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Meteorologinės sąlygos

Balandžio mėnesio 3-ią dešimtadienį vyrauja vėsoki, vėjuoti, vietomis su krituliais orai. Nors 
įdienojus oro temperatūra pakyla virš +16 – +19 °C, tačiau naktimis būna +2 – +5 °C temperatūra. 
Daugumoje rajonų vidutinė dirvos temperatūra 10, 20 ir 50 cm gylyje yra +6 – +9 °C ribose. 
Lyginant su praeita savaite, dirvoje drėgmė išlieka panaši. Daugumoje rajonų dirvos drėgnumas 
20 cm gylyje yra daugiau nei 30 proc., o gilesniuose dirvos sluoksniuose yra 26,7– 41,5 proc. 
ribose. Pakako keletos šiltų dienų ir žieminiai augalai pradėjo sparčiai vystytis. 

Didžiojoje dalyje žieminių rapsų pasėlių fiksuojamas stiebo ilgėjimo (BBCH 30–35) tarpsnis. 
Augalai atrodo vešlūs, suformavo nemažai šoninių ūglių. Pasitaiko ir tokių laukų, kuriuose 
augančios žemaūgės rapsų veislės dar neskuba stiebtis, tačiau tikėtina, kad atšilus orams 
situacija pasikeis kardinaliai.  
Šiuo metu žieminių rapsų veislių kolekcijoje, esančioje Inovacijų ir tyrimų centre „AgroITC“, 
Babtuose, matome, jog žieminių rapsų veislė 'DUPLO' suformavusi šoninius ūglius ir kelia stiebą. 
Fomozės dėmių ir kitų lapų pažeidimų nematyti. Šios veislės augalai yra užauginę didelę lapų 
masę ir puikiai išsivysčiusią šaknų sistemą. Veislės savybė – didelis augumas rudenį, bet augimo 
kūgelis nebuvo ištįsęs. Dėl greito vystymosi ir geros šaknų sistemos, veislę puikiai tinka sėti 
supaprastintos dirvos dirbimo ar tiesioginės sėjos būdu. Greito vystymosi dėka veislė yra 
mažiau pažeidžiama kenkėjų rudenį. Žieminių rapsų veislė 'DUPLO' nereikli dirvožemiui ir 
puikiai tinka vidutinei ir vėlyvai sėjai.

Žieminių rapsų veislė 'DUPLO' ("AgroITC", Babtai, 2021 04 22).
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Pirmieji maitinamieji purškimai žieminių rapsų pasėliuose jau atlikti kartu su kenkėjų kontrole. 
Jeigu susiklostė aplinkybės, kad pirmasis maitinamasis purškimas dar neatliktas – suskubkite 
jį atlikti. Žieminių rapsų augalai intensyviai stiebiasi į viršų, todėl nevalia sukelti maisto 
medžiagų deficito. Daugiau informacijos apie ankstesnius tręšimus per lapus, galite rasti 
praėjusiuose mūsų naujienlaiškiuose arba susisiekę su mūsų komandos regioniniais 
agronomais-konsultantais.
Stiebo ilgėjimo tarpsnį augalai netruks pereiti, ypač sparčiai augančios žieminių rapsų veislės. 
Augalams pasiekus butonizacijos tarpsnį (BBCH 50–59), reikės atlikti antrąjį maitinamąjį 
purškimą.  

Šiuo laikotarpiu rekomenduojame naudoti:

Agrotop Boras 1,0 l/ha + Agroplus Rapsams 1,0 l/ha + pH AntiBor 0,4–0,6 l/ha + Agroplus Aktiv 80 
Pro 0,2 kg/ha + Agroplus Super KS 2,0 l/ha 

Jeigu esate atlikę dirvožemio tyrimus ir matote, jog magnio kiekis neviršija normos, tuomet 
rekomenduojame naudoti Agroplus Magnis 1,0 l/ha vietoj Agroplus Super KS. Augalai magnį iš 
dirvos pasisavina, esant aukštesnei nei +15 °C temperatūrai.

