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Meteorologinės sąlygos

Antrą gegužės mėnesio dešimtadienį vyrauja vasariškai šilti, vėjuoti orai su negausiais 
krituliais. Vidutinė oro temperatūra yra daugiau nei +15 °C, nors įdienojus oro temperatūra 
viršija +24 °C. Per pastarąją savaitę iškritusių kritulių kiekis yra nedidelis ir skiriasi pagal šalies 
rajonus. Daugumoje rajonų, dirvos drėgmės atsargos išlieka optimalios. Šiek tiek didesnis – 
iki 27 % drėgmės kiekio sumažėjimas dirvoje fiksuojamas lengvuose šalies dirvožemiuose. 
Vidutinio sunkumo dirvožemiuose, drėgmės kiekis išlieka optimalus ir siekia daugiau nei 32 %. 
Šalies rajonuose vidutinė dirvos temperatūra 10 cm gylyje yra pakilusi daugiau nei +13 °C, 
gilesniuose dirvos sluoksniuose – vidutiniškai +8 – +10 °C. 

Palankios meteorologinės sąlygos lemia spartų augalų augimą ir vystymąsi. Šią augalų auginimo 
sezono pradžią dar galime įvardinti kaip „ligų plitimo metus“. O ar bus šie metai kenkėjų plitimo 
augaluose? Sunku dar prognozuoti. Nes kenkėjų plitimui, priešingai nei ligoms, yra palankūs 
šilti, saulėti ir sausi orai. Todėl, esant bet kokioms oro sąlygoms, privalome stebėti pasėlius ir 
atsižvelgdami į konkrečius atvejus priimti reikiamus sprendimus.

Žieminiai kviečiai ir jų veislės

Pakilus tiek oro, tiek dirvos temperatūrai ir esant drėgnai dirvai, augalai sparčiai auga, jų 
išsivystymo tarpsniai keičiasi kas kelias dienas. Labai svarbu suspėti atlikti visus einamuosius 
darbus ir priimti teisingus technologinius sprendimus.  Akivaizdu – dėl vyraujančių lietingų ir 
vėjuotų orų, atlikti darbus tinkamai ir laiku yra labai sudėtinga.
Didžiojoje dalyje žieminių kviečių pasėlių fiksuojamas BBCH 31–34 augimo tarpsnis. Pietinėje 
Lietuvos dalyje, ankstyvų žieminių kviečių veislių augaluose matomas iškilęs ir jau 
besiskleidžiantis antras lapas nuo viršaus. 
Šiuo metu dėl palankių oro sąlygų, augalai ne tik intensyviai auga, bet ir formuojasi palanki 
terpė įvairių kenksmingų organizmų plitimui, o ypač – įvairių grybinių ligų. Inovacijų ir tyrimų 
centro „AgroITC“ duomenimis, šiuo metu intensyviausiai plintanti lapų liga žieminių kviečių 
pasėlyje – lapų septoriozė. Atidžiau žvelgdami į augalus matome miltligės, dryžligės, rūdžių ir 
kitų ligų pažeidimus. Taip pat, randame pašaknio ir stiebalūžės pažeidimų stiebo apatinėje 
dalyje. Šių ligų išplitimas ir intensyvumas nėra didelis. Verta prisiminti, kad iš visų pavasarį 
plintančių pašaknio ligų, kontroliuoti galime tik stiebalūžę. Kitų tipų pašaknio puviniai yra 
kontroliuojami sėklinius pasėlius purškiant nuo varpų fuzariozės, renkantis stiprius beicus, 
vėlinant sėją. 
Planuojant fungicidinius purškimus būtina atsižvelgti į auginamas veisles ir jų atsparumą 
ligoms. Nuolat stebime situaciją „AgroITC“ tiriamose veislėse. 

