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Meteorologinės sąlygos

Paskutinę balandžio mėnesio savaitę vyravo šilti (+14°... +19°C) su lietumis orai. Naktimis, 
pakilus oro temperatūrai iki 6 laipsnių šilumos, tiek žieminiai lauko augalai, tiek vasarojus 
pradėjo intensyviau augti ir vystytis. Per savaitę iškritusių kritulių kiekio suma (1,4-19,4 mm 
ribose) skiriasi pagal šalies rajonus. Daugiau kaip 10 mm kritulių iškrito Biržų, Utenos, Širvintų, 
Jonavos, Varėnos, Pasvalio, Kelmės, Šiaulių ir Vilniaus rajonuose. Gausiausiai kritulių per 
savaitę iškrito Rokiškio (15,4 mm) ir Skuodo (19,4 mm) rajonuose. O mažiausias kritulių kiekis 
nustatytas Marijampolės, Raseinių, Šakių ir Kauno rajonuose (1,4-5,4 mm ribose). Daugumos 
rajonų vidutinė dirvos temperatūra 20 ir 50 cm gylyje yra atitinkamai +10,1 ir +9 °C. Po lietaus 
dirvos drėgmė padidėjo iki 30 proc. Tačiau Kėdainių, Panevėžio, Utenos, Raseinių ir Jurbarko 
rajonuose dirvos drėgnumas išlieka mažas. Artimiausiomis dienomis pranašaujami šilti su 
lietumis orai. Sąlygos augalams augti ir vystytis bus geros, bet tuo pačiu palankios ligų ir 
kenkėjų plitimui.

Lietuvoje žieminiai kviečiai yra BBCH 31–37 augimo tarpsnyje.

PASĖLIŲ BŪKLĖ IR ARTIMIAUSI DARBAI
 2020 05 08

Žieminiai kviečiai ’Wilejka’ jau pasiekę BBCH 32–33 augimo tarpsnį. Tokiu metu atliekamas fungicidinis ir augimą reguliuojantis 
purškimas. ’Wilejka’ yra jautri išgulimui žieminių kviečių veislė, todėl šiam purškimui turi būti suteiktas ypatingas dėmesys (Babtai, 
2020 05 06)

Žieminiai kviečiai
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Ankstyvoje žieminių kviečių veislėje ’Aspekt’ jau matomas vėliavinis lapas. Augalai pasiekę BBCH 37. Artėja vėliavinio lapo 
purškimas fungicidais, kuris yra svarbiausias, ypač po pastarųjų lietaus vizitų laukuose. Svarbu įvertinti pasėlio tolygumą ir 
nesusidaryti nuomonės apie pasėlį, vertinant tik stipriausius stiebus (Babtai, 2020 05 06)

Tręšimas

Šiuo metu orai lepina žiemkenčius, todėl norint užauginti norimą derlių ne tik kiekio, bet ir koky-
bės prasme, turime pagalvoti apie papildomą tręšimą azotu, išberiant 100-150 kg/ha Amonio 
salietros. 

Ruošiantis vėliavinio lapo tręšimui per lapus, būtina atkreipti dėmesį  ne tik į kalio ir sieros 
svarbą, bet taip pat nepamiršti,  kad ir  manganas yra  lėtai  augale judantis  elementas. Todėl 
BBCH 39 tarpsnyje siūlome panaudoti Agroplus technologiją:
- Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg/ha + Agroplus Super KS 2,0 l/ha + Agroplus Manganas 0,5 l/ha

