
AUGIMĄ REGULIUOJANČIŲ PREPARATŲ 
TYRIMAI ŽIEMINIŲ RAPSŲ PASĖLIUOSE
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Augimo reguliatoriai ir fungicidai, pasižymintys augalų augimą reguliuojančiomis savybėmis, yra 
reikalingi žieminių rapsų pagrindinio stiebo augimo kontroliavimui rudenį. Pastebime, jog augalai 
apipurkšti tokio tipo preparatais yra stipresni, sveikesni, neperaugę ir kur kas geriau atlaiko 
neigiamus žiemojimo veiksnius bei užaugina gausesnį derlių. Tą patvirtina daugybė biometrinių 
rodiklių: augalų aukštis, augimo kūgelio aukštis ir skersmuo, antžeminės ir požeminės dalies ilgis, 
svoris. Vešlūs, ištįsę, su smulkia šaknų sistema augalai rečiau peržiemoja sėkmingai. 

Inovacijų ir tyrimų centre „AgroITC“ jau 3 metus iš eilės atliekami minėtų preparatų efektyvumo 
žieminiuose rapsuose bandymai. Atlikdami šiuos tyrimus, siekiame išsiaiškinti, kokį poveikį augalų 
biometriniams rodikliams ir rapsų derlingumui turi jau esantys rinkoje produktai, ateinantys į rinką 
nauji preparatai ar produktų mišiniai. Visais tyrimų metais augimo reguliatoriai ir fungicidai, 
turintys augimą reguliuojančių savybių, buvo panaudoti žieminiuose rapsuose 3–4 lapelių tarpsnyje 
(BBCH 13–14). Augalų biometrinės analizės buvo atliktos, praėjus 2 savaitėms po purškimo.

Augimo reguliatorių ir jų mišinių įtaka biometriniams rodikliams ir derliui 
(„AgroITC“, vidutiniai 2018/2019, 2019/2020 ir 2020/2021 metų tyrimų duomenys)
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3 metų vidutiniai tyrimų duomenys – Kontrolė; Caryx®, Juventus®90; 
2 metų vidutiniai duomenys – Orius®250 EW; tiriamo produkto ir produktų mišinių.

Kontrolė

Caryx® 0,7 l/ha

Juventus® 90 0,7 l/ha

Orius®250 EW 0,5 l/ha

Tiriamas produktas

Produktų mišinys

Produktų mišinys 

AUGALO AUKŠTIS, CM

AUGIMO KŪGELIO AUKŠTIS, CM

DERLIAUS POKYTIS, %
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Remiantis tyrimų duomenimis, reikšmingiausias augimo kūgelio aukščio sumažėjimas nustaty-
tas laukeliuose, kuriuose buvo panaudotas Juventus® 90 0,7 l/ha. Tyrimuose naudoti produktai 
ir produktų mišiniai ženkliai sumažino augalų aukštį iki 1,8 karto, lyginant su kontrole. Įvertinus 
požeminės dalies ilgį ir svorį purkštuose laukeliuose nustatytas esminis padidėjimas, atitinka-
mai iki 1,1 ir 0,7 karto, lyginant su kontrole. 
 
Įvertinus ir išanalizavus gautus vidutinius tyrimų metų rezultatus matome, kad naudoti produk-
tai ar produktų mišiniai didino rapsų derlių, lyginant su kontrolinio varianto laukeliais. Remian-
tis duomenimis, rapsų derliaus padidėjimas siekė nuo 4 iki 12 proc. Ne visais tyrimų metais 
nustatyti esminiai skirtumai derliaus prieduose tarp tirtų augimo reguliatorių ar fungicidų, 
turinčių augimą reguliuojančių savybių. Didžiausias derliaus priedas visais tyrimų metais buvo 
gautas, naudojant produktus Juventus® 90 ir Caryx®. Nors kitų tirtų produktų ar produktų miši-
nių derliaus padidėjimas buvo mažesnis, tačiau išliko stabilus per visus tyrimų metus. 
Augimo reguliavimo efektyvumui didelę įtaką turi purškimo laikas. Veiksmingiausiai augalų 
augimą reguliuoja produktai, panaudoti rapsams esant 3–5 lapelių tarpsnyje (BBCH 13–15). 
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Žieminių rapsų augalai pavasarį, kurie buvo purkšti 
augimo reguliatoriais iš rudens („AgroITC“, 2020 03 10)

 

Žieminių rapsų augalai su didele antžemine dalimi ir 
pakilusiu augimo kūgeliu, kurie nebuvo purkšti iš 

rudens („AgroITC“, 2020 03 10)

Priimkite savo ūkiui tinkamiausius sprendimus, pasitarę su 
„Agrokoncerno“ agronomais-konsultantais!


