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PASĖLIŲ BŪKLĖ IR ARTIMIAUSI DARBAI
2021 04 30
Meteorologinės sąlygos
Balandžio mėnesio pabaigoje vyravo vėsūs, vėjuoti orai su mišriais krituliais (lietus pereinantis
į sniegą, krušą). Permainingos oro sąlygos mums priminė ne pavasarį, o vėlyvą rudenį.
Remiantis meteorologų duomenimis, fiksuoti net 5 stiprūs atvėsimo periodai per du paskutinius
mėnesius. Įdienojus oro temperatūra pakildavo iki +7 – +10 °C, tačiau naktimis vietomis
nukrisdavo iki 0 – -3 °C. Daugumoje rajonų dirvos drėgnumas skirtingame gylyje išlieka panašus
- 27,5-34,3 proc. ribose. Dirvos temperatūra 20 cm gylyje siekia +4 – +6 °C, o giliau (50 cm) yra
+6 – +7 °C.
Augalų augimas ir jų vystymasis yra glaudžiai susiję tarpusavyje. Tačiau veikiant aplinkos
sąlygoms šių procesų greitis gali skirtis. Didėjant oro temperatūrai augalų augimo greitis didėja,
tačiau tik iki tam tikros ribos. Esant +24 °C ir aukštesnei temperatūrai, augalų augimo greitis
pradeda lėtėti.
Kas vyksta su augalų augimo tarpsniais? Priklausomai nuo oro sąlygų, augalų augimo tarpsniai
gali labai greitai pasikeisti arba užsitęsti. Augalai taip pat skirtingai reaguoja ir į nepalankių
temperatūrų svyravimą. Ypač pavasarį, kai oro temperatūra nukrenta žemiau 0 °C ir laikosi
kelias naktis – tokiu metu augalai patiria „stresą“.

Žieminiai kviečiai
Šią savaitę, Agrokoncerno Inovacijų ir tyrimų
centre („AgroITC“), žieminių kviečių augalų augimo
tarpsnis išliko ženkliai nepakitęs – BBCH 29–31.
Tačiau situacija gali staigiai pasikeisti. Dėl
prognozuojamų šiltesnių orų ir dirvoje esančios
drėgmės, augalai pradės sparčiau augti ir
intensyviau maitintis. Apie žieminių kviečių
pasėlių priežiūrą BBCH 29–31 augimo tarpsnyje
rašėme praėjusiuose naujienlaiškiuose. Jau galime
numatyti artimiausius darbus žieminių kviečių
pasėliuose, nes pietų Lietuvoje, ankstyvesnėse
veislėse, tokiose kaip ‘ARTIST‘, augimo tarpsnis
BBCH 32 jau čia pat.

Žieminių kviečių veislės
Skirtingų veislių pasėliuose, vidutinis augalų
tankumas vyrauja nuo 9 iki 13 mln. stiebų
hektare. Toks didelis skirtumas verčia
agronominius sprendimus priiminėti atsižvelgiant
į kiekvieno lauko ypatumus arba taikyti
stipresnius augalų apsaugos sprendimus visuose
ūkio laukuose.
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Žieminių kviečių ‘EUFORIA‘ išsivystymas
(„AgroITC“, Babtai, 2021 04 28)
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Stipresni žieminių kviečių veislės ‘EUFORIA‘ augalai, augantys Inovacijų ir tyrimų centro
„AgroITC“ bandymų laukeliuose, šiuo metu yra pasiekę javų bamblėjimo tarpsnį – BBCH 30.
Tuo tarpu ankstyvesnės veislės ‘ARTIST‘ augalai, tame pačiame lauke jau išsivystę iki BBCH 31
tarpsnio.

