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Meteorologinės sąlygos

Balandžio mėnesio pabaigoje oro sąlygos išlieka panašios, kaip ir prieš savaitę. Nerimstantys 
gūsingi vėjai neleidžia pajusti šilumos, net esant +12-17 °C temperatūrai. Dirvos drėgmė mažėja, 
vidutiniškai 20 cm gylyje yra 16,2-33,2 proc., o 50 cm gylyje 18,7-34,3 proc. Mažiausias dirvos 
drėgnumas išlieka Kėdainių ir Panevėžio rajonuose, o daugiausia drėgmės yra šiaurės dalies 
rajonuose. Dirva sušilus iki 9 laipsnių šilumos. Šios savaitės antroje pusėje prognozuojamas 
lietus. Drėgmės reikia tiek žieminiams augalams, tiek dygstančiam vasarojui. 

PASĖLIŲ BŪKLĖ IR ARTIMIAUSI DARBAI
 2020 04 29

Situacija žieminių rapsų pasėliuose yra skirtinga, dėl augalų išsivystymo tarpsnių. Pietinėje 
dalyje žieminiai rapsai pradeda žydėti. Tačiau yra rapsų laukų su skirtingais butonizacijos 
tarpsniais nuo BBCH 53 iki BBCH 59, priklausomai nuo auginamos veislės ir jos augumo. 
Atsižvelgiant į žieminių rapsų augimo tarpsnį, turime priimti teisingą sprendimą apsaugant 
augalus nuo kenkėjų ir ligų.

DIRVOS DRĖGMĖ – AUGALŲ AUGIMAS

DIRVOS DRĖGMĖS KIEKIS (%) AUGALAMS

KRITULIŲ KIEKIO (MM) ĮTAKA DIRVOS DRĖGNUMUI, PER 7 DIENAS

12 %
5 %

Apysausė

40 %
20 %

Optimali

65 %
35 %

Užmirkusi

Molio dirva

Priesmėlis

Sutrinka augalų 
fiziologiniai 

procesai

Esant drėgmės 
trūkumui augalai 

vysta

< 2 mm kritulių
Augalai vysta, dirva džiūsta

15-25 mm kritulių
Optimalios sąlygos

>50 mm kritulių
Perteklius, užmirksta dirva

Intensyvus 
augalų augimas
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Pusiau žemaūgė veislė ‘DK Sensei‘ dar tik kelia butonus. 
Augalų augimo tarpsnis BBCH 53-55 (Babtai, 2020 04 27)

Žieminiai rapsai ‘Mercedes‘ jau pasiekę BBCH 57-59 augimo 
tarpsnį ir ruošiasi žydėjimui (Babtai, 2020 04 27)

Insekticidai

Žieminių rapsų pasėliuose tręšimo darbai eina į pabaigą, tačiau atėjo pats atsakingiausias 
momentas, kada kalbame apie augalų apsaugą. 
Žieminių rapsų pasėliuose, kuriuose augalai yra „Geltonojo butono“ tarpsnyje – BBCH 57–59, 
rekomenduojame naudoti insekticidą Avaunt® - 0,17 l/ha, kuris yra labai atsparus aplinkos 
veiksniams, dėl to ilgai išlieka efektyvus žieminių rapsų pasėliuose prieš kenkėjus. Avaunt® 
efektyviai naikina rapsinius žiedinukus, naikina ir įvairių rūšių paslėptastraublius. Siekiant 
insekticidu gerai padengti visą antžeminę augalo dalį, į mišinį reikia įmaišyti ir superpaskleidėjo 
Silwet® Gold 0,07 l/ha. 

„Geltonojo butono“ tarpsnis yra vienas svarbiausių tarpsnių apsaugant augalus nuo kenkėjų. Nes 
nuo šio purškimo labai priklauso ar bus sveikos ankštaros. Šiuo tarpsniu atlikus purškimą 
sunaikinsime daug kenkėjų. Vėliau žydėjimo metu turėsime mažesnius ankštarinių 
paslėptastraublių ir gumbauodžių antplūdžius ir tuo pačiu apsaugosime ankštaras nuo minėtų 
kenkėjų lervų.
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Dauguma rapsų laukų jau pražysta (BBCH 61–63) ir artimiausiomis dienomis numatomas 
atšilimas. Iškart po žydėjimo pradžios žieminių rapsų laukus lanko ankštariniai 
paslėptastraubliai, o vėliau tas pačias užmegztas ankštarėles aplankys ir ankštariniai 
gumbauodžiai. Ankštarinių paslėptastraublių lervos gali sunaikinti tik keletą sėklų ankštarose, 
bet kur kas didesnę žalą padaro ankštarinių gumbauodžių lervos, kurios sunaikina visas 
pažeistoje ankštaroje augančias sėklas. Paprastai iš ankštarų, kuriose yra lervų, visas sėklas 
išlukštena paukščiai.

