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PASĖLIŲ BŪKLĖ IR ARTIMIAUSI DARBAI
2021 09 10
Pasėlių būklė
Rudeniniai darbai žieminių rapsų pasėliuose tęsiasi, be viso to – prasideda intensyvi žieminių
javų (kviečių, rugių, kvietrugių ir miežių) sėja. Daugelyje šalies regionų rugsėjo 1-ojo
dešimtadienio pabaigoje dirvos drėgmė ir temperatūra yra optimali. Drėgmė 20 cm gylyje
fiksuojama 21,2–31,8 proc. ribose, o dirvos temperatūra 10 cm gylyje svyruoja nuo +12,8 iki
+14,7 °C šilumos. Esant šioms oro sąlygoms, augalai netruks sudygti ir išleisti pirmuosius lapelius.

Sėja
Didžiausią įtaką lauko augalų sėklų daigumui turi žemės dirbimas, sėjos kokybė, dirvožemyje
esanti drėgmė ir oro temperatūra. Rekomenduojant sėjos normą, būtina atkreipti dėmesį į
dirvos dirbimo būdą. Vis labiau populiarėjant minimaliam ar tiesioginiam žemės dirbimui,
dirvos paviršiuje susidaro didesnis organinės medžiagos kiekis. Esant didesniam organinės
medžiagos kiekiui, mažėja sėklos kontaktas su dirva. Tai gali daryti neigiamą įtaką sėklos daigumui ir pasėlių tolygumui. Šiuo atveju, labai svarbu yra pasirinkti optimalią sėjos normą. Taip pat,
sėjos laikas – vienas iš pagrindinių kriterijų, lemiančių lauko augalų ir sėjos tankio pasirinkimą.
Norint suformuoti tolygų ir tinkamo tankumo pasėlį, sėklos normą tikslinga nustatyti mln./ha
daigių sėklų.
Optimaliu sėjos laiku (nuo rugsėjo 10 d. iki rugsėjo 25 d.) rekomenduojame sėti nuo
3,5–4,5 mln./ha daigių sėklų.
Vėlyvai sėjai (nuo rugsėjo 25 d. iki spalio 5 d.) rekomenduojame sėti 4,5–5,5 mln./ha
daigių sėklų.
Atkreipiame dėmesį – vėlinant žieminių kviečių sėją, privaloma didinti sėjos normą. Formuojant
pasėlio tankumą, būtina atsižvelgti ir į dirvožemio struktūrą, ir į žieminių kviečių veislių pasirinkimą (skirtingos žieminių kviečių veislės pasižymi skirtingomis krūmijimosi savybėmis).
Vidutinio sunkumo priemoliuose rekomenduojame sėti 3,5-4,5 mln./ha daigių sėklų.
Sėjant į priesmėlius ar sunkius priemolius – 4,5–5,5 mln./ha daigių sėklų.
Optimalus sėjos laikas
(09 10–09 25)

Vėlinant sėją
(09 25–10 01)

Išberiamos daigios sėklos, mln./ha

Išberiamos daigios sėklos, mln./ha

‘Artist‘

4,0–4,5 mln./ha

4,5–5,0 mln./ha

‘Aspekt‘

4,0–4,5 mln./ha

4,5–5,0 mln./ha

‘Euforia‘

3,5–4,0 mln./ha

4,0–4,5 mln./ha

‘Advokat‘

3,8–4,5 mln./ha

4,5–5,0 mln./ha

‘Janne‘

3,5–4,0 mln./ha

4,0–4,5 mln./ha

‘Wilejka‘

3,5–4,0 mln./ha

4,0–4,5 mln./ha

Veislė

informacija

AGROKONCERNAS

P ATA R I A

Inovacijų ir tyrimų centro „AgroITC“ bandymų laukeliuose 2019/2020 metų žieminių kviečių
auginimo sezonas išsiskyrė itin aukštu pasėlių produktyvumu, kuris buvo lydimas gerų kokybinių rezultatų. 2020/2021 m. sezonas taip pat buvo sėkmingas. Gautas geras skirtingų žieminių
kviečių veislių derlius. „Agrokoncerno“ komandos rekomenduojamos žieminių kviečių veislės
‘Euforia‘ ir ‘Artist‘ buvo vienos derlingiausių atliktame bandyme.

ŽIEMINIŲ KVIEČIŲ VEISLIŲ GRŪDŲ DERLIUS, T/HA
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Žieminių kviečių veislių derlingumas („AgroITC“, 2021 m.)