Žieminių kviečių veislių jautrumas lapų septoriozės ir miltligės intensyvumui 
BBCH 32 augimo tarpsnyje („AgroITC“, Babtai, 2021 05 10). 
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Žieminių kviečių veislė ‘JANNE‘ yra BBCH 32–33 augimo tarpsnyje. 
Pasėlio kvadratiniame metre skaičiuojama apie 1000–1100 stiebų. 
Didžioji dalis stiebų yra gerai išsivystę ir stiprūs, todėl pasėlis išliks 
tankus iki vegetacijos pabaigos. Esant tankiam pasėliui, pravartu 
didesnį dėmesį skirti augimo reguliatoriams. Žieminių kviečių veislė 
‘JANNE‘ pasižymi didesniu jautrumu miltligei, todėl ankstyvuosiuose 
fungicidiniuose purškimuose derėtų panaudoti ir fungicidus, turinčius 
gerą efektyvumą prieš miltligę. DuPont® TaliusTM – puikus tokio 
produkto pavyzdys, kuris gali būti naudojamas su tokiais fungicidiniais 
sprendimais kaip Balaya® ar Revystar XL Pack. 

Žieminių kviečių veislės šiuo metu yra skirtinguose išsivystymo 
tarpsniuose, todėl atitinkamai reikalauja ir skirtingų darbų atlikimo. 
Babtuose, Inovacijų ir tyrimų centro „AgroITC“ bandymų laukeliuose, 
ankstyva/vidutinio ankstyvumo žieminių kviečių veislė ‘ARTIST‘ šiuo 
metu yra BBCH 33 augimo tarpsnyje. Šios veislės pasėlis tankus, jame 
suskaičiuojame apie 950–1100 stiebų kvadratiniame metre. Žieminių 
kviečių veislė ‘ARTIST‘ pasižymi rekordiniu derlingumu ir yra viena 
populiariausių žieminių kviečių veislių Lietuvoje. Tiesa, jai reikalinga ir 
ypatinga priežiūra. Žieminių kviečių veislės ‘ARTIST‘ augalai yra jautrūs 
lapų septoriozei. Norint auginti šią veislę savo ūkyje, verta investuoti į 
stiprius fungicidus. Fungicidinis sprendimas Revystar XL Pack puikiai 

tinka šios veislės priežiūros darbams BBCH 31–33 augimo tarpsniuose. Pasėliuose, kurie turi 
aukštą derliaus potencialą, rekomenduojame investuoti į stipresnius augimo reguliatorius, nes 
9–12 tonų hektare derlingumą siekiantys žieminių kviečių veislės ‘ARTIST‘ laukai gali ir sugulti, 
jeigu augimo reguliavimui neskirsime atitinkamo dėmesio. 

Inovacijų ir tyrimų centre („AgroITC“),  esančiame Babtuose, šiuo metu žieminių kviečių veislės pasiekusios BBCH 30–33 augimo 
tarpsnį ir intensyviai augina stiebą. Tokiu metu turėtų būti jau atlikti ankstyviausieji purškimai su javų augimo reguliatoriais.
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Mūsų įmonės agronomų–konsultantų komanda visoje Lietuvoje intensyviai vykdo žieminių 
kviečių azoto poreikio stebėseną. Dauguma žieminių kviečių veislių pasėlių patręšti 150–190 kg 
azoto veikliąja medžiaga. Tokiuose pasėliuose azoto trūkumą fiksuojantys prietaisai rodo 
tręšimo azotu poreikį, todėl rekomenduojame papildomai patręšti nuo 30 iki 50 kg azoto 
veikliąja medžiaga. O pasėlių, patręštų 190–200 kg azoto veikliąja medžiaga, papildomai tręšti 
netikslinga, nes matavimo rezultatai azoto trūkumo kol kas nerodo. BBCH 39 augimo tarpsnyje 
rekomenduojame atlikti tik kokybinį tręšimą azotinėmis trąšomis. Svarbu prisiminti, kad pagal 
mokslininkų rekomendacijas, vienai tonai maistinių kviečių užauginti reikia atiduoti apie 
28–30 kg azoto veikliąja medžiaga, o mažesnio baltymingumo kviečiams užtenka ir 22–24 kg. 
Atsižvelgiant į šiuo metu vyraujančias palankias meteorologines sąlygas, turime daryti viską, 
kad būtų gautas maksimalus pelningumas iš esamo pasėlio. Nepamirškime, kad augalus 
purškiant maitinamaisiais tirpalais per lapus, mišinyje esančius elementus augalai įsisavina 
nuo 4 iki 10 kartų efektyviau nei per šaknis. Todėl kol dar tik planuojame vėliavinio lapo 
purškimus, turime puikią progą papildomai atlikti augalų maitinimus tokiais preparatais kaip 
Agroplus NPK 15–15–15+Mn+Zn 2,0 l/ha, Agroplus Foliar Extra 2,0 l/ha arba Agrotop makro 
20–20–20+TE 5,0 kg/ha.

