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Meteorologinės sąlygos

Balandžio mėnesio 3 savaitės oro sąlygos yra permainingos. Didžioji dalis rajonų išlieka be 
lietaus. Dauguma rajonų dirvos drėgnumas 20 cm gylyje yra 22,4-28,3 proc. ribose. Po praeitą 
savaitę praėjusio lietaus šiaurinės dalies rajonuose dirvos drėgnumas 20 cm gylyje yra 
30,8-33,3 proc. ribose. Mažiausias dirvos drėgnumas išlieka Kėdainių ir Panevėžio rajonuose. 
Dirvos ima šiltėti, 20 cm gylyje temperatūra pakilus +6,1–8,4 °C, o giliau (50 cm) dirvos 
temperatūra yra +5,5-6,7 °C. Vidutinė oro temperatūra įsidienojus siekia +15-17°C, o naktimis ar 
ankstyvais rytais šalnų jau neprognozuojama. Nors tiek oro, tiek dirvos temperatūra didėja, 
tačiau išlieka vėjuoti ir sausi orai.

Lietuvoje žieminiai kviečiai yra BBCH 29–32. Ankstyvos sėjos ankstyvosiose žieminių kviečių 
veislėse, tokiose kaip ‘Aspekt‘, ‘Artist‘ - jau matomas pilnai išlindęs trečiasis lapas (BBCH 32). 
Nors žieminiai kviečiai smarkiai „stresavo“ po stiprių naktinių šalnų, šiandien jie atsigavę  ir 
atšilus orams sparčiai auga bei maitinasi. Galime atlikti purškimus žieminiuose kviečiuose.  Apie 
pasėlių priežiūrą BBCH 29–31 jau rašėme praėjusiuose naujienlaiškiuose.

PASĖLIŲ BŪKLĖ IR ARTIMIAUSI DARBAI
 2020 04 23

Žieminių kviečių ’Wilejka’ tarpubambliai visai nepakilę. Toks augalas yra BBCH 29–30 augimo tarpsnyje. Tokiame pasėlyje 
galime drąsiai naudoti stiprius augimo reguliatorių mišinius, tokius kaip Cycocel® 0,5 l/ha + Medax® Top 0,5 l/ha + 
Turbo 0,5 kg/ha mišiniuose su trąšomis, skirtomis naudoti per lapus (Babtai, 2020 04 22)
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Ankstyvoje žieminių kviečių veislėje ’Aspekt’ aiškiai matome ištįsusius tarpubamblius. Toks augalas jau beveik pasiekęs 
BBCH 32 augimo tarpsnį ir gali būti purškiamas fungicidais ir augimo reguliatoriais. Svarbu įvertinti pasėlio tolygumą ir 
nesusidaryti nuomonės apie pasėlį vertinant tik stipriausius stiebus (Babtai, 2020 04 22)

Tręšimas

Drėgmės dirvožemyje dar yra ir šalnų jau nenusimato. Didelė tikimybė, jog pasėliai pradės 
smarkiai stiebtis į viršų, todėl turime pilnai pabaigti tręšimus azotinėmis trąšomis. Kad augalai 
išlaikytų reikiamą maisto medžiagų balansą, turime juos pamaitinti. Kadangi dalis pasėlių jau turi 
trečiąjį lapą, tad labai svarbūs elementai, kurie sunkiai juda augale, tokie kaip manganas, varis, 
siera. Rekomenduojame įvertinti tokį maitinamąjį tirpalą Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg/ha + 
Agroplus Javams 0,6 l/ha + Agroplus Siera 1,0 l/ha arba Agroplus Super KS 2,0 l/ha. Prieš darant 
įvairius mišinius būtina sureguliuoti vandens pH iki 6-7, tai padidins Jūsų tirpalų efektyvumą.
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„AgroITC“ laukeliuose išbandomi įvairūs augalų apsaugos ir tręšimo produktų mišiniai. Kai kurie iš jų aiškiai žaloja 
pasėlius. Tik tokiu būdu eksperimentuodami galime užtikrinti rekomenduojamų technologijų saugumą ir teikiamą 
naudą (Babtai, 2020 04 22)

Augalų apsaugos priemonės

Pasėliuose, kuriuose kviečiai pasiekę BBCH 32, planuojame atlikti pirmąjį purškimą fungicidu. 
Lietuvos laukuose randame šiek tiek pavasarinės miltligės, lapų septoriozės ir pašaknio ligų 
pažeidimų. Kol kas nepastebėjome plintančios dryžligės ar rūdžių. Fungicidus rekomenduojame 
rinktis pagal efektyvumą. 