Tręšimas
Siekdami augalams sumažinti patirto „streso“ padarinius, rekomenduojame žieminiams
kviečiams ir rapsams huminių ir fulvo rūgščių derinį Agroplus Stimul 1,5 l/ha
(rekomenduojama naudoti profilaktiškai prieš nepalankius aplinkos veiksnius) arba
aminorūgščių kompleksą Agroplus Aktiv 45 Pro 0,35-0,5 l/ha (iškart po patirto streso,
greitesniam atsigavimui).
Žieminiams kviečiams pasiekus BBCH 32 tarpsnį, turime visiškai pabaigti tręšimus biriomis
azotinėmis trąšomis. Kad augalai išlaikytų reikiamą maisto medžiagų balansą, galime juos
pamaitinti naudodami Agroplus technologiją.
Rekomenduojame naudoti:
Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg/ha + Agroplus Javams 0,6 l/ha + Agroplus Super KS 1,0 l/ha

Augalų apsaugos priemonės
Fungicidai

2020 metais Inovacijų ir tyrimų centre „AgroITC“
atlikti bandymai parodė – didesnė investicija į
stipresnius ankstyvus fungicidinius purškimus,
teikia ilgesnę ir kokybiškesnę apsaugą vėliau
išlįsiantiems
žieminių
kviečių
lapams.
Rekomenduojame naudoti fungicidinį sprendimą
Revystar XL Pack – 10–12,5 ha. Tai vienas
efektyviausių sprendimų rinkoje javų lapų ligų
prevencijai ir kontrolei.
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Pasėliuose, kuriuose kviečiai pasiekę BBCH 31–32
augimo tarpsnį, planuojame atlikti pirmąjį
fungicidinį purškimą. Ant augalų lapų galima
aptikti plintančių miltligės, lapų septoriozės
požymių, o ant stiebo – ir pašaknio ligų
pažeidimų. Nors lapų ligų simptomų dar nėra
daug, tačiau staigiam ligų protrūkiui oro sąlygos
bus palankios. Pasėliai tankūs ir stiprūs, todėl
investuoti į aukštą potencialą turinčius laukus
yra būtina.
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Fungicidų, naudotų BBCH 32 tarpsnyje, įtaka žieminių
kviečių derliui, „AgroITC“, 2020 m.

Daugiau informacijos apie šį ir kitus „AgroITC“ atliktus bandymus rasite leidinyje „PATIRTYS.
PRIEMONĖS. TIKSLAI. RUDUO 2020“. ATSISIŲSTI
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Tinkamiausią sprendimą Jūsų ūkiui padės išsirinkti fungicidų efektyvumo lentelė:

Produktas

Išskirtinis
efektas

Norma, l

Stiebalūžė

Miltligė,
apsauginis

Rūdys

Kviečių
dryžligė

Lapų septoriozė

Varpų
septoriozė

Varpų
fuzariozė

Apsauginis Gydomasis
Dupont® Talius™

0,10

Flexity®

0,25

Patel 300 EC

0,35

Patel 300 EC

0,50

Bolid 250 SE

0,50

Balaya® + Flexity®

0,50+0,25

Balaya®

0,50

Priaxor Power Pack

0,40+0,40

Priaxor Power Pack

0,50+0,50

Revystar XL Pack

0,40+0,40

Revystar XL Pack

0,50+0,50

Revytrex®

1,0

Orius® 250 EW

1,0

Juventus® 90

1,0

Juventus Pack

0,50+0,50

Sustiprina mišinyje esančių triazolų veikimą

Stiprus žalinimo efektas
Labai stiprus žalinimo efektas

Žalinimo efektas
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Silpnas

4

5
Stiprus

Išsamus fungicidų pasirinkimo gidas –
JAVŲ FUNGICIDŲ TECHNOLOGIJOS. KAIP SAUGANT PINIGINĘ IŠSAUGOTI IR PASĖLIUS?
Pernai savo laukuose išbandytą Revystar XL Pack efektyvumą jau įvertino 209 Lietuvos ūkiai.
Net 80 procentų Revystar XL Pack produktą naudojusių ūkininkų, šį fungicidinį sprendimą žada
naudoti ir ateityje, jį rekomenduodami ir kitiems mūsų šalies žieminių kviečių augintojams!
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Augimo reguliatoriai
Tikimės, kad jau pavyko atlikti pirmąjį purškimą augimo reguliatoriais žieminiuose kviečiuose.
Augimo tarpsnyje BBCH 31–32 bus atliekamas antrasis purškimas. Mišinyje su fungicidais,
augimo reguliatoriai veikia dar efektyviau, o vyraujančios neaukštos temperatūros puikiai tinka
purškimams augimą stabdančiais produktais. Verta atkreipti dėmesį, jog esant žemoms
temperatūroms, vieni produktai veikia efektyviau nei kiti. Pavyzdžiui, Medax® Top puikiai
veikia jau prie +7 °C, esant saulėtam orui. Dėl to, galime būti visuomet tikri – Medax® Top veiks
net ir tais atvejais, kai kiti augimo reguliatoriai savo darbo neatliks. Pasistenkime išvengti
pernykščių ankstyvų augimo reguliavimo klaidų. Pasėliai ir vėl tankūs bei stiprūs.