Antrasis maitinamasis purškimas turi būti atliktas kartu su insekticidu apsaugai nuo 
paslėptastraublių, žiedinukų ir kitų kenkėjų. 

Augimo reguliatoriai–fungicidai 

Žieminių rapsų pasėliai tankūs ir gerai peržiemoję, tad neišvengiamai reikės reguliuoti ir augalų 
augimą. Toks reguliavimas suvienodina rapsų brandą, augalai tampa sveikesni ir produktyvesni. 
Toks purškimas taip pat mažina pasėlio biomasę, dėl to būna lengvesnis derliaus nuėmimas. 
Siekiant efektyviausio rezultato, stiebo ilgėjimo tarpsnio metu (BBCH 30–39), siūlome naudoti 
augimo reguliatorius/fungicidus, kurie ne tik reguliuoja augalų augimą, bet ir apsaugo augalus 
nuo fomozės. Svarbu tinkamai įvertinti pasėlio tankumą. Tankesniuose pasėliuose gauname 
didesnę augimo reguliatoriaus/fungicido pridėtinę vertę. 

Rekomenduojame:

Šiuos produktus galima naudoti mišiniuose su mikroelementais ir insekticidais.
Tinkamiausias augimo reguliatorių naudojimo laikas, kai augalų aukštis yra nuo 20 iki 35 cm. 

Pirmieji kenkėjų kontrolės darbai žieminių rapsų pasėliuose jau taip pat atlikti. Šiemet ypač 
pastebimas stiebinio paslėptastraublio migracijos aktyvumas. Per vieną dieną, geltonoje 
vandens gaudyklėje randama net po 100 minėtų kenkėjų. Atvėsus orams kenkėjų kiekis 
sumažėja, bet iš pasėlių jie niekur neišskrenda – dažniausiai slepiasi po lapais, augalų pažastyse 
ar po dirvos grumsteliais. Visi rapsų kenkėjai tampa itin aktyvūs, kuomet oro temperatūra 
perkopia +12 °C, vyrauja saulėti, nevėjuoti orai.
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Tręšimas

Augalų apsaugos priemonės

Insekticidai

•  Pasėliuose, kuriuose yra mažiau nei 25 augalai kvadratiniame metre – Orius® 25 EW 1,0 l/ha

•  Pasėliuose, kuriuose yra daugiau nei 25 augalai kvadratiniame metre – Juventus® 90 0,5 l/ha

•  Pasėliuose, kuriuose yra daugiau nei 40 augalų kvadratiniame metre – Juventus® 90 0,7 l/ha 



Insekticidas Avaunt® 0,17 l/ha, mišinyje su jau minėtomis trąšomis, ypatingai gerai kontroliuoja 
daugumą anksčiau paminėtų kenkėjų. Šio insekticido panaudojimo laikas – butonizacijos 
tarpsnio pabaiga (BBCH 57–59). Kadangi rapsai turi storą vaškinį sluoksnį ir didelę biomasę, į 
mišinį siūlome pridėti ir vandens paskleidėją Silwet® Gold 0,1 l/ha. Toks purškimas apsaugos ir 
sunkiau prieinamas augalų dalis. Primename, kad naudojant ypatingai efektyvų insekticidą 
Avaunt®, purškimą reikia užregistruoti PPIS sistemoje, net ir tais atvejais, kai rapsai purškiami dar 
jiems nežydint. 

Herbicidai

Kai kuriuose žieminių rapsų pasėliuose vis dar yra likusių kviečių ar miežių pabirų. 
Peržiemojusias pabiras nesunkiai panaikinsite, panaudoję herbicidą Pantera 40 EC 0,8–1,0 l/ha.