Žieminių kviečių veislė ‘EUFORIA‘,  Inovacijų ir tyrimų centro „AgroITC“ 
bandymų laukeliuose, pasiekusi BBCH 32–33 augimo tarpsnį. Šiuo 
metu, anksti pasėtuose laukuose yra susiformavęs tankus pasėlis, 
kuriame skaičiuojame apie 1000–1100 stiebų kvadratiniame metre. 
Dabartinėje augalų augimo stadijoje ligų pažeidimų nematyti, tačiau 
turint tankų ir daug žadantį pasėlį, neapsieisime be prevencinių 
apsaugos priemonių. Balaya Flex Pack yra puiki ir nebrangi tokio 
pasėlio fungicidinė apsaugos priemonė. 

Žieminių kviečių veislė ‘WILEJKA‘ gali atrodyti apgaulingai, lyginant su 
kitomis žieminių kviečių veislėmis. Pasėliai žemesni, žalios masės 
mažiau, bet tai yra normalu, žinant tai, kad veislė yra vėlyva. Žieminių 
kviečių veislės ‘WILEJKA‘  augalai pradeda augti vėliau, bet labai 
greitai vystosi ir tolimesniais vystymosi tarpsniais susilygina su 
kitomis veislėmis. Tokios javų veislės pasėliuose nesunku suspėti su 
ankstyvaisiais darbais, o augimo reguliavimo darbai gali būti atliekami 
kur kas paprasčiau. Šiuo metu yra suformuotas tankus pasėlis, kuriame 
suskaičiuojame apie 900–1000 stiebų kvadratiniame metre. Žieminių 
kviečių veislės ‘WILEJKA‘ augalai yra jautrūs miltligei ir geltonosioms 
rūdims, todėl visos vegetacijos metu šių ligų kontrolei reikia skirti 
daugiau dėmesio. Abi ligas kontroliuoti nėra sudėtinga ir apie šių ligų 
kontrolę išmano visi UAB „Agrokoncernas“ regioniniai agronomai– 
konsultantai, kurie mielai Jus pakonsultuos rūpimais klausimais. 
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Tręšimas

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg/ha + Agroplus Manganas 0,5 l/ha + Agroplus Super KS 2,0 l/ha.

Ruošiantis vėliavinio lapo tręšimui per lapus, būtina atkreipti dėmesį ne tik į kalio, sieros, bet 
ir į mangano svarbą. Manganas augaluose juda lėtai ir tręšimai per lapus šiuo elementu 
vėliavinio lapo tarpsnyje yra ypač naudingi. Rekomenduojame naudoti subalansuotą ir 
daugybę metų tobulintą Agroplus technologiją: 



Augalų apsaugos priemonės

Fungicidai

Vyraujantys šilti ir lietingi orai, nuteikia ypač optimistiškai galvojant apie laukuose augantį derlių. 
Šiandien pasiektame javų auginimo tarpsnyje, turime skirti didelį dėmesį apsaugai nuo ligų.
 
