
 Žieminiai 
rapsai

 Žieminiai 
rapsai

Auginimo technologijosAuginimo technologijos

DIRVOS PARUOŠIMAS

Žieminių rapsų augimas, žiemojimas, sėklų 
brendimo tolygumas ir derlius bei jo kokybė 
labai priklauso nuo dirvos parinkimo ir jos 
dirbimo bei priešsėlio.

Geriausiai tinka vidutinio sunkumo, neutra-
lūs, maisto medžiagomis turtingi dirvože-
miai.

Priešsėlis žieminiams rapsams nėra tiek 
svarbus, kiek svarbus jo nuėmimo laikas, 
nes jis lemia optimalius dirvos paruoši-
mo terminus ir rapsų sėjos laiką. Siekiant 
išvengti ligų ir kenkėjų antplūdžio, rapsai į 
tą patį lauką turėtų grįžti po 3-4 metų. Kaip 
priešsėlio reikėtų vengti tik kryžmažiedžių ir 
bastutinių šeimų augalų.

Dirva žieminiams rapsams ruošiama dvejo-
pai – pagal ariminę ir beariminę technolo-
gijas. Pirmas dirvos paruošimo būdas gali 
būti priežastimi, kad rapsai nebus pasėti 
optimaliu laiku po vėliau nuimamų žieminių 
ir vasarinių javų.

Antrasis būdas tinka tik gerai sukultūrin-
tose, nepiktžolėtose dirvose, bet galima 
parinkti daugiau priešsėlių. Tačiau bea-
riminėje technologijoje sunkiau kovoti su 
piktžolėmis. 

SĖJA

Vidurio ir Vakarų Lietuvoje rekomenduoja-
mas optimalus žieminių rapsų sėjos laikas 
yra iki rugpjūčio 20 d. Pietryčių Lietuvoje – 
iki rugpjūčio 15 d.

Rekomenduojamas rapsų sėjos gylis yra 
1,5-2 cm, lengvesnėse dirvose – iki 3 cm.

Optimalus žieminių rapsų pasėlio tankumas 
rudenį prieš žiemojimą – 60-80 augalų/m2 
linijinių veislių ir 40-60 augalų/m2 hibridinių 
veislių.

Retesnis pasėlis visada geriau nei per tan-
kus. Suvėlinta sėja blogina žiemojimą.

PIKTŽOLIŲ NAIKINIMAS

Plataus veikimo spektro herbicidų panau-
dojimas piktžolių naikinimui rudenį – ekono-
miškai efektyvus sprendimas. Sunaikintos 
piktžolės nekonkuruoja su žieminiais rapsais 
dėl šviesos ir maisto medžiagų.

Butizan Star - plačiausią naikinamų piktžo-
lių spektrą turintis herbicidas, pasižymintis 
ilgu dirviniu veikimu. Jį galima naudoti prieš 
sudygimą, rapsams dygstant ir po sudygi-
mo. Norma, priklausomai nuo dirvos drė-
gmės, 2,0-2,5 l/ha.

Piktžolių naikinimui, ne vėliau kaip 3 dienos 
po sėjos, galima naudoti herbicidą Nimbus, 
2,0-3,0 l/ha. Jis itin efektyvus nuo trikerčių 
žvaginių, lipikų, ramunių, rugiagėlių ir dauge-
lio kitų piktžolių. 

KENKĖJŲ NAIKINIMAS

Vienaskilčių piktžolių ir javų pabirų nai-
kinimui kartu su Butizan Star ar atskirai 
rekomenduojamas herbicidas Focus Ultra 
1,0-2,0 l/ha su paviršiaus aktyviąja medžia-
ga Dash 0,5-1,0 l/ha. Focus Ultra yra labai 
selektyvus ir nesukelia streso rapsams.

Vis didesnę žalą dygstantiems žieminiams 
rapsams rudenį padaro įvairūs šliužai (De-
roceras spp.), kurie nugraužia dygstančius 
augalus ar jau išdygusių lapus. 

Nemažai žalos padaro rapsinės spragės 
(Psylliodes chrysocephala), 2,0-5,0 mm 
ilgio, juodi, šokinėjantys vabalai. Jie skil-
čialapiuose išgraužia smulkias skylutes, 
skeletuoja lapus, kartais pažeidžia žieminių 
rapsų augimo pumpurą. Lervos patenka į 
augalų stiebus ir lieka juose iki pavasario. 
Pažeisti augalai gali neperžiemoti, jie būna 
mažesni ir pavasarį neauga stiebas. Apsi-
saugoti nuo šių žaladarių gali padėti insek-
ticidiniai beicai ar kontaktiniai insekticidai 
(Fastac 50, Fury). Per trumpą laiką spragės 
gali padaryti daug žalos, todėl pasėlį reikia 
nuolat stebėti.