Rekomenduojame naudoti:
• Medax® Top 0,4–0,75 l/ha + Turbo 0,4–0,75 kg/ha
arba
• Nexa 500 EC - 0,1–0,2 l/ha
Dėl rekomendacijų ir būsimų veiksmų skirtingose žieminių kviečių veislėse, tikslios preparatų dozės
parinkimo, rekomenduojame pasitarti su UAB „Agrokoncernas“ agronomais-konsultantais.
Purškimai augimo reguliatoriais turi būti atliekami tik tais atvejais, jeigu pasėliai nepatiria
„streso“ dėl nepalankių aplinkos sąlygų: šalnų, sausros ar per aukštos oro temperatūros. Augimo
reguliatorių nepatariame naudoti, kai oro temperatūra yra didesnė nei +20 °C.

Herbicidai
Didėjanti žieminių kviečių lapija vis labiau dengia piktžoles, todėl verta suskubti nupurkšti
herbicidais žieminių kviečių pasėlius. Nedelskite ir panaudokite herbicidus jau dabar!

Rekomenduojame naudoti:
Tombo™ 0,2 kg/ha + Dassoil™ 0,5 l/ha – efektyviai naikina vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Tai yra vieną plačiausių piktžolių naikinimo spektrų turintis preparatas rinkoje.
Nerekomenduojame jo maišyti su augimo reguliatoriais Nexa 500 EC ar Medax® Top. Nupurškus
kviečius su Tombo™, vėliau galima sėti ir žieminius rapsus.
Timeline® FX/Nuance® 75 WG (15 l + 100 g) – dar vienas efektyvus vienaskilčių ir dviskilčių
piktžolių naikinimui skirtas produktų mišinys. Jį panaudojus, nėra apribojimų sėjomainoje.
Gerai veikia ne tik tuščiąsias avižas, dirvines smilguoles, bet ir pelinį pašiaušėlį. Labai stipriai
veikia ir daržinę žliūgę. Naudojant šį preparatą mišiniuose, paviršiaus aktyvios medžiagos
(PAM ) nėra reikalingos. Timeline® FX/Nuance® 75 WG galima maišyti su augimo reguliatoriais,
fungicidais, o taip pat ir su Agroplus technologijos komponentais.
Quelex™/Calibre® 50 SX (500 g + 300 g) – herbicidinis sprendimas, puikiai naikinantis dideles
dviskiltes piktžoles ir pasižymintis labai plačiu naikinamųjų piktžolių spektru. Naudojamas
kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga Agroswap®. Šiuos produktus galima maišyti ir su
fungicidais, ir su augimo reguliatoriais.
Saracen®/Nuance® 75 WG (1,0 l + 0,1 kg) – paskutinis, bet ne ką mažiau efektyvus, mūsų
rekomenduojamas sprendimas. Saracen®/Nuance® 75 WG naikina dviskiltes piktžoles,
kontroliuoja gana platų piktžolių spektrą. Puikus sprendimas, perpurškiant iš rudens herbicidais
nupurkštus laukus. Naudojamas kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga Agroswap®. Šiuos
herbicidus galima maišyti tiek su fungicidais, tiek su augimo reguliatoriais.
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Tam, kad būtų lengviau apsispręsti del herbicido pasirinkimo, pridedame piktžolių veikiamo
spektro lentelę.