Žydėjimo metu apsaugai nuo minėtų kenkėjų rekomenduojame naudoti Proteus® OD 0,6–0,75 l/ha.
Kitas, stiprus ir efektyvus produktas – kontaktinio veikimo piretroidas Nexide® - 0,06 l/ha. 
Tiesa, jis veiks kiek trumpiau, tačiau lauke esančių kenkėjų bangą sunaikins labai efektyviai. 
Nexide® yra stabilus aukštose temperatūrose, ultravioletiniai spinduliai neturi įtakos jo 
efektyvumui. Tai vienas efektyviausių piretroidinių sprendimų Lietuvoje ir pasaulyje. 

Abu minėti produktai gali būti naudojami atskirai ir mišiniuose. Labai efektyvus mišinys yra 
Proteus® OD 0,5–0,6 l/ha + Nexide® 0,06 l/ha. Tokį mišinį galima naudoti žieminius rapsus 
purškiant vieną kartą žydėjimo metu mišiniuose su fungicidu. Šiuos produktus naudojant 
mišinyje su Pictor® Active paviršiaus aktyvių medžiagų pridėti nebūtina. Bet naudojant juos 
pavienius, turime užtikrinti gerą purškimo kokybę, todėl į mišinį pridedame Silwet® Gold 
0,07–0,10 l/ha. Nerekomenduojame mažinti vandens normos ir į hektarą išpurkšti bent 200 l 
vandens.

Sklerotiniu puviniu rapsai užsikrečia žydėjimo metu. Užsikrėtimas gali įvykti žydėjimo 
pradžioje (BBCH 61-63), viduryje (BBCH 65) ir žydėjimo pabaigoje (BBCH 69). Remiantis 
moksline informacija, intensyviau sklerotiniu puviniu augalai užsikrečia žydėjimo tarpsniu nuo 
BBCH 63 iki BBCH 67. Šios ligos plitimui reikia šilumos ir drėgmės. Pastarųjų metų tyrimai 
parodė, kad net mažiausias drėgmės kiekis įtakoja ligos plitimą ir vystymąsi augaluose. 
Purškimas fungicidais nuo šios ligos atliekamas, kai ligos požymių mes nematome, o sklerotinio 
puvinio pažeidimai ir žala išryškėja kur kas vėliau, kai vystosi ankštaros ir prasideda augalų 
brendimas (BBCH 71-87). 
Pagrindinis sklerotinio puvinio ligos šaltinis yra grybo � � �� � � � �� �� � � � �� � � � �� � � �  skleročiai. Prieš 
rapsų žydėjimą iš šių skleročių, esančių netoli dirvos paviršiaus, išauga grybo vaisiakūniai – 
apoteciai, o iš jų ore pasklinda askosporos, kurios užkrečia rapsų žiedlapius. Žiedlapiai krenta 
žemyn ir patenka ant lapų ar šakų prisegimo prie stiebo vietos, kur kaupiasi drėgmės lašeliai. 
Drėgnoje terpėje ant žiedlapių esančios askosporos sudygsta, vystosi infekcija, kuri greitai 
pereina į stiebą. Pažeidimo vietose susidaro baltos dėmės. Drėgnu oru dėmės pasidengia balta 
vatos pavidalo grybiena. Vėliau dėmių pakraščiai būna šviesesni, o vidurys darosi pilkšvas. 
Stiebo vidus tampa tuščiaviduris ir jo viduje formuojasi nauji skleročiai, kurie pradžioje būna 
balti, vėliau pajuoduoja.

Fungicidai

Ankštarinių kenkėjų plitimas ir kontrolė žieminiuose rapsuose 

https://www.youtube.com/watch?v=OCDDUK_lPDk)
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Net mažiausio drėgmės kiekio užtenka, kad grybo Sclerotinia sclerotiorum askosporos sudygtų ir infekcija nueitų į stiebą

Fungicidais nupurškus rapsus prieš žydėjimą ar po žydėjimo, negalima tikėtis gerų rezultatų. 
Vienu atveju fungicidai bus panaudoti per anksti, dar prieš užsikrėtimą, kitu atveju – per vėlai, 
nes pasirodžius pirmiesiems matomiems ligos požymiams, sklerotinio puvinio kontroliuoti jau 
neįmanoma.

