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Meteorologinės sąlygos

Pirmąjį gegužės mėnesio dešimtadienį vidutinė oro temperatūra buvo +10°C, o aukščiausia, virš 
+20°C, buvo gegužės 10 dieną. Šalies rajonuose vidutinė dirvos temperatūra 20 ir 50 cm gylyje 
yra daugiau nei +10 °C šilumos. Per savaitę iškritusių kritulių kiekio suma yra nuo 4,6 iki 
44,2 mm  ir  skiriasi pagal šalies rajonus. Mažiausias kritulių kiekis iškrito šiaurinės dalies 
rajonuose. Po lietaus dirvos drėgmė yra padidėjusi ir viršija 40 proc. ribą. Didžiojoje šalies 
dalyje augalams augti ir vystytis yra optimalios sąlygos. Mažiausia dirvos drėgmė nustatyta 
Kėdainių, Panevėžio ir Raseinių rajonuose. Kitą savaitę prognozuojami šilti ir lietingi orai. Oro 
sąlygos ypač palankios ligų ir kenkėjų plitimui bei vystymuisi ant augalų. Būtina stebėti pasėlius 
ir sprendimus priimti atsižvelgiant į konkrečius laukus. 

PASĖLIŲ BŪKLĖ IR ARTIMIAUSI DARBAI
 2020 05 15

Pasėlių būklė

Antradienio rytą (gegužės 12 d.) iškrito gausus sniego kiekis rytiniuose ir vidurio Lietuvos
regionų laukuose. Dėl sunkių ir šlapių kritulių dalis augalų ryte nulinko, o po pietų, sniegui 
nutirpus, augalai atsistatinėjo. Tankiuose žieminių rapsų pasėliuose pastebėjome palaužytas 
šonines šakas ar pagrindinius stiebus. Mūsų komanda primena – žieminiai rapsai yra labai 
produktyvūs ir šoninės šakos bei pagrindiniai stiebai puikiai kompensuoja sužalojimus. 
Nenustebsime, jeigu pažeisti augalai formuos didesnę tūkstančio sėklų masę ir sveikų šakų 
produktyvumas bus didesnis. Susirūpinimas dėl sužalotų augalų yra suprantamas. Realią žalą, 
padarytą žieminių rapsų žiedams, pamatysime po kelių dienų, tačiau kiekviename lauke 
situaciją reikia vertinti individualiai. Be to, turime žvelgti į ateitį, susikoncentruoti ir priimti 
sprendimus, kuriuos galime daryti šiandien, o jų yra nedaug. Žieminius rapsus vis dar reikia 
saugoti nuo sklerotinio puvinio ir infekcijų, plintančių dėl mechaniškų pažeidimų, todėl 
suplanuoti purškimai fungicidais turi vykti pagal planus. 

Žieminių rapsų pasėlis praėjus parai po 2020 05 12 iškritusio sniego (Babtai, 2020 05 13)
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Žieminių kviečių pasėlis praėjus parai po 2020 05 12 iškritusio sniego (Babtai, 2020 05 13)

Didžioji dalis javų pasėlių yra gražūs ir dėl sniego nepatyrė didesnės žalos. Pavieniuose silpnuose 
pasėliuose, kuriuose nebuvo panaudoti augimo reguliatoriai, pastebime augalų išlūžimus, tačiau 
tokių laukų nėra daug. Artėjantys suplanuoti darbai turi vykti savo laiku. Norint sumažinti augalų 
stresą nepalankioms oro sąlygoms, rekomenduojame įsivertinti pasėlio produktyvumą ir 
pagalvoti apie amino rūgščių panaudojimą kartu su fungicidais, insekticidais. Produktai Agroplus 
Aktiv 80 Pro ir Agroplus Bioactive padės išsaugoti planuotą derlių. 
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Chloro�lo mutacijos žirnių ir pupų pasėliuose (2020 05 11)

Pastarosiomis dienomis iškritę krituliai sudaro palankias sąlygas ne tik augalams vystytis ir augti, 
bet ir piktžolėms. Piktžolės vystosi sparčiau nei kultūriniai augalai, todėl privalome atlikti 
purškimus herbicidais. Pasėliuose, kuriuose nepastebime sudygusių augalų, naudokime        
Stomp® CS 2,0 l/ha. Šis produktas yra dirvinis, todėl dygstančios piktžolės įsisavina jį per šaknis. 
Šiuo metu Stomp® CS panaudojimui turime idealias sąlygas dėl drėgmės, esančios dirvoje. 
Pasėliuose, kuriuose žirniai yra sudygę, rekomenduojame herbicidų mišinį: 

Basagran® 480 1,0 l/ha + Butoxone®  2,0 l/ha 

Kadangi Butoxone® pupose naudoti negalime, turėtume naudoti vieną Basagran® 480.