Augalų apsaugos priemonės

Dabartinis augalų išsivystymo tarpsnis yra tinkamas augalų augimui reguliuoti ir apsaugai nuo 
ligų. 
Mišinyje su fungicidais augimo reguliatoriai veikia dar efektyviau, o neaukšta temperatūra 
puikiausiai tinka purškimams augimo reguliatoriais. Praėjusiais metais, dėl sausų oro sąlygų, kai 
kurie ūkiai vengė naudoti augimo reguliatorius pasėliuose. Išgulusių pasėlių nuėmimo sąlygas ir 
kokybę gelbėjo sausi orai. Kuliant išgulusius pasėlius neišvengiamai prarandame ne tik dalį der-
liaus, bet ir jo kokybę. 
Ar verta rizikuoti grūdų kokybe ir kombaino gerove, kuomet kalbame apie miglotą artėjančią 
javapjūtę? Ar galime užtikrinti, kad artėjančią javapjūtę orai bus palankūs? Mes manome, kad 
intensyvų augalų augimą turime reguliuoti šiandien, nes darbų praeityje atlikti negalime. Galime 
dirbti tik šiandien, o sezono pabaigoje žinosime, kad atlikome viską, kas mūsų galioje. 

Rekomenduojame apsaugoti javus nuo išgulimo, naudojant augimo reguliatorius:
- Cuadro® NT 0,3 – 0,4 l/ha
arba
- Medax® Top + Turbo 0,5–0,8 l/ha + 0,5–0,8 kg/ha
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Augimo reguliatoriaus norma parenkama atsižvelgiant į:
- Dirvožemio tipą;
- Veislę;
- Sėjos laiką;
- Pasėlio tankumą;
- Azotinį tręšimo foną;
- Dirvožemyje esančios drėgmės kiekį;
- Oro temperatūrą purškimo metu.

Nepatariame mišiniuose su augimo  reguliatoriais naudoti agresyvių herbicidų, skirtų 
vienskiltėms piktžolėms naikinti, tačiau juos tikrai galime maišyti su tokiais  preparatais kaip 
Saracen®/Nuance® 75 WG ar Quelex™/Calibre® 50 SX.

Purškimai augimo reguliatoriais turi būti atliekami tik tais atvejais, jeigu pasėliai nepatiria streso 
dėl kitų abiotinių veiksnių – šalnų, sausros, per aukštos oro temperatūros. Augimo reguliatorių 
nepatariame naudoti, kai oro temperatūra yra didesnė nei +20 °C. 

Laukuose jau matome išplitusias ligas: kviečių lapų septoriozę, dryžligę, stiebalūžę. Vietomis 
matome ir ryškias miltligės dėmes ant lapų. 

Fungicidai

Praėję lietūs pakėlė ant apatinių augalų lapų buvusias sporas į viršų, tad nauji, ką tik išlindę iš lapamakštės lapai, yra padengti ligų 
sukėlėjų grybų sporomis, kurios dygsta ir neišvengiamai užkrečia augalus (Babtai, 2020 05 06)



Žieminiuose javuose pastebime lemų, amarų ir kitų kenkėjų. Raginame įvertinti savo laukuose 
esančius pažeidimus ir kenkėjams, pasiekus žalingumo ribas, panaudoti efektyvius insekticidus 
Nexide® CS arba Delmetros 100 SC.
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Tinkamiausią sprendimą Jūsų ūkiui padės išsirinkti fungicidų efektyvumo lentelė:

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

Produktas

Talius™

Flexity® 

Duett® Ultra

Bolid 250 SE

Tango Flex® SC 

Balaya®

Priaxor® 

Priaxor Power Pack

Priaxor Power Pack

Revystar XL Pack

Revystar XL Pack

Revytrex® 

Orius® 250 EW

Juventus® 90

Jade

Juventus Pack
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0,5+0,5
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0,5+0,5

1

1
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0,5+0,5

Norma Stiebalūžė Rūdys
Lapų septoriozė

Apsauginis Gydomasis

Išskirtinis
efektas

Miltligė,
apsauginis

Kviečių
dryžligė

Varpų
septoriozė

Varpų
fuzariozė

1 2 3 4 5

StiprusSilpnas

Sustiprina mišinyje esančių triazolų veikimą

Žalinimo efektas

Stiprus žalinimo efektas

Labai stiprus žalinimo efektas

Insekticidai

Arnas Radzevičius

Augalų apsaugos produktų grupės vadovas

https://www.youtube.com/watch?v=a0yiQRqkLe8
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PAM
(Paviršiaus aktyviosios 
medžiagos)