   - Revystar XL Pack           – vienas stipriausių purškimų Lietuvoje. Sudėtyje yra Revysol®, 
Xemium® ir Piraklostrobino. Efektyviai naikina visas lapų ligas, turi poveikio ir pašaknio ligoms. 
Turi stipriausią gydomąjį veikimą prieš lapų septoriozę. Dėl puikaus sisteminio poveikio, gerai 
veikia ir vėliau išlendančius lapus. Pasižymi stipriu žalinimo efektu. 
   - Priaxor Power Pack – idealus purškimams BBCH 31, kuomet kovojame su pašaknio ligomis. 
Gerai  veikia ir pagrindines lapų ligas. 
   - Duett® Ultra + Bolid® 250 SE + Talius™ – nebrangus ir tradicinis mišinys. Talius™ veiklioji 
medžiaga prokvinazidas ne tik saugo augalus nuo miltligės, tačiau ir stipriai pagerina triazolų 
veikimą:

Fungicidai

https://www.youtube.com/watch?v=UAf7Qmb_p4s&t=
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Danijoje atliktų bandymų dėka matome, kad vos 0,1 l/ha Talius™ mišiniuose su triazolais stipriai 
padidina jų efektyvumą. Talius™ pagerina epoksikonazolo, protiokonazolo, Revysol® ir kitų 
triazolų veikimą. 

Primename, kad piraklostrobinas, kurio yra produktuose Revystar XL Pack, Priaxor Power Pack 
ir Balaya® pasižymi stipriu žalinimo efektu. Žalinimo efektą patiriantys augalai geriau saugo 
drėgmę ir mažiau jos išgarina. Piraklostrobinas užtikrina derliaus priedą net tuo atveju, kai nėra 
išplitusios ligos.

Xemium® (fluksapiroksadas) pasižymi augimą stimuliuojančiomis savybėmis, juo nupurkšti 
augalai stipriau augina šaknis, geriau saugo vandenį. Be visa to, nupurškus kviečius Xemium®, 
apsaugomi ir vėliau išlendantys lapai, todėl fluksapiroksadas yra viena geriausių veikliųjų 
medžiagų ankstyviems žieminių kviečių purškimams. Anksčiau jis nebuvo naudojamas taip 
anksti dėl per aukštos kainos. Šiandien fluksapiroksado turintys purškimai yra kur kas pigesni, 
tad BBCH 32 rekomenduojame naudoti Revystar XL Pack ar Priaxor Power Pack. 

Išsamus fungicidų pasirinkimo gidas – JAVŲ FUNGICIDŲ TECHNOLOGIJOS. KAIP SAUGANT 
PINIGINĘ IŠSAUGOTI IR PASĖLIUS?

Purškimai augimo reguliatoriais turi būti atliekami tik tais atvejais, jeigu pasėliai nepatiria 
streso dėl kitų abiotinių veiksnių – šalnų, sausros, per aukštos temperatūros. Augimo 
reguliatorių nepatariame naudoti, kuomet oro temperatūra yra didesnė nei +20 °C. 
Pasėliuose, kurie yra BBCH 29–31 vis dar galima naudoti fungicidą stiebalūžei stabdyti - 
Flexity®. Stiebalūžės atsiranda atsėliuotuose laukuose, kuriuose taikomas minimalus žemės 
dirbimas. 

BBCH 32 augimo tarpsnyje atliekamo purškimo metas yra puikus žieminių kviečių augimui 
reguliuoti. Mišinyje su fungicidais augimo reguliatoriai veikia dar efektyviau, o neaukštos 
temperatūros puikiausiai tinka purškimams augimo reguliatoriais. 