Lapų septoriozė – viena populiariausių ir klastingiausių ligų. Taip yra dėl gana ilgo ligos sukėlėjo 
latentinio periodo. Augalams šia liga užsikrėtus ligos simptomų nematome 2–4 savaites.  Iš 
pažiūros sveiki pasėliai gali staigiai pagelsti ir tuomet sukontroliuoti pasėliuose išvešėjusios 
ligos jau nebegalėsime. Nemažai lapų septoriozės dėmių kviečių pasėliuose randame visoje 
Lietuvoje, todėl rekomenduojame atlikti gydomuosius ir profilaktinius purškimus nuo šios ligos 
daugumoje kviečių pasėlių. Renkantis augalų apsaugos sprendimus, labai svarbu įvertinti 
veisles su kuriomis dirbama ūkyje.

Augimo reguliatoriai

Svarbu išsaugoti stiprius ir tvirtus žieminių javų pasėlius iki derliaus nuėmimo. Priešingu atveju, 
kuliant išgulusius pasėlius neišvengiamai prarasime ne tik dalį derliaus, bet ir jo kokybę. 
Atšilus orams, o anksčiau pavasarį atlikus ne tokius stiprius augimo reguliavimus, rekomenduojame 
augalų augimą stabdyti stipriai su Medax® Top 0,5–0,8 l/ha + Turbo  0,5–0,8 kg/ha.

Ligų plitimo periodas ant lapų yra ilgas. Pirmiausia ligos pažeidžia apatinius, arčiau dirvos paviršiaus esančius lapus. 
Nauji lapai paprastai būna švarūs ir ligų sukėlėjų neturi, tačiau vėjo, lietaus, vandens garų pagalba irgi būna apkrečiami. 

Kaip matote paveikslėlyje, BBCH 32 (T1) fungicidinio purškimo metu, lapai atrodo sveiki, tačiau apnykti ligos sukėlėjų. 
Juos būtina pažaboti jau dabar.
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Vasariniai augalai

Vasariniai kviečiai

Tręšimas

Dygstantys vasarinių kviečių pasėliai skatina pradėti technologinius tręšimo ir augalų apsaugos 
priemonių darbus. Šiuo metu, vasariniai kviečiai yra daigų tarpsnyje. Pagrindinis tręšimas NPK 
ir azoto trąšomis jau atliktas prieš sėją. Jei pasėliai prieš sėją buvo tręšti tik kompleksinėmis 
NPK trąšomis, reikėtų atlikti tręšimą azotinėmis trąšomis kuo skubiau, kadangi vasariniai 
augalai daug greičiau vystosi. 
Vasariniams kviečiams pasiekus BBCH 13–21 augimo tarpsnį, pravartu atlikti pirmąjį 
maitinamąjį purškimą per lapus. Šis tręšimas reikalingas tam, kad augalai geriau įsisavintų 
mineralines medžiagas iš dirvos, augale lengviau vyktų įvairūs fiziologiniai procesai, 
formuotųsi gausesnė ir tvirtesnė šaknų sistema. 

Javinių spragių pažeidimai vasarinuose javuose.

Rekomenduojame naudoti:

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

Rekomenduojame naudoti Nexide® CS 0,05 l/ha arba Delmetros 100 SC 0,05 l/ha.

Mišinyje rekomenduojame naudoti ir augimo reguliatorių Cycocel® 750 1,0 l/ha augalų 
krūmijimosi skatinimui bei fungicidą DuPont® Talius™ 0,125 l/ha, apsaugai nuo miltligės.