Primename žalingiausių kenkėjų, plintančių žieminių rapsų pasėliuose, žalingumo ribas:
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•  Stiebiniai paslėptastraubliai – vidutiniškai 1 vabalas ant 5 augalų arba 10 vabalų geltonoje 
vandens gaudyklėje per 3 dienas;

•  Rapsiniai žiedinukai – 1–2 vabalai ant augalo (BBCH 39–53); 3–4 vabalai ant augalo (BBCH 55–59);

•  Ankštariniai paslėptastraubliai – 1 vabalas ant augalo;

•  Ankštariniai gumbauodžiai – žalingumo riba nenustatyta;

•  Kopūstinė kandis – žalingumo riba nenustatyta.

Žalingumo riboms nustatyti naudojamos geltonosios vandens gaudyklės



Žieminių rapsų auginimo technologijos. Pavasariniai darbai

Herbicidai

Fungicidai

Trąšos skirtos
tręšimui per lapus

Insekticidai

Augimo reguliatoriai

Paviršiaus aktyviosios
medžiagos

Birios trąšos

LABAI AUKŠTO
POTENCIALO 
TECHNOLOGIJA

VIDUTINIO-AUKŠTO 
POTENCIALO 
TECHNOLOGIJA

1 PURŠKIMAS 2 PURŠKIMAS

Amonio sulfatas 350 kg

Agroplus Extra Mo-B
Agroplus Rapsams

Agroplus No. 1
pH AntiBor  
Agroplus Aktiv 80 Pro  
Agroplus Super KS
Delmetros 100 SC
AgroSwap

30-31 33-35

1,00 l
1,00 l
1,00 l
0,60 l

0,20 kg
1,00 l
0,05 l

0,20 l

0,50 l
0,20 kg

0,10 l

Juventus® 90
Carnadine 200 SL
Silwet® Gold     

0,20 kg

1,00 l

1,00 l

1,00 l
0,06 l
0,20 l

0,50 l
1,00 l

0,20 kg
0,10 l

0,60 l

Agroplus Extra Mo-B  
Agroplus Rapsams
Agroplus No. 1

pH AntiBor
Agroplus Aktiv 80 Pro  
Agroplus Super KS

Vantex CS 

AgroSwap

Orius® 250 EW  
Carnadine 200 SL  
Silwet® Gold   

 i n f o r m a c i j a

AGROKONCERNAS   PATARIA

3 PURŠKIMAS

0,20 kg

1,00 l

2,00 l

1,00 l

0,17 l
0,10 l

0,60 l

Agrotop Boras  
Agroplus Rapsams 
pH AntiBor 
Agroplus Aktiv 80 Pro 
Agroplus Super KS
Avaunt®  
Silwet® Gold   

0,20 kg

1,00 l

1,00 l

0,50 l

0,17 l
0,10 l

0,60 l

Agrotop Boras  
Agroplus Rapsams 
pH AntiBor 
Agroplus Aktiv 80 Pro 
Agroplus Super KS
Avaunt®  
Silwet® Gold   

55-59
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• Vidutinio ankstyvumo
• Didelis derliaus potencialas
• Geras atsparumas ligoms

CICLUS CL

• Vidutinio ankstyvumo
• Greitas augalo vystymasis
• Didelis derliaus potencialas

INV 120 CL 

• Ankstyva
• Didelis derliaus potencialas
• Didelis atsparumas išgulimui

MIRAKEL

VASARINIAI RAPSAI

BALTYMAMS

NEPASTEBĖTAS KENKĖJŲ
ATSPARUMAS

ILGAI VEIKIA IR NESUSKYLA
AUKŠTOJE TEMPERATŪROJE

KITOKS INSEKTICIDAS
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NPK 15:15:15+Mn+Zn

SUSPENSIJA

NAUJIENA
Unikali

formuliacijaOptimalus pH

H2O

Drėkinimo
efektas užtikrina 

elementų prieinamumą
augalui

„Anti-Drift“ 
technologija, trąšos
nusileidžia ir lieka 

ant augalo

Avaunt