HER (Herbicidai)

(Augimo reguliatoriai)
REG

FUN (Fungicidai)

INS (Insekticidai)

(Trąšos)

Amonio salietra 
(NP 33-3) 150 kg

Amonio salietra 
(NP 33-3) 100 kg

BIRIOS TRĄŠOS

32 39 61 89

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

arba

Stipriausi sprendimai

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

ARTIMIAUSIAS 
PURŠKIMAS

Delmetros 100 SC                     0,05 l

Agroplus Aktiv 80 Pro                 0,2 kg
Agroplus Manganas 500                0,5 l

Revytrex                                 0,75-1,0 l

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

Agroplus Super KS                          2,0 l

Juventus Pack                         0,05 vnt.

Orius 250 EW                                  1,0 l
(Jeigu javų žydėjimo metu numatomi
krituliai)

Nexide CS                                    0,05 l

Silwet Gold                                  0,07 l
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Jau baigėsi vasarinių kviečių sėja ir laukai neužtruko sudygti. Neišvengiamai artėja ir artimiausi 
darbai. 

Šiuo metu vasariniai javai yra BBCH 09–23 tarpsnyje, o pagrindinis tręšimas jau atliktas prieš 
sėją. Augintojai, kurie panaudojo tik NPK trąšas prieš sėją, turi atlikti papildomus tręšimus 
Amonio sulfatu, azotine trąša NS 30-7 ar Amonio salietra. Vasariniams kviečiams ir miežiams 
reikėtų  skaičiuoti 20-25 kg veiklios medžiagos azoto ir 4-6 kg veiklios medžiagos sieros vienai 
tonai derliaus užauginti.

Atėjus herbicidų purškimo laikui, nepamirškite pamaitinti augalus per lapus. Augalams esant 
BBCH 14-21 tarpsnyje rekomenduojame: 
Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg/ha + Agroplus No. 1 1,0 l/ha šaknų gausai.

O kas planuoja daryti purškimus vėliau, BBCH 25–31 tarpsnyje, rekomenduojame naudoti: 
Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg/ha + Agroplus Javams 0,4 l/ha + Agroplus Siera 0,5 l/ha.

Vasariniams kviečiams pradėjus krūmytis, turėsime atlikti pirmąjį purškimą, kurio metu naudo-
sime augimo reguliatorius, herbicidus ir fungicidus.

Cycocel® 750 - paskatins augalų krūmijimąsi. Vasarinius kviečius geriausia nupurkšti Cycocel® 
BBCH 13–30 tarpsnyje.

Jau ilgą laiką dirbame su herbicidų mišiniu Quelex™/Calibre® 50 SX. Jis veikia labai platų 
dviskilčių piktžolių spektrą. Panaudoję vieną produkto pakuotę 17 hektarų, gauname puikų 
sprendimą piktžolių naikinimui. Tuo kasmet įsitikina aibė mūsų partnerių. Kol kas sunku surasti 
konkurencingesnį produktą vasarinių javų auginimui.

Talius™ 0,125 l/ha - neleis išplisti žalingai vasarinių kviečių ligai - miltligei. Efektyvumo pakaks 
ilgąją sezono dalį. Į pasėlius, kuriuose buvo panaudotas Talius™, grįžti reikės ypatingai retais atve-
jais, net ir esant palankioms ligų plitimui oro sąlygoms.

Augimo reguliatoriai

Herbicidai

Fungicidai

Vasariniai kviečiai



VASARINIAI KVIEČIAI

Agroplus Aktiv 80 Pro    0,2 kg
Agroplus Javams                0,4 l
Agroplus Siera                     0,5 l

32

BIRIOS TRĄŠOS

Duett Ultra                         0,3 l
Priaxor                                0,5 l

Talius                                             0,125 l

Silwet Gold                                  0,07 l

Nexide CS                          0,05 l

Juventus Pack                           0,05 vnt.