Tręšimas
Agroplus technologijos sprendimai jau 12 metų rodo puikius rezultatus. Jau kelintus metus iš
eilės, kai Agroplus technologija yra panaudojama rudenį, BBCH 12–13 tarpsnyje, gaunamas derliaus priedas. Ne išimtis ir 2021 metų rezultatai. Didelė derliaus dalis formuojasi jau rudenį – tai
viena iš priežasčių, dėl ko šie purškimai yra tokie naudingi.
GRŪDŲ DERLIUS, T/HA
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Kontrolė
(nepurkšta rudenį)

Agroplus No.1 1,0 l/ha +
Agroplus Javams 0,5 l/ha

Agroplus technologijos produktų įtaka žieminių kviečių grūdų derliui („AgroITC“, 2021 m.)
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Rekomenduojame atlikti tręšimą per lapus BBCH 12-21 tarpsniuose:
Agroplus No. 1 (1,0 l/ha) + Agroplus Manganas 500 (0,3 l/ha) – naudojamas šiltomis oro sąlygomis
arba
Agroplus No. 1 (1,0 l/ha) + Agroplus Javams (0,4 l/ha) – naudojamas vėsiomis oro sąlygomis.
Agroplus Javams, vyraujant vėsesniems orams, pasižymi geresniu efektu dėl sulėtėjusio/sustojusio augalų maitinimosi per šaknis mikroelementais.
Kiekvienas laukas yra unikalus, atsižvelgiant į dirvos pH, granuliometrinę sudėtį, cheminę
sudėtį ir augalų šaknų išsivystymą. „Agrokoncerno“ regioniniai agronomai-konsultantai
padeda rasti individualius sprendimus, kurie bus efektyviausi kiekviename ūkyje.

Piktžolių kontrolė
Plataus veikimo herbicidų panaudojimas žieminių javų pasėliuose yra naudingas, nes:
● kultūriniai augalai nepatiria konkurencijos dėl maisto medžiagų, šviesos, vandens ar erdvės;
● sumažėja galimybės plisti kenkėjams ir patogenams;
● žieminiai javai lengviau žiemoja;
● pavasarį peržiemojusių pasėlių nereikia skubėti purkšti herbicidais, dėl ko daug lengviau
sulaukti šiltesnių ir purškimams palankesnių orų;
● pavasarį atliekami herbicidiniai purškimai yra efektyvesni mažesnėmis normomis, dėl
mažesnių peržiemojusių piktžolių;
● dažnai pakanka sunaikinti tik vėliau sudygusias dviskiltes piktžoles, o tokių piktžolių kontrolė yra pigesnė;
● ne tokiuose piktžolėtuose pasėliuose yra kur kas lengviau atlikti ankstyvą pasėlių augimo
reguliavimą, išvengiant kultūriniams augalams nepageidaujamą stresą keliančių mišinių;
● anksti pavasarį, javai nepatiria konkurencijos su piktžolėmis.
Visada buvo, yra ir bus svarbu įvertinti pasėliuose turimą piktžolių įvairovę, žinoti piktžolių
dygimo laiką:
Piktžolės

Dygimo laikas

Pavasarį

Ankstyvą vasarą

Vijoklinis pelėvirkštis, plačioji balandūnė, baltoji balanda,
šunpertė, aklė, rūgtis takažolė, trumpamakštė rūgtis, tuščioji
aviža, avižų pabiros
Juodoji kiaulauogė, raudonžiedis progailis, karpažolė

Daugiausiai rudenį,
daug pavasarį

Kibieji lipikai, aguona birulė, našlaitė, neužmirštuolė, bekvapė
ramunė, gailioji dilgėlė, miežių pabiros, rapsų pabiros, žirnių
pabiros, kviečių pabiros, dirvinis ridikas

Daugiausiai rudenį

Nevislioji dirsė, pelinis pašiaušėlis, dirvinė smilguolė, ruginė
dirsė, pupų pabiros

Visus metus

Vienmetė miglė, daržinė žliūgė, persikinė veronika, švelnusis
snaputis, vaistinė žvirbliarūtė, paprastoji žilė, dirvinis
bobramunis, mėlynžiedė notrelė, trikertė žvaginė, dirvinė usnis
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• Pasėliuose, kuriuose vyrauja platus piktžolių spektras, sutinkama ypač daug vienmetės miglės,
dirvinės smilguolės, rugiagėlės, kibiųjų lipikų, ramunių, našlaičių, veronikų, rekomenduojame
naudoti Roxy 800 EC 2,0 l/ha + Saracen® Delta 0,075 l/ha. Šis sprendimas naikina ne tik vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, bet ir rapsų, žirnių, pupų pabiras.
• Pasėliuose, kuriuose ypač gausu pelinio pašiaušėlio, Roxy 800 EC normą rekomenduojame
didinti iki 3,0–4,0 l/ha.
• Pasėliuose, kuriuose gausu dirvinės smilguolės, beginklės dirsės, daugiametės svidrės bei dviskilčių piktžolių, rekomenduojame naudoti Cevino 500 SC 0,25 l/ha + Adiunkt 500 SC 0,25 l/ha.
• Legacy® Pro 1,8 l/ha – puiki alternatyva anksčiau minėtiems produktams.
Piktžolių kontrolę rudenį rekomenduojame atlikti BBCH 13–20 augimo tarpsniuose, priklausomai nuo pasirinktų produktų.

