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„AgroITC“ REZULTATAI IR ĮŽVALGOS
2020 08 27
Žieminių kviečių veislių rezultatai
„Agrokoncerno“ Inovacijų ir tyrimų centre („AgroITC“) baigti žieminių kviečių derliaus nuėmimo
darbai. 2020 metų sezono vidutinis tirtų žieminių kviečių veislių derlingumas siekė 9,27 t/ha.
Viso buvo tirta 18 žieminių kviečių veislių.
Žieminių kviečių vegetacijos metu buvo atlikti 3 fungicidiniai purškimai:
Revystar XL PACK 0,5 l/ha + 0,5 l/ha (BBCH 32), Revytrex® 1,0 l/ha (BBCH 37-39), Orius® 1,0 l/ha
(BBCH 61-65). Bandymų centre buvo atliekami ir javų fungicidų vertinimo bandymai. Jų
rezultatus „Agrokoncerno“ Inovacijų ir tyrimų centras paskelbs spalio mėnesį vyksiančiuose
renginiuose.
Žieminių kviečių veislių vidutinis derlingumas
("AgroITC", Babtai, 2020 m.)
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Trejus metus iš eilės atliekami tikslieji ir gamybiniai bandymai su naujos selekcijos veisle
‘Euforia‘. 2016 metų žiema nebuvo palanki Pietų Lietuvos ir Lenkijos žieminių kviečių
augintojams. Milžiniška dalis žieminių javų ir rapsų tais metais žuvo minėtuose regionuose.
Tikra sėkmė, nes būtent tada ‘Euforia‘ ir startavo valstybiniuose Lenkijos bandymuose ir ten
pasirodė ypatingai gerai. Sekančiais metais ‘Euforia‘ sėklos jau buvo pasėtos ir Lietuvoje.
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2018–2019 metų sausros patikrino šią veislę ir gamybiniuose plotuose, kuriuose ‘Euforia‘
pasirodė stabiliai ir užtikrintai, užaugindama kur kas gausesnį ir kokybiškesnį derlių, nei jos
konkurentės.
2020 metais gavome puikius derlingumo rezultatus ne tik bandymuose, bet ir gamybiniuose
plotuose. Derlius buvo ne tik aukštas, bet ir kokybiškas.
Pavyzdžiui, ‘Euforia‘ augintojas Joniškio rajone, 20 hektarų ploto lauke, vidutiniškai kūlė po
11,30 t/ha II klasės kviečių, o Pakruojo rajone esanti Žvirblonių ŽŪB iš 90 hektarų lauko
vidutiniškai surinko po 9,50 t/ha I klasės grūdų, o kitame, 80 hektarų lauke, vidutiniškai rinko
po 9,81 t/ha I klasės grūdų.

Oficialūs bandymų rezultatai taip pat džiugina
Trejų metų vidutiniai derlingumo rezultatai valstybinėse augalų veislių tyrimų stotyse:

Žieminių kviečių derlingumo palyginimas procentais
augalų veislių tyrimų stotyse
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Kontrolinės veislės: KWS Emil/Sedula DS, Artist, Janne/SW Magnifik, Skagen
Kontrolės derlingumo vidurkis 9,04 t ha-1
Veislės tyrimo metai: 2018-2020 m.
Vidutiniai duomenys iš augalų veislių tyrimų stočių: Plungė, Kaunas, Pasvalys, Utena.

Tikra tiesa, jog žieminių kviečių ‘Euforia‘ pasirodymo rinkoje laukėme gana ilgai, o kiekvienas
jos patikrinimas ūkiuose ir bandymuose leido įsitikinti veislės teikiamais privalumais. Svarbu ir
tai, kad šiemet žieminių kviečių ‘Euforia‘ pasėliai neišgulė labiausiai nuo sugulimo
nukentėjusiuose regionuose.
Po ilgo ir kruopštaus veislės vertinimo drąsiai teigiame – ‘Euforia‘ – viena stipriausių žieminių
kviečių veislių Lietuvoje.
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Žieminių kviečių ‘Euforia‘ derliaus nuėmimas Žvirblonių ŽŪB (2020 m. rugpjūtis)

Ūkyje ruošiamos sėklos darbai
„Agrokoncerno“ Inovacijų ir tyrimų centre, vasariniuose kviečiuose, buvo tiriami keli beicavimo
sprendimai. Pagrindinis tyrimo tikslas - išsiaiškinti, ar šiek tiek pigesni beicai, tokie kaip Tiriami
Produktai, yra konkurencingi lyginant su Kinto® Plus registruotomis normomis. Buvo gauti tokie
rezultatai:
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Kinto® Plus

1,2*

7,45
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*, - pažymėta norma nėra registruota vasariniams ar žieminiams kviečiams. Produkto norma panaudota siekiant įsitikinti
produkto efektyvumu.