Fungicidas ir augimo reguliatorius JUVENTUS 90
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JUVENTUS 90

Kad sustiprinti augalus ir pagerinti žieminių 
rapsų peržiemojimą, taip pat užkirsti kelią 
fomozės išplitimui, rudenį rekomenduoja-
ma naudoti fungicidą Juventus 90, kuris 
atlieka ir augimo reguliatoriaus funkciją. Jis 
pagerina rapsų pasiruošimą žiemojimui, 
pristabdo jų augimą (lapų rozetė arčiau 
dirvos paviršiaus), sustiprina šaknų siste-
mą.

Juventus 90 naudojamas, kai augalai yra 
4-6 lapelių tapsnyje, norma 0,3-0,7 l/ha. 
Didesnė norma naudojama anksti sėtuose 
ir greit augančiuose rapsuose (hibridinės 
veislės). Kuo anksčiau fungicidas panau-
dojamas, tuo efektyviau jis veikia.

Prieš fomozę (Phoma lingam) normą reko-
menduojama padidinti iki 1,0 l/ha.

Juventus 90 0,5-1,0 l/ha panaudojimas 
anksti pavasarį, kai pradeda tįsti 1-as tar-
pubamblis, sumažina augalų aukštį apie 25 
cm bei apsaugo pasėlį nuo išgulimo, taip 
pat pagerėja maisto medžiagų įsisavinimas. 
Augalai išaugina daugiau šakų, kurios toly-
giau bręsta ir subrandina didesnį derlių.

APSAUGA NUO KENKĖJŲ

Kopūstinis stiebinis 
paslėptastraublis

Rapsinis žiedinukas

Anksti pavasarį žieminių rapsų lapkočiuose 
ir lapagyslėse kopūstinio stiebinio pa-
slėptastraublio (Ceutorhynchus quadri-
dens) vabalai išgraužia nedideles duobutes, 
į kurias sudeda kiaušinėlius. Išsiritusios 
lervos išgraužia takus lapkočiuose ir stiebe-
liuose. Pažeisti daigai žūsta, lapai nuvysta ir 
nukrenta. Daugiau nukenčia pasėliai, esan-
tys arčiau miško ar krūmyno. 

Ankštarinis paslėptas-

traublis

Ankštarinio gumbauodžio 

lervos

Tuo pat metu pasėliuose pradeda skraidyti 
ir rapsiniai stiebiniai paslėptastraubliai 
(Ceutorhynchus napi), kurių lervos stiebo 
viduje išgraužia landas, stiebai išsikraipo, 
augalai blogai vystosi. 

Rapsinis žiedinukas (Meligethes aeneus) 
pradeda skraidyti, kai oro temperatūra 
būna 15°C ir daugiau. Kenkia suaugėliai 

APSAUGA NUO LIGŲ

Sklerotinis puvinys Alternariozės pažeistos 
ankštaros

Baltasis (sklerotinis) puvinys (Sclerotinia 
sclerotiorum). Svarbiausias veiksnys apsau-
gai nuo šios ligos – sėjomaina. Rekomen-
duojama, kad į tą patį lauką žieminiai rapsai 
grįžtų bent po 4 metų ir kad arti neaugtų 
kiti, sklerotiniam puviniui jautrūs augalai (žir-
niai, bulvės, ir kt.). Ligos tikimybė didesnė, 
jei butonizacijos pabaigoje ir žydėjimo metu 
daug kritulių.

Juodoji dėmėtligė (alternariozė) (Al-
ternaria brassicae) – jai išplitus, pažeistos 
ankštaros bręsta anksčiau laiko ir susprogi-
nėja, sėklos būna smulkios, raukšlėtos, ma-
žiau daigios. Lapų pažeisti audiniai džiūsta.

Sklerotinio puvinio ir alternariozės plitimą 
efektyviai stabdo fungicido Cantus 0,5 kg/
ha panaudojimas iki pilno žydėjimo. Jis 
rapsus apsaugo ir nuo pilkojo puvinio (Bo-
trytis cinerea). Cantus nupurkšti žieminiai 
rapsai ilgiau vegetuoja, jų ankštaros bręsta 
tolygiau, mažiau sproginėja ir mažiau byra 
sėklos. Rezultatas - didesnis derlius.