Pavasarį žieminių javų pasėliai yra stelbiami piktžolių herbicidais rudenį
nepurkštuose pasėliuose (Marijampolės rajonas, 2020 m. balandis).

Kaip kovoti su piktžolėmis, geriausiai išmano „Agrokoncerno“ regioniniai agronomaikonsultantai – susisiekite su mūsų komandos atstovais Jūsų regione ir priimkite tinkamiausius
sprendimus Jūsų laukams.

Kenkėjų kontrolė
Nepastovūs, šilti, lietingi ir smarkiai naktimis atvėstantys orai sudaro palankias sąlygas kenkėjų
(javinių spragių, amarų, švedinių muselių ir kt.) plitimui žieminių kviečių pasėliuose.
Šiemet tikriausiai neįmanoma sutikti augintojo, kuris nieko nežinotų apie virusines ligas javuose
ir javapjūtės metu nujuodavusias varpas. Miežių žemaūgės ir kitus žalingus virusus rudenį perneša amarai ir kiti kenkėjai. Daugiausiai pažeidimų pastebima ankstyvos sėjos javuose.

Vienu atveju, virusinių ligų pažeisti augalai lieka žemiau pasėlyje (kairėje), tuščiomis varpomis (dešinėje).
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Kitu atveju, matomas nugeltęs vėliavinis lapas (kairėje). Šiuo atveju, savo vegetaciją anksčiau
baigę augalai buvo apnikti saprotrofinių grybų, o tai lėmė varpų pajuodavimą (dešinėje).

Per pastaruosius porą metų pastebimas švedinės muselės (Oscinella frit) dažnesnis apsilankymas mūsų laukuose. Didžiausią žalą daro šio kenkėjo lervos, kurios pažeidžia krūmijimosi
mazgą. Pažeisti augalai būna su išdžiūvusiais centriniais lapeliais, deformuotais, sustorėjusiais stiebais, iš kurių vėliau nesusiformuoja varpa.

Švedinės muselės lerva

Švedinės muselės lerva kenkia ankstyvais augalų augimo tarpsniais. Vėliau, javams krūmijantis, lerva tampa nebepavojinga. Optimalus augalų, ant kurių muselės deda kiaušinėlius, išsivystymo tarpsnis – 1–3 lapeliai (BBCH 11–13). Švedinės muselės deda kiaušinėlius į pirmųjų
lapelių lapamakštes, o iš jų atsiradusios lervutės maitinasi daigelio meristeminiais audiniais
(augimo kūgeliais).
Siekiant sumažinti anksčiau minėtų kenkėjų žalos padarinius
REKOMENDUOJAME
BBCH 12–25 tarpsniuose naudoti insekticidą Nexide® CS 0,05 l/ha. Šis purškimas gali būti
atliekamas kartu su herbicidais, trąšomis.

SVARBU!
Primename, kad geriausias purškimo efektyvumas yra pasiekiamas tik tuo atveju, kai
ruošiamame tirpale naudojamo vandens pH yra optimaliose 5,5–6,5 rūgštingumo ribose.
Šiuos rodiklius pasiekti padės tokių vandens kondicionierių, kaip pH Verum 0,4 l/ha naudojimas. Šis produktas ne tik rūgština, bet ir minkština vandenį. Jo sudėtyje yra ir spalvinio indikatoriaus, kuris aiškiai parodo naudojamo vandens rūgštingumą.
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Žieminių kviečių auginimo technologijos
1 PURŠKIMAS

LABAI AUKŠTO
POTENCIALO
TECHNOLOGIJA

VIDUTINIO-AUKŠTO
POTENCIALO
TECHNOLOGIJA

Agroplus No. 1
Agroplus Javams
Nexide® CS

1,00 l
0,40 l
0,05 l

Roxy 800 EC

2,00 l

Saracen Delta

0,075 l

Agroplus No. 1
1,00 l
Agroplus Javams 0,40 l
Nexide® CS
0,05 l
Saracen Delta
0,075 l

Agroplus Manganas 0,40 l
Nexide® CS
0,05 l

ŽEMO-VIDUTINIO
POTENCIALO
TECHNOLOGIJA

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

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

13-21
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Javams
No. 1 1,0 l/ha
Javams 0,4 l/ha

ŠAKNŲ GAUSAI
GERESNIAM ŽIEMOJIMUI
Optimalus purškimo laikas – spalio vidurys.
10 d. iki pasieks 5 0C vidutinę paros temperatūrą.
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