Nuo sklerotinio puvinio žieminiuose rapsuose rekomenduojame fungicidą Pictor® Active. Kartu 
su fungicidu mišiniuose naudojame ir insekticidus apsaugai nuo ankštarinių paslėptastraublių ir 
ankštarinių gumbauodžių. Pictor® Active registruotas naudoti 2 kartus rapsų žydėjimo metu. 
Taip pat, Pictor® Active yra vienas geriausių produktų rinkoje, kada vertiname 1 euro perkamąją 
galią – kiek gramų aukštos kokybės veikliųjų medžiagų galime nupirkti už 1 eurą. 

Sklerotinio puvinio pažeidimai rapsuose brendimo tarpsniu (BBCH 85)

Fungicidais nupurškus rapsus prieš žydėjimą ar po žydėjimo, negalima tikėtis gerų rezultatų. 
Vienu atveju fungicidai bus panaudoti per anksti, dar prieš užsikrėtimą, kitu atveju – per vėlai, 
nes pasirodžius pirmiesiems matomiems ligos požymiams, sklerotinio puvinio kontroliuoti jau 
neįmanoma.

Nuo sklerotinio puvinio žieminiuose rapsuose rekomenduojame fungicidą Pictor® Active. Kartu 
su fungicidu mišiniuose naudojame ir insekticidus apsaugai nuo ankštarinių paslėptastraublių ir 
ankštarinių gumbauodžių. Pictor® Active registruotas naudoti 2 kartus rapsų žydėjimo metu. 
Taip pat, Pictor® Active yra vienas geriausių produktų rinkoje, kada vertiname 1 euro 
perkamąją galią – kiek gramų aukštos kokybės veikliųjų medžiagų galime nupirkti už 1 eurą. 
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Rekomenduojame:

Purkšti fungicidą Pictor® Active 2 kartus naudojant po 0,5 l/ha žydėjimo pradžioje (BBCH 63) ir 
žydėjimo pabaigoje (BBCH 67), pridedant insekticidus Proteus® OD 0,75 l/ha (BBCH 63) ir 
Nexide® CS 0,06 l/ha (BBCH 67)

arba

Purkšti fungicidą Pictor® Active 1 kartą 0,7 l/ha žydėjimo viduryje (BBCH 65) mišiniuose su 
insekticidais Proteus® OD 0,5-0,6 l/ha + Nexide® CS 0,06 l/ha.

Primename, kad numatomą rapsų pasėlio purškimą žydėjimo metu būtina užregistruoti, o 
purkšti žydinčius rapsus galima tik nuo 21:00 iki 4:00 valandos.  

Kairėje matoma veislė, pasiekusi žydėjimo pradžią BBCH 60, o dešinėje matomi augalai jau pasiekę BBCH 61 tarpsnį. Už 3–5 
dienų dešinėje esantis laukelis pasieks BBCH 63 tarpsnį ir dviejų purškimų technologijoje toks laukas jau galės būti purškiamas 
insekticido ir fungicido mišiniu. Žydėjimo vidurys dešinėje matomo laukelio (BBCH 65 tarpsnis) bus pasiektas už 7–10 dienų. Toks 
laikas bus tinkamiausias atlikti vienkartinį purškimą insekticido ir fungicido mišiniu (Babtai, 2020 04 27)

http://www.vatzum.lt/uploads/documents/a1231_dl_aap_ir_ydini_ems_kio_augal_su_priedu.pdf
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51-59

Amonio sulfatas gran. 300 kg

Amonio salietra (NP 33-3) 350 kg

Nexide CS 0,06 l

Avaunt 0,17 l

Silwet Gold 0,07 l

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg
Agrotop Boras 150 1,0 l
Agroplus Magnis 1,0 l
Agroplus Rapsams          1,0 l

Pictor Active 0,5 l Pictor Active 0,5 l

Proteus 0,75 l

30-39 63 67-69

PAM
(Paviršiaus aktyviosios
medžiagos)

(Fungicidai)

(Herbicidai)

(Trąšos)

(Insekticidai)

(Augimo reguliatoriai)
REG

ŽIEMINIAI RAPSAI 

Silwet Gold 0,05 l

Fastac 50 EC         0,2 l

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg
Agroplus No.1 1,0 l
Agroplus Extra Mo-B 1,0 l
Agroplus Magnis 1,0 l
Agroplus Rapsams 1,0 l

Juventus 90 0,5-0,7 l

Caryx 0,7-1,0 l

Orius 250 EW 1,0 l

arba

arba

arba
Delmetros 100 SC 0,05 l

ARTIMIAUSIAS 
PURŠKIMAS