Augimo reguliatoriai

Purškimai, l/ha %, ne�krosios miltligės
Derlingumo

padidėjimas, t/haBBCH 31 BBCH 37-39 BBCH 37 BBCH 51 BBCH 65 BBCH 75

1 Nepurkšta Nepurkšta 12,5 10,8 35,0 32,5 40,5

2 Nepurkšta Bell 0,3 + Prosaro EC 250 0,25 11,3 7,8 26,3 23,8 +4,6

3 Prosaro EC 250
0,5 Bell 0,3 + Prosaro EC 250 0,25 11,3 8,8 23,8 21,3 +8,7

4 Proline Xpert 0,45 Bell 0,3 + Prosaro EC 250 0,25 10 8,0 23,8 25,0 +9,4

5 6 3,0 13,8 17,5 +21,6

6 Proline Expert 0,3
+ Talius 0,1 Bell 0,3 + Prosaro EC 250 0,25 7,3 5,3 21,3 20,0 +16,9

7 Input EC 460 0,5 Bell 0,3 + Prosaro EC 250 0,25 10 7,5 21,3 25,0 +8,3

8 Input EC 460 0,3 +
Talius 0,1 Bell 0,3 + Prosaro EC 250 0,25 6,8 6,5 20,0 21,3 15,0

Applied Crop Protec�on 2017, AARHUS UNIVERSITY

- Cuadro®  - 0,3–0,4 l/ha

- Medax® Top + Turbo – 0,6–0,8 l/ha + 0,6–0,8 kg/ha

Prosaro EC 250
0,35 + Talius 0,1 Bell 0,3 + Prosaro EC 250 0,25

ARBA

https://www.youtube.com/watch?v=a0yiQRqkLe8&t=
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Stambėjanti žieminių kviečių lapija vis labiau dengia piktžoles, todėl verta suskubti žieminius 
kviečius nupurkšti herbicidais. Neturėtumėme delsti ir jau anksti panaudoti herbicidus. Savo 
partneriams turime paruošę tris piktžolių naikinimo sprendimus:

   - Tombo™ - efektyviausias piktžolių naikinime! Naikina vienskiltes ir dviskiltes piktžoles. 
Nerekomenduojame maišyti su augimo reguliatoriais Cuadro® ar Medax® Top. Geriausia išpurkšti 
vieną mišinyje su paviršiaus aktyvia medžiaga Dassoil™. 

    - Quelex™/Calibre® 50 SX (500 g + 300 g) – naikina dideles dviskiltes piktžoles ir pasižymi 
labai plačiu naikinamųjų piktžolių spektru. Viena pakuotė naudojama 14–17 ha. Naudojamas su 
paviršiaus aktyvia medžiaga Agroswap®. Quelex™/Calibre® 50 SX galima maišyti su fungicidais 
ir augimo reguliatoriais. 

  - Saracen®/Nuance® 75 WG (1 l + 0,1 kg) – naikina dviskiltes piktžoles, kontroliuoja šiek tiek 
siauresnį piktžolių spektrą nei Quelex™/Calibre® 50 SX sprendimas. Vienas pigiausių tokio lygio 
sprendimų rinkoje. Su viena pakuote nupurškiamas 10–12 hektarų plotas. Puikiai tinka rudenį 
herbicidais purkštų laukų perpurškimams. Naudojamas su paviršiaus aktyvia medžiaga 
Agroswap®. Saracen®/Nuance® 75 WG galima maišyti su fungicidais ir augimo reguliatoriais.

Herbicido TOMBO™ naudojimas: jokių ribojimų žieminių rapsų sėjai!

Augalų apsaugos produktų rinkoje vis dažniau galima išgirsti 
klaidingą informaciją apie sekančią žieminių rapsų sėją po 
herbicido TOMBO™ panaudojimo žieminiuose ar vasariniuose 
javuose.

Panaudojus herbicidą TOMBO™ javų pasėliuose, žieminių rapsų 
sėjai netaikomi jokie apribojimai. Produktai, savo sudėtyje 
turintys veikliąją medžiagą aminopiralidą, neturi jokios įtakos 
žieminių rapsų augimui ar nykimui pasėjus juos po javų, kurie 
buvo apdoroti šia veikliąja medžiaga. Aminopiralido turinčius 
rapsų herbicidus sėkmingai naudojame jau kurį laiką – Metazamix™, 
vienas populiariausių sprendimų Lietuvoje, savo sudėtyje taip pat 
turi aminopiralido, kuris nėra žalingas rapsams.