NPK(S) 27-6-6(2) (500 kg)
         RU 400 kg

NPK(S) 9-14-27(7) (500 kg)
     BY 300 kg

Agroplus Aktiv 80 Pro                     0,2 kg
Agroplus No. 1                     1,0 l
Agroplus Javams                                 0,5 l

Cycocel 750                                          1,0 l

Agroplus Aktiv 80 Pro                   0,2 kg
Agroplus Manganas 500                   0,3 l
Agroplus Super KS                            1,0 l

61 8921

Arrat                                               0,15 kg

AgroSwap                                            0,2 l

ARTIMIAUSIAS 
PURŠKIMAS
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Fungicidų įtaka vasarinių miežių derlingumui („AgroITC“, 2019 m.)

 i n f o r m a c i j a

AGROKONCERNAS   PATARIA

Vasariniai miežiai

Neskubėkite augimo reguliatorių naudoti vasariniuose miežiuose. Ilgalaikė patirtis rodo, kad 
ankstyvas naudojimas Cycocel® 750, neduoda laukiamo rezultato vasarinių miežių krūmijimuisi. 

Kaip ir vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose Quelex™/Calibre® 50 SX yra sunkiai pra-
lenkiamas. Tad rekomenduojame jį naudoti miežiams pasiekus stiebo augimo tarpsnį – BBCH 31. 
Tokiu metu galime atlikti ir fungicidinį purškimą.

2019 metais „AgroITC“ atlikome bandymus, kuriuose vertinome skirtingus fungicidus vasarinių 
miežių pasėliuose. Gauti rezultatai džiugino, nes patvirtino – net ir sausringais metais stiprūs fun-
gicidai teikia aiškią naudą vasarinių miežių pasėliuose:

Tyrimuose panaudoti fungicidai turėjo esminės įtakos vasarinių miežių grūdų derliui. Kontrolinio 
varianto laukeliuose buvo gautas 3,83 t/ha grūdų derlius. Fungicidais purkštuose laukeliuose 
vidutinis grūdų derlius gautas iki 4,13 t/ha. Iš tirtų fungicidų labiau efektyvumu išsiskyrė fungi-
cidas Syrex® 0,5 l/ha arba Priaxor® 0,5 l/ha. Panaudojus šį fungicidą buvo gautas 8 proc. derliaus 
priedas. 
Apskaičiavę išlaidas fungicidams ir įvertinę derliaus priedo kainą, turime 28 eurų papildomą 
pelną iš hektaro. Žinoma, vertindami 2019 metų sausringą vasarą, aiškiai matome, kad vasarinių 
miežių derlius buvo gerokai menkesnis. O drėgnesniais metais, galime gauti kur kas aukštesnį 
derlių ir vertingesnį derliaus priedą.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti mūsų komandos agronomai-konsultantai.
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Opera N 0,5 l/ha Adexar 0,5 l/ha Syrex 0,5 l/ha Kontrolė

Derlius padidėjimas, %Derlius t/ha

https://www.agrokoncernas.lt/lt/kontaktai/regioniniai-atstovai/


49-89 32 3931

NPK(S) 9-14-27(7) (500 kg)
        BY 300 kg

NPK(S) 27-6-6(2) (500 kg)
        RU 250 kg

Agroplus Aktiv 80 Pro    0,2 kg
Agroplus No. 1                      1,0 l
Agroplus Siera                   0,5 l

Arrat           0,15 kg Foxtrot 69 EW  1,0 l

Syrex                                    0,4 l

AgroSwap                   0,2 l

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg
Agroplus Javams           0,4 l
Agroplus Super KS      1,0 l

Terpal                  1,0 l

Syrex                                    0,4 l

Nexide CS                         0,05 l

1-21

VASARINIAI MIEŽIAI 
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ARTIMIAUSIAS 
PURŠKIMAS


