
 i n f o r m a c i j a

AGROKONCERNAS   PATARIA

Meteorologinės sąlygos

Javapjūtė kol kas klostosi sklandžiai. Artimiausiomis dienomis gausaus lietaus nenusimato, kas 
leidžia nuimti sausus ir sąlyginai švarius grūdus. Sausos oro sąlygos numatomos visą rugpjūčio 
mėnesį, tad rapsus teks pasėti į sausą dirvą. 

Žieminių rapsų sėja

Pastarieji treji metai aiškiai parodė – ruduo šalyje darosi vis ilgesnis ir šiltesnis. Tokie 
vyraujantys orai lemia ilgesnę žieminių augalų vegetaciją rudenį ir spartesnį augalų vystymąsi. 
Ankstyvos sėjos žieminius rapsus sunkiau kontroliuoti augimą reguliuojančiais preparatais. 
Todėl turime skirti daug didesnį dėmesį rinkdamiesi skirtingų veislių sėjos laiką. Lėčiau 
besivystančias veisles turime sėti anksčiau, o augančias sparčiau – vėliau. Tokiu būdu yra kur 
kas lengviau kontroliuoti žieminių rapsų augimą prieš artėjančią žiemą.
 
UAB „Agrokoncernas“ ankstyvai sėjai rekomenduoja labai derlingą, aliejingą ir augintojams 
palikusią puikų įspūdį po 2020 metų derliaus nuėmimo, žieminių rapsų linijinę veislę 
KWS BUTTERFLY. Taip pat ankstyvai sėjai tinkamas aukštą derlingumą demonstravęs hibridas 
INV 1030.
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Pasėlių būklė

Šiuo metu vyksta žieminių kviečių kūlimas ir žieminių rapsų sėja. Pirmosiomis rugpjūčio 
dienomis pasėti žieminiai rapsai jau dygsta arba yra skilčialapių (BBCH 01-10) tarpsnyje. 

Žieminių kviečių ražienos ar dirvos paviršiuje gulintys šiaudai apdorojami šiaudus skaidančiais 
preparatais. Vyksta intensyvus žemės dirbimas, laukų ruošimas sėjos darbams. Kai kur sėjami 
tarpiniai pasėliai. 

Nuėmus žieminių javų derlių būtina pasiruošti ir artėjančiai sėjai. Šį rugpjūtį mus džiugina tikrai 
aukšti javų derliai, o be gausaus grūdų derliaus, laukuose lieka ir nemenkas šiaudų kiekis. 
Šiaudams greičiau mineralizuotis, o jų sukauptoms maisto medžiagoms greičiau grįžti į dirvą 
padeda Agroplus BioActive.

Taip pat, sudaiginus javų pabiras būtina jas glifosuoti. Tam mums į pagalbą ateina efektyvieji 
Barbarian Hi-Aktiv ir Gallup K-360.

Purkšdami preparatus dažnai nekreipiame didelio dėmesio į vandens rūgštingumą ir kietumą. 
Vandens pH purškiamuose tirpaluose turi būti 5,0–6,5. Vandens rūgštingumą ir kietumą 
sumažina produktai pH Verum ir pH Antibor. Purškimams ruošiamų tirpalų putojimo atveju, 
galime panaudoti keletą lašų produkto Agroswap.

Vidutinio ankstyvumo sėjai rekomenduojame jau keletą metų populiariausią žieminių rapsų 
veislę Lietuvoje – MERCEDES.
 
PHOENIX CL – Clearfield® technologijai skirtos veislės sėklos į dirvą turėtų būti subertos panašiu 
laiku kaip ir MERCEDES. Derlingumo rekordus demonstravusią veislę DK EXTRACT reikėtų 
pasėti rugpjūčio 12-25 dienomis.
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Vidutinio ankstyvumo sėjai rekomenduojame jau keletą metų populiariausią žieminių rapsų 
veislę Lietuvoje – MERCEDES.
 
PHOENIX CL – Clearfield® technologijai skirtos veislės sėklos į dirvą turėtų būti subertos panašiu 
laiku kaip ir MERCEDES. Derlingumo rekordus demonstravusią veislę DK EXTRACT reikėtų 
pasėti rugpjūčio 12-25 dienomis.

Piktžolių naikinimas žieminių rapsų pasėliuose dar niekada nebuvo toks paprastas

Kasmet žieminių rapsų augintojai susiduria su vienu pagrindiniu klausimu – kokią piktžolių 
naikinimo technologiją verta rinktis šiemet. 
Piktžolės žieminių rapsų pasėliuose maitinasi kultūriniams augalams skirtomis maisto 
medžiagomis. Taip pat su kultūriniais augalais jos konkuruoja dėl šviesos, drėgmės, erdvės, 
suteikia prieglobstį žieminių rapsų kenkėjams ir ligų patogenams. Tai lemia didesnį žaladarių 
išplitimą pasėliuose, taip pat piktžolių apnykti laukai kur kas sudėtingiau žiemoja.
 