Geriausias efektas prieš piktžoles gaunamas purškiant augalus herbicidais per du kartus. Pirmas – 
iš karto po sėjos, antras purškimas – kai augalai yra 3-5 cm aukščio. Purškiant sudygusius augalus 
minėtais herbicidais, galima neigiama kultūrinių augalų reakcija į purškimą. Rekomenduojame 
purškimus atlikti kai augalų lapai yra visiškai sausi.

Prieš atliekant minėtus purškimus, būtina pasitarti su regioniniais agronomais-konsultantais.

Herbicidai

Žirniai ir pupos

Situacija ankštinių augalų pasėliuose yra skirtinga dėl augalų išsivystymo tarpsnių. Pietinėje 
Lietuvos dalyje augalai matomi su pirmaisiais tikraisiais lapeliais (BBCH 13-15). Kiek kitokia 
situacija yra šiaurinėje Lietuvos dalyje - augalai tik su pirmaisiais skilčialapiais (BBCH 10), taip pat 
pastebime ir bedygstančius pasėlius. Kasmet pupų ar žirnių pasėliuose aptinkami pavieniai 
augalai, kurie išsiskiria iš kitų augalų geltona, balta, žaliai balta spalvomis. Trūkstant chlorofilo, 
augaluose susidaro chlorofilo mutacijos, kurios gali būti užprogramuotos genetiškai dar sėklos 
stadijoje.



Kenkėjai 

Žirnių ir pupų pasėliuose pastebime sitonų pažeidimų. Didžiausi šių kenkėjų pažeidimai stebimi 
pasėliuose, kuriuose nebuvo palankių sąlygų augalų dygimui dėl užsitęsusio sausringo periodo. 
Sitonai yra žalingiausi žirnių ir pupų dygimo bei lapų vystymosi metu (BBCH 07-12), nes gali 
nugraužti augalų augimo kūgelius. Siekiant išvengti šių pasekmių, privalome pasėlius purkšti 
insekticidais. Raginame įsivertinti savo pasėliuose esančius pažeidimus ir panaudoti efektyvius 
insekticidus Fastac® 50 EC 0,2 l/ha arba  Nexide® 0,05 l/ha. 

Kenkėjai
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Sitonai gali nugraužti augalų augimo kūgelius



 i n f o r m a c i j a

AGROKONCERNAS  PATARIA

Dirvoje esanti drėgmė paskatins intensyviau augalus augti, todėl labai svarbu laiku ir tinkamai 
pasirūpinti jų maitinimu.  Pagrindinės maisto medžiagos ir mikroelementai reikalingi ne tik  
ankštinių augalų vystymuisi ar augimui, bet ir gumbelinių bakterijų veiklai. Siekiant užauginti kuo 
didesnį derlių, privalome augalus pamaitinti molibdeno turinčiomis trąšomis, kurios labai 
svarbios gumbelinių bakterijų susidarymui.  Kiti elementai: siera, boras, manganas, kalcis, cinkas 
dalyvauja svarbiuose augalų biocheminiuose procesuose, todėl jų pamiršti taip pat negalime.

Žirnių pasėliams rekomenduojame naudoti

Agrotop Boras 1,0 l/ha + Agroplus Universal 1,0 l/ha + Agroplus Siera 0,5 l/ha

Pupų pasėliams rekomenduojame naudoti

Agroplus Extra Mo-B 1,0 l/ha + Agroplus Unipro 0,5 l/ha + Agroplus Siera 0,5 l/ha

Norime atkreipti dėmesį į tirpalų paruošimą, kuomet naudojami insekticidai ar fungicidai 
mišiniuose su trąšomis, skirtomis tręšti per lapus. Ypač į tirpalo pH koncentracijos kiekį. 
Sureguliuoti pH koncentracijos kiekį iki optimalaus (5,5-6) galime naudojant produktą pH Verum.

Naudojant trąšas per lapus, kurių sudėtyje yra boro (Agroplus Extra Mo-B, Agroplus Unipro, 
Agrotop Boras), naudojamas pH Antibor.
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Vasariniai rapsai 

Vasarinių rapsų pasėliuose fiksuojame pirmuosius augalus. Vienur augalai yra tik sudygę, kitur jau 
turime dviejų lapelių išsivystymą, BBCH 09-12. Dėl laiku iškritusių kritulių laukai neužtruko 
sudygti. Neužtruks ir užaugti, todėl privalome planuoti artimiausius darbus.  

Herbicidai

Šiuo metu dėl dirvoje esamos drėgmės turime puikų laiką panaudoti herbicidus vasarinių rapsų 
pasėliuose. Panaudojus Metazamix™ 0,75 l/ha, piktžolės bus paveiktos ir per lapus, ir per dirvą, 
todėl tikrai susitvarkysime pagrindines piktžoles vasarinių rapsų pasėliuose.  Pasėliuose, kuriuose 
pastebimas dirvinis garstukas, rekomenduojame pridėti Butisan® Kombi 1,0 l/ha. 

