Sēklas apstrāde + apstrāde
veģetācijas sākumā rudenī

Sēklas apstrāde + apstrāde
veģetācijas sākumā rudenī +

pavasarī atjaunojoties veģetācijai

1,00 

1,33 

1,33 

1,33 

1,00 

1,27 

1,34 

1,27 

GreenCytokinin efektivitāte daudzgadīgajām zālēm 
(ganību airenei)

Sēklu raža, izmaiņas pret Kontroli

Zaļmasas raža, izmaiņas pret Kontroli

Kontrole (bez apstrādes)

Sēklas apstrāde

Sēklas apstrāde +
apstrāde cerošanas fāzē

Sēklas apstrāde +
apstrāde cerošanas fāzē +

vārpošanas sākumā

1,00 

1,03 

1,24 

1,19 

1,00 

1,11 

1,24 

1,22 

GreenCytokinin efektivitāte miežos

Salmu raža, izmaiņas pret Kontroli

Graudu raža, izmaiņas pret Kontroli

Augu augšanas veicinātāja GreenCytokinin 

2 gadu lauka izmēģinājumu rezultāti (turpinājums) 