5 pagrindiniai veiksniai, lemiantys herbicidų pasirinkimą skirtinguose laukuose:

1. Lauke vyraujanti piktžolių botaninė sudėtis 

Skirtingos veikliosios medžiagos, esančios herbiciduose, skirtingai veikia skirtingas ir skirtingo 
dydžio piktžoles. Būtina ne tik puikiai pažinoti savo laukus, bet ir išmanyti herbicidų veikliąsias 
medžiagas.

2. Žemės dirbimo ir sėjos atlikimo būdas

Vis populiarėjantis minimalus žemės dirbimas stipriai mažina daugumos dirvinių herbicidų 
efektyvumą. Grumstuota ir nelygi, šiaudais ar ražienomis padengta dirva negali būti tolygiai 
nupurkšta herbicidais, dėl ko stipriai nukenčia dirvinių preparatų efektyvumas. 

3. Šiaudų ir organinės medžiagos kiekis dirvos paviršiuje 

Organinė medžiaga, likusi dirvos paviršiuje, prie savęs traukia dirvoje esančią drėgmę, kartu 
pritraukdama ir herbicidų veikliąsias medžiagas. Dėl to prastėja preparatų veikimas ir dingsta 
efektyvus piktžolių naikinimas. Dirvinius herbicidus rekomenduojame naudoti artuose ir gerai 
išlygintuose dirvožemiuose. Panaudojus tokius dirvos dirbimo būdus, šiaudai įterpiami į gilesnį 
dirvožemio sluoksnį, o jo paviršiuje šiaudų, galinčių mažinti herbicidų efektyvumą, nebelieka. 
Išimtis – dirvinių herbicidų naudojimas labai daug organikos turinčiuose dirvožemiuose. Tokiu 
atveju, reikėtų rinktis kontaktinius sprendimus nepriklausomai nuo žemės dirbimo būdo.
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Kontaktinių herbicidų mišinys BELKAR™ + METAZAMIX™ piktžoles veikia kontaktiniu būdu, dėl to didelis šiaudų kiekis dirvos 
paviršiuje jo efektyvumui beveik neturi įtakos.  
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4. Drėgmės kiekis dirvožemyje

Orasausiame dirvožemyje dirvinių herbicidų efektyvumas drastiškai krenta. Kad jie gerai 
veiktų, dirva turi būti drėgna. Būtent dėl to, pastaruosius porą metų nežabojamai populiarėjo 
kontaktiniai herbicidiniai sprendimai, tokie kaip BELKAR™ ir METAZAMIX™.

5. Augalų ir piktžolių išsivystymo tarpsnis

Piktžolėms augant, dirvinių herbicidų efektyvumas sparčiai menksta. Geriausia juos naudoti 
pasėliui dygstant arba vos sudygus.

Laukų būklę ir esamas sąlygas visuomet gali padėti įvertinti UAB „Agrokoncernas“ komandos 
agronomai-konsultantai.

https://www.agrokoncernas.lt/lt/kontaktai/regioniniai-atstovai/
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Herbicidų mišinys BELKAR™ + METAZAMIX™ ne tik veikia didžiąją dalį pagrindinių žieminių rapsų pasėlių piktžolių, bet ir 
pupinių augalų pabiras. 

BUTISAN® AVANT gali būti naudojamas pasėliui dygstant ir esant skilčialapių tarpsnyje, nes 
tokios veikliosios medžiagos kaip dimetenamidas–P ir kvinmerakas turi ne tik dirvinių, tačiau ir 
kontaktinių veikimo savybių. 

Pasėliui paaugus dar labiau ir pasiekus BBCH 13–14, galima naudoti labai efektyvų ir analogų 
Lietuvoje neturintį herbicidų mišinį BELKAR™ + METAZAMIX™. Toks mišinys ne tik naikina 
sunkiai kontroliuojamas piktžoles, tokias kaip rugiagėlė, bekvapis šunramunis, trikertė žvaginė, 
dirvinė čiužutė, dirvinis garstukas, kibusis lipikas, bet ir kitas dažniausiai laukuose sutinkamas 
piktžoles. 2018 ir 2019 metų rudenį vyravusios sausros nestabdė puikaus herbicidų mišinio 
veikimo. Neabejojame, kad šis jau dvejus metus patikrintas mišinys puikiai savo darbą atliks ir 
šį sezoną. 