Tik primename, kad eilę metų herbicidu TOMBO™ nupurškiama 
100–200 tūkstančių hektarų javų, po kurių kasmet neišvengiamai 
atsiranda ir žieminių rapsų sėjos.
Neapsigaukime skleidžiama klaidinga informacija, priimkime 
racionalius sprendimus, paremtus faktais!

Primename, kad geriausias purškimo efektyvumas bus pasiektas tik tuo atveju, jeigu vandens 
pH prieš ruošiant tirpalą bus optimaliose 5,5–6,5 rūgštingumo ribose. Tą pasiekti galima 
naudojant preparatą pHVerum, o mišiniuose su boro trąšomis pH Antiborum. Abu preparatai ne 
tik rūgština, bet ir minkština vandenį. Jų sudėtyje yra ir spalvinio indikatoriaus, kuris aiškiai 
parodys naudojamo vandens rūgštingumą. 

Herbicidai

Visais atvejais būtina įvertinti laukuose esančių piktžolių dydį ir botaninę sudėtį. 

Sprendimo efektyvumas 95-100 procentų

Sprendimo efektyvumas 85-95 procentai

Sprendimo efektyvumas iki 85 procentų

Quelex™/
Calibre® 50 SX
1 pakuotė skirta 14-17 ha 
purškimui

Tombo™
Preparato norma 0,2 kg/ha 
mišinyje su lipnia medžiaga 
Dassoil™ 0,5 l/ha

Saracen®/
Nuance® 75 WG
Viena pakuotė skirta 10-12 ha 
purškimui 

KIBUSIS LIPIKAS

BEKVAPIS ŠUNRAMUNIS

DIRVINIS GARSTUKAS

RUGIAGĖLĖ
BALTOJI BALANDA

RAUDONŽIEDĖ NOTRELĖ
DIRVINĖ ČIUŽUTĖ

TRIKERTĖ ŽVAGINĖ

DIRVINĖ NAŠLAITĖ
DIRVINĖ USNIS

DĖMĖTOJI RŪGTIS

RŪGTIS TAKAŽOLĖ

PAPRASTASIS KIETIS

DIRVINĖ PIENĖ
NEUŽMIRŠTUOLĖ

PŪDYMINĖ VERONIKA

DARŽINĖ ŽLIŪGĖ
AGUONA BIRULĖ
RAPSŲ PABIROS

SNAPUTIS

ŽVIRBLIARŪTĖ
DIRVINĖ SMILGUOLĖ

TUŠČIOJI AVIŽA
VIENAMETĖ MIGLĖ

PAPRASTASIS VARPUTIS
PAPRASTOJI RIETMENĖ

DIRSĖS
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Agroplus Aktiv 80 Pro                             0,2 kg
Agroplus No. 1                                             1,0 l
Agroplus Javams                                        0,6 l

Dassoil                                                        0,5 l

Tombo                                                      0,2 kg
(Vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms)

Cycocel 750                                             0,5 l
Medax Top + Turbo                              0,1 vnt.
                                                       

PAM
(Paviršiaus aktyviosios
medžiagos)

HER (Herbicidai)

(Augimo reguliatoriai)
REG

FUN (Fungicidai)

INS (Insekticidai)

(Trąšos)

Amonio sulfatas gran. 150 kg Amonio salietra (NP 33-3) 150 kgAmonio salietra 
(NP 33-3)300 kg

BIRIOS TRĄŠOS

31-3230-31 32

ŽIEMINIAI KVIEČIAI 

Agroswap                                                      0,2 l

Revystar XL Pack                        0,04-0,05 vnt.

Cuadro NT                                             0,3-0,4 l

Quelex / Calibre 50 SX                         0,08 vnt.
(Dviskiltėms piktžolėms)

Medax Top + Turbo                              0,14 vnt.

Agroplus Super KS                                      2,0 l

Agroplus Aktiv 80 Pro                            0,2 kg
Agroplus Javams                                         0,6 l 

arba

arba

arba

Stipriausi sprendimai

Priaxor Power Pack                    0,08-0,10 vnt.

ARTIMIAUSIAS 
PURŠKIMAS