Jaunus vasarinių kviečių ir miežių lapus apninka javinės spragės Phyllotreta vittula, kurios šiltu 
ir sausu oru gali padaryti daug žalos. Šie kenkėjai skeletuoja lapelius. Iš pažeistų jaunų lapų, 
greičiau išgaruoja vanduo ir augalai nudžiūsta.
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1 PURŠKIMAS 2 PURŠKIMAS 3 PURŠKIMAS 4 PURŠKIMAS 5 PURŠKIMAS 6 PURŠKIMAS

Žieminių kviečių auginimo technologija 

Amonio salietra
(NP 33-3)
250 kg

Amonio sulfatas gran. 
150 kg

Amonio salietra (NP 33-3)
200 kg

Labai aukšto potencialo
technologijai
Amonio salietra (N 33-3) 100 kg

RUDUO 

Prieš sėją
NPK(S) 8-19-29(3) 300 kg
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Herbicidai

Fungicidai

Trąšos skirtos
tręšimui per lapus

Insekticidai

Augimo reguliatoriai

Paviršiaus aktyviosios
medžiagos

Birios trąšos

LABAI AUKŠTO
POTENCIALO 

TECHNOLOGIJA

VIDUTINIO-AUKŠTO 
POTENCIALO 

TECHNOLOGIJA

ŽEMO-VIDUTINIO 
POTENCIALO 

TECHNOLOGIJA

31

Tombo™
Dassoil™

0,20 kg
0,50 l

Tombo™
Dassoil™

0,20 kg
0,50 l

0,50 l
0,50 l

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

Cycocel® 750 

1,20 lCycocel® 750 

Medax® Top
0,50 kgTurbo

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus No. 1
Agroplus Javams
Agroplus Siera 0,40 l

0,40 l

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

Cuadro® NT
Revystar XL Pack

0,40 lPriaxor®

Agroplus Aktiv 80 Pro 
Agroplus Javams
Agroplus Siera

0,40 l
0,05 l
0,10 l

Patel 300 EC
Delmetros 100 SC
Silwet® Gold

Tombo™
Dassoil™ 

0,20 kg
0,50 l 0,70 l

0,05 l
0,10 l

Juventus® 90
Delmetros 100 SC
Silwet® Gold

           

0,40 l
 0,05 l

Agroplus Manganas  
Koron 100 SC        
           

Koron 100 SC 0,05 l

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

0,50 kg

Cycocel® 750 
Medax® Top
Turbo

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus No. 1
Agroplus Javams
Agroplus Siera

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

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus No. 1
Agroplus Javams

0,30 l
0,40 l

0,20 kg
0,60 l
0,50 l

Cuadro® NT
Revystar XL Pack

0,40 lPriaxor®

Agroplus Aktiv 80 Pro 
Agroplus Javams
Agroplus Siera

0,30 l
0,40 l

0,20 kg
0,40 l
0,50 l

Cuadro® NT
Patel 300 EC

0,10 lDupont® Talius™

Agroplus Aktiv 80 Pro 
Agroplus Javams
Agroplus Siera

0,75 l

0,05 l

Revytrex®

0,40 lpH Verum 0,40 lpH Verum

0,40 lpH Verum

Nexide® CS

0,20 kg
0,50 l
2,00 l

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus Manganas
Agroplus Super KS

0,60 l

0,05 l

Balaya®

0,40 lpH Verum

Nexide® CS

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

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus Manganas
Agroplus Super KS

0,05 l

0,40 lpH Verum

Nexide® CS

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

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus Manganas
Agroplus Super KS

0,05 l
0,05 l
0,10 l

Juventus Pack 
Delmetros 100 SC
AgroHelp Silicon

0,40 lpH Verum

Agroplus No. 1          1,00 l
Agroplus Javams  0,40 l

Koron 100 SC 0,05 l

Agroplus No. 1          1,00 l
Agroplus Javams  0,40 l



EUFORIA
Žieminiai kviečiai

STABILUS DERLIUS
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Siekiant gauti maksimalų, geresnės 
kokybės derlių;

Papildomas maisto medžiagų šaltinis 
augalams;

Esant nepalankioms auginimo sąlygoms, 
po patirto streso
(šalčio, sausrų).

Foliar Extra

Medax  Top+Turbo
Išskirtinai efektyvus augimo reguliatorius

• Turbo – aukštos kokybės 
amonio sulfatas gaminamas 
BASF gamykloje

AGROKONCERNAS   PATARIA

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
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