Žydėjimo viduryje-pabaigoje nuo sklerotinio 
puvinio, alternariozės, fomozės ir pilkojo 
puvinio gali būti naudojamas Juventus 
0,5-1,0 l/ha.

Siekiant apsaugoti bites, purškimo metu 
nemaiškite fungicidų su insekticidais.

ir lervos – pažeidžia butonus ir jie nubyra, 
nesusiformuoja žiedai ir ankštaros.

Ankštarinio paslėptastraublio (Ceu-
torhynchus assimilis) patelės padeda 
kiaušinėlius (po vieną) į jaunas ankštaras. 
Išsiritusi lerva sunaikina iki 5 sėklų ankštaro-
je, likusios vystosi normaliai. Pasėlyje būna 
pažeista tik keli procentai ankštarų.

Ankštarinio gumbauodžio (Dasineura 
brassicae) patelės deda po kiaušinėlius į 
ankštarinio paslėptastraublio ar kitaip pa-
žeistas ankštaras. Išsiritusios lervos sunaiki-
na visas sėklas ankštarose.

Kenkėjų suaugėlius efektyviai naikina kon-
taktiniai insekticidai – Fastac 50, Fury.

TRĘŠIMAS

Pavasarį azoto trąšomis tręšiama vege-
tacijai atsinaujinus. Pirmam tręšimui reko-
menduojama apie 120-150 kg/ha N norma, 
papildomam tręšimui (butonizacijos tarps-
niu) reikėtų palikti apie 30-40 kg/ha. 

Esant sieros trūkumui, jauni lapai lėtai 
vystosi, pasireiškia chlorozė, nesusidaro kai 
kurios baltyminės rūgštys.  Planuojant tręši-
mą,  N:S santykis turėtų būti apie 10-15:1.

Kalcio trūkumas yra sumažėjusio vandens 
kiekio ląstelėse priežastimi, jis turi didelės 
įtakos ląstelių sienelių formavimuisi. Jo trū-
kumas ypač juntamas rūgščiose ir lengvose 
dirvose, taip pat esant sausrai.

Magnis svarbus vegetatyvinių augalo dalių 
vystymuisi ir žieminių rapsų peržiemojimui. 
MgO norma rapsams neturėtų būti ma-
žesnė nei 30-50 kg/ha. Jo trūkumas ypač 
juntamas rūgščiose dirvose.

Manganas svarbus chlorofilo gamybos 
metu. Jo trūkumas pailgina žydėjimo lai-
ką. Mangano trūkumas ypač pastebimas 
dirvose pH >6,5.

Boras svarbus augalų dauginimosi organų 
susidarymui, sėklų užsimezgimui, jis gerina 
maisto medžiagų paėmimą ir angliavandenių 
pernešimą iš lapų į šaknis ir į dauginimosi 
organus. Boru tręšti augalai būna atsparesni 
ligų sukėlėjams. Jis kartu su molibdenu 
skatina rapsų šaknų masės augimą.

DERLIAUS NUĖMIMAS

75 dienos nuo žydėjimo pabaigos iki der-
liaus nuėmino yra itin svarbios derlingumui, 
nes tuo metu žieminių rapsų sėklų derlius 
gali padidėti iki 75 kg/ha per dieną. 

TRĘŠIMAS

Jei taikoma beariminė rapsų auginimo 
technologija ir susmulkinti šiaudai pa-
skleidžiami dirvos paviršiuje, geresnei jų 
mineralizacijai rekomenduojama prieš juos 
įterpiant į dirvą išberti azotinių trąšų (geres-
nei mineralizacijai).

Tonai sėklų išauginti rapsai sunaudoja apie 
65 kg N, 30 kg P2O5, 60 kg K2O, 20 kg S, 
20 kg MgO – į tai reikia atsižvelgti, planuo-
jant tręšimo planą. 

Nepurkšta Purkšta

Ankštarų +12%   Šakų +10%

BASF, Prancūzija

Šliužas ant rapso 
skilčialapių

Paslėptstraublio lervos 
pažeidžia stiebą



www.agro.basf.lt
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Žieminių rapsų auginimas:  
pagrindiniai principai  
maksimaliam derliui gauti

BASF UAB   
Sausio 13-osios g. 4A
LT-04343 Vilnius
Tel. 8 5 21 07 450
Faksas 8 5 21 07 458
Roma Laurinkienė 8 687 56707
Aušra Slizinienė 8 652 30001
Dr. Vasilijus Danilčenko 8 655 04162
Saulius Nainys 8 699 40268