Insekticidai

Pastebime pirmuosius vasarinių rapsų pasėlių kenkėjus – kryžmažiedines sprages. Nors šiomis 
dienomis turime gana drėgnus ir vėsius orus, ir šių kenkėjų plitimas yra pristabdytas, tačiau vos 
tik orai sušils ir taps saulėti, matysime itin intensyvų šių kenkėjų išplitimą. Jei viename 
kvadratiniame metre pastebime 2-3 kryžmažiedines sprages ar randame 10 proc. pažeisto lapų 
paviršiaus ploto, privalome planuoti purškimus insekticidais. Rekomenduojamas insekticidas 
kovoje su šiuo kenkėju yra Fastac® 50 EC 0,2 l/ha. 

Augalams turint 5-9 tikruosius lapelius, BBCH 15-19 augimo tarpsnyje privalome augalus 
pamaitinti per lapus. Pirmajam tręšimui rekomenduojame:

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg/ha + Agroplus Extra Mo-B 1,0 l/ha + Agroplus Rapsams 0,5 l/ha

Tačiau, jeigu dirvos temperatūra bus žemesnė nei +15°C, rekomenduojame papildomai panaudoti
Agroplus Magnis 0,5 l/ha.

Daugiau informacijos gali suteikti mūsų agronomai–konsultantai

Herbicidai

Insekticidai

Tręšimas

Vasariniai rapsai pažeisti kryžmažiedinių spragių (AgroITC arhyvas, Babtai)

https://www.agrokoncernas.lt/lt/kontaktai/regioniniai-atstovai/
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Amonio sulfatas 
                     gran. 150 kg

Amonio salietra (NP 33-3)
   200 kg

NPK(S) 9-14-27(7) 400 kg

Metazamix       0,75 l

Agroplus Aktiv 80 Pro          0,2 kg
Agroplus Extra Mo-B               1,0 l
Agroplus Rapsams             0,5 l

Juventus 90                     0,5 l

  Fastac 50 EC                            0,2 l

Silwet Gold             0,07 l AgroSwap                           0,2 l

Agroplus Aktiv 80 Pro   0,2 kg
Agrotop Boras                 1,0 l
Agroplus Rapsams            1,0 l
Agroplus Super KS           2,0 l

Avaunt                    0,17 l Proteus                 0,75 l

Pictor Active          0,7 l

1-10 10-14 15 18 57 60 65 69 79 80

PAM
(Paviršiaus aktyviosios
medžiagos)

 VASARINIAI RAPSAI 

ARTIMIAUSIAS 
PURŠKIMAS

Dassoil                  0,5 l
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Stomp CS          2,0 l

Agroplus Aktiv 80 Pro                                        0,2 kg
Agrotop Boras                                                    1,0 l
Agroplus UniPro                                                     0,5 l
Agroplus Super KS                                                 1,0 l

Pictor Active              0,5 l

Nexide CS                 0,05 l Proteus                    0,75 l

Pictor Active              0,5 l

PUPOS

00 15 35 51 61 65 79-89

NPK(S) 12-20-18(5)                
   450 kg                                 

Amonio salietra             
gran. (N-34,4) 100 kg

Agroplus Extra Mo-B           1,0 l
Agroplus UniPro              0,5 l
Agroplus Siera                      0,5 l

Basagran 480                       1,0 l

Fastac 50 EC                    0,25 l Cyperkill 500 EC                                                   0,05 l

ARTIMIAUSIAS 
PURŠKIMAS



Amonio salietra (N-34,4) 
     100 kg

Agroplus Aktiv 80 Pro    0,2 kg
Agroplus Extra Mo-B        1,0 l
Agroplus UniPro         1,0 l
Agroplus Siera       0,5 l

Basagran 480                      1,0 l

Basagran 480                      1,0 l
Butoxone                             2,0 l

Fastac 50 EC                        0,2 l Nexide CS                              0,05 l

Stomp CS         2,0 l

Agroplus Universal                1,0 l
Agroplus Siera                       0,5 l
Agrotop Boras           1,0 l

Dithane NT                            1,5 kg

0 15 30 51 65 79-89

Pictor Active                                         0,5 l

NPK(S) 9-14-27(7)
400 kg            

ŽIRNIAI

Proteus                                               0,75 l
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arba

ARTIMIAUSIAS 
PURŠKIMAS

Agroplus Aktiv 80 Pro    0,2 kg
Agroplus Extra Mo-B        1,0 l
Agroplus UniPro         1,0 l
Agroplus Siera       0,5 l

Basagran 480                      1,0 l

Basagran 480                      1,0 l
Butoxone                             2,0 l

Fastac 50 EC                        0,2 l

arba

ARTIMIAUSIAS 
PURŠKIMAS