DIRVINIS
GARSTUKAS
BEKVAPIS
ŠUNRAMUNIS
KIBUSIS
LIPIKAS

RUGIAGĖLĖ

BALTOJI BALANDA

DIRVINĖ
PIENĖ
PAPRASTASIS
KIETIS
RŪGTIS
TAKAŽOLĖ
DĖMĖTOJI
RŪGTIS
DIRVINĖ
USNIS
DIRVINĖ
NAŠLAITĖ
TRIKERTĖ
ŽVAGINĖ
DIRVINĖ
ČIUŽUTĖ
RAUDONŽIEDĖ
NOTRELĖ

NEUŽMIRŠTUOLĖ

RAPSŲ
PABIROS
AGUONA
BIRULĖ
DARŽINĖ
ŽLIŪGĖ
PŪDYMINĖ
VERONIKA

SNAPUTIS

Dviskiltės piktžolės

ŽVIRBLIARŪTĖ

PAPRASTOJI
RIETMENĖ
PAPRASTASIS
VARPUTIS
VIENAMETĖ
MIGLĖ
TUŠČIOJI
AVIŽA
DIRVINĖ
SMILGUOLĖ

DIRSĖ

PAŠIAUŠĖLIS

SVIDRĖ

Vienskiltės piktžolės

Tombo™ WG
Timeline® FX +
Nuance® 75 WG
Foxtrot® 69 WG
Quelex®/
Calibre® 50 SX
Saracen®/
Nuance® 75 WG
Arrat®
Sprendimo efektyvumas 95-100 procentų

Sprendimo efektyvumas 85-95 procentai

Sprendimo efektyvumas iki 85 procentų

Primename, kad geriausias purškimo efektyvumas bus pasiektas tik tuo atveju, kai ruošiamame
tirpale naudojamo vandens pH bus optimaliose 5,5–6,5 rūgštingumo ribose. Tą pasiekti
galima naudojant tokius vandens kondicionierius kaip pHVerum, o mišiniuose su boro trąšomis
– pHAntiBor. Abu produktai ne tik rūgština, bet ir minkština vandenį. Jų sudėtyje yra ir
spalvinio indikatoriaus, kuris aiškiai parodo naudojamo vandens rūgštingumą.
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Žieminių kviečių auginimo technologijos. Pavasariniai darbai
1 PURŠKIMAS

LABAI AUKŠTO
POTENCIALO
TECHNOLOGIJA

VIDUTINIO-AUKŠTO
POTENCIALO
TECHNOLOGIJA

ŽEMO-VIDUTINIO
POTENCIALO
TECHNOLOGIJA

2 PURŠKIMAS

3 PURŠKIMAS

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus No. 1
Agroplus Javams
Agroplus Siera
Cycocel® 750
Medax® Top
Turbo

0,20 kg
1,00 l
0,60 l
1,00 l
0,50 l
0,50 l
0,50 kg

Tombo™
Dassoil™

0,20 kg
0,50 l

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus Javams
Agroplus Siera
Cuadro® NT
Revystar XL Pack
Priaxor®

0,20 kg
0,60 l
1,00 l
0.40 l
0,40 l
0,40 l

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus No. 1
Agroplus Javams
Agroplus Siera
Cycocel® 750
Medax® Top
Turbo

0,20 kg
1,00 l
0,60 l
0,50 l
0,50 l
0,50 l
0,50 kg

Tombo™
Dassoil™

0,20 kg
0,50 l

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus Javams
Agroplus Siera
Cuadro® NT
Revystar XL Pack
Priaxor®

0,20 kg
0,60 l
0,50 l
0.30 l
0,40 l
0,40 l

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus No. 1
Agroplus Javams
Cycocel® 750

0,20 kg
1,00 l
0,30 l
1,20 l

Tombo™
Dassoil™

0,20 kg
0,50 l

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus Javams
Agroplus Siera
Cuadro® NT
Patel 300 EC
Dupont® Talius™

0,20 kg
0,40 l
0,50 l
0,30 l
0,40 l
0,10 l

Trąšos skirtos
tręšimui per lapus
Herbicidai
Augimo reguliatoriai
Insekticidai
Fungicidai
Paviršiaus aktyviosios
medžiagos
Birios trąšos

30
Amonio sulfatas gran.
150 kg
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SPRENDIMAS
AUGALAMS PRIEŠ
IR PO STRESO
PRIEŠ STRESĄ
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