Rezultatai rodo - net mažesnės Kinto® Plus normos pasižymi geresniu efektyvumu, nei „Tiriamas
Produktas 1“ ir „Tiriamas Produktas 2“.
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Kol kas dar neturime šio bandymo grūdų kokybinių parametrų, tad skaičiuojame, kad šie grūdai
buvo bent jau II kokybinės klasės. 2020 08 25 d. duomenimis, UAB „Agrokoncerno grūdai“
elevatoriuose II klasės kviečiai kainuoja 147 Eur/t.
Kokią naudą šiame bandyme suteikė beicai? Geriau pasirodęs „Tiriamas Produktas 2“ 2,0 l/t
vidutiniškai suteikė 4 procentų derliaus priedą, kuris yra lygus 300 kg. Tai sudaro 44,10 Eur/ha.
Kitaip tariant, jeigu 1 toną sėklų pasėjome į 4 hektarus (vidutinė sėjos norma 250 kg/ha),
beicavimas mums atseikėjo papildomus 176,40 eurų pajamų. Sėjant mažesnę normą nei
250 kg/ha, beico teikiama nauda dar labiau didėja, nes norma pasiskirsto ant dar didesnio
ploto.
Kinto® Plus 1,5 l/t normos mums suteikė papildomus 58,80 Eur/ha, kas padidino pajamas
235,20 Eur/t nuo Kinto® Plus subeicuotos vasarinių kviečių tonos. „Tiriamas Produktas 2“ yra
vienas pigesnių kokybiškų beicų rinkoje. Juo subeicuoti vieną vasarinių kviečių toną kainuoja
27–29 eurus. Skaičiuokime, kad Kinto® Plus kainuoja 31,28 Eur/l. Augintojui, įsigyjant beicą
tokia kaina, vienos tonos beicavimas 1,5 l/t norma kainuotų 46,92 eurų. Nešamas pajamų ir
išlaidų skirtumas yra 188,28 Eur/t, kai tuo tarpu „Tiriamo Produkto 2“, nešama nauda būtų
149,40 Eur/t. Aiškiai matome, jog pasirinkti šiek tiek brangesnį ir kokybiškesnį beicą šiuo atveju
verta.
Pateikdami duomenis ir skaičiavimus darome prielaidą, kad žieminių kviečių apsaugoje sėklų
beicai turi dar didesnę įtaką galutiniams rezultatams, o beicų kokybės skirtumai yra dar
ryškesni.
Primename, kad Kinto® Plus esantis fluksapiroksadas yra labiau vertinamas žieminių kviečių
ligų kontrolei, kur jo nauda matoma dar ryškiau. Be to, veiklioji medžiaga fluksapiroksadas
veikia ir kaip augimo stimuliatorius. Kinto® Plus beicuotos sėklos greičiau sudygsta, augina
stipresnes, ilgesnes ir storesnes šaknis. Kinto® Plus mažiau dulka nei senesni beicai, dėl to jį
naudoti ūkyje yra kur kas saugiau. Dėl naujos kartos Kinto® Plus formuliacijos sėklų beicavimas
yra kokybiškesnis, saugesnis ir tolygesnis lyginant su pirmtakais.

Kinto® Plus beicu beicuotos sėklos (kairėje) ir kitu beicu beicuotos sėklos (dešinėje). Matomas ryškus skirtumas vertinant sėklų
dulkėtumą

Visos UAB „Agrokoncernas“ parduodamos žieminių javų sėklos yra beicuotos beicu Kinto® Plus.
Naudojama norma - 1,5 litro beico vienai tonai grūdų subeicuoti.
Kviečiame į pasirenkamas veisles bei sėklų beicavimą žiūrėti atsakingai. Sėkite sertifikuotas
žieminių javų sėklas arba ruošdami jas ūkyje naudokite modernų, saugų ir stiprų beicą
Kinto® Plus. Tai yra pirmieji pasirinkimai žengiant naujo derliaus link.
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