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Situacija laukuose
Žieminiai rapsai pasiekę 1–5 lapelių augimo tarpsnį. Dauguma žieminių rapsų pasėlių yra
netolygiai sudygę ne tik tuose pačiuose pasėliuose, bet ir atskiruose laukuose, todėl labai
skiriasi to paties ūkio pasėlių išsivystymas. Po rapsų sėjos vyravę drėgni ir šilti orai paskatino
labai greitą pabirų žėlimą. Pabiros dygsta ir auga labai sparčiai, stelbdamos kultūrinius augalus.

Pabirų sudygimas gali išduoti ir kombainų darbo kokybę (Kuršėnai, Šiaulių rajonas, 2020 09 07)

Šis žieminių rapsų pasėlis prieš 14 dienų nupurkštas vienu iš rinkoje esančių herbicidų, skirtų
pabiroms naikinti. Per tą laiką sudygo tiek daug naujų pabirų, kad senųjų žuvimas vargiai
matomas. Kartais produktų efektyvumas gali pasirodyti nepakankamas, bet pažvelgus iš arčiau,
matome, kad herbicidai veikia. Vienintelis būdas sunaikinti naujai sudygusias pabiras –
pakartoti purškimą herbicidais.
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1–3 lapelių tarpsnyje esančias javų pabiras rekomenduojame naikinti Pantera® 40 EC 0,6 l/ha.
Didesnes ir jau krūmytis pradėjusias pabiras, rekomenduojame naikinti tuo pačiu preparatu,
padidinant jo normą iki 0,8 l/ha.

Jeigu laukuose yra varpučio, Pantera® 40 EC normą reikėtų didinti iki 1,0–1,5 l/ha, priklausomai nuo lauko užsikrėtimo lygio ir
piktžolių amžiaus bei dydžio (Žvirbloniai, Pakruojo rajonas, 2020 09 04)

Plataus veikimo herbicidais nepurkštuose laukuose, dirvos paviršiuje randame gausybę
sudygusių piktžolių. Krituliai padeda piktžolėms sudygti ir tai yra geros žinios kontaktinių
herbicidų naudotojams. Kontaktinių herbicidų Belkar™ ir Metazamix™ gerbėjams reikia toliau
stebėti pasėlius. Rapsams pasiekus 3–4 tikruosius lapelius yra geriausias laikas panaudoti šių
kontaktinių herbicidų mišinį. Tiesa, piktžolės irgi turėtų būti sudygusios.

Mišinys Belkar™ ir Metazamix™ puikiai veikia ne tik visas pagrindines žieminių rapsų piktžoles, bet ir žirnių pabiras. Nuotraukoje
matomi žirniai, praėjus vos vienai dienai nuo purškimo vienu iš mišinio komponentų - Metazamix™ (Žvirbloniai, Pakruojo
rajonas, 2020 09 04)
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NEREKOMENDUOJAME maišyti herbicidų mišinio Belkar™ ir Metazamix™ su javų pabiras
naikinančiais herbicidais. 2019 metais „AgroITC“ atliktų tyrimų duomenimis, minėti mišiniai
mažina žieminių rapsų derlių. Šiuos du purškimus reikėtų atlikti bent 5 dienų laiko intervalais.
Jau dvejus metus „AgroITC“ atliekami bandymai su rudenį naudojamais augimo reguliatoriais
parodė, kad esminių skirtumų derliaus prieduose tarp Juventus® ar Caryx® nėra. Pagrindinis
skirtumas – augimo reguliavimo greitis. Todėl primename, kad reguliuoti mažesnių kultūrinių
augalų augimą yra visada lengviau ir tam puikiai tinka Juventus®, kai rapsai yra 3–5 tikrųjų lapelių
augimo tarpsniuose. Tais atvejais, kai augimas jau yra sunkiai kontroliuojamas ir reikia stabdyti
didesnius augalus, turėtume rinktis Caryx®. Taip pat Caryx® tinka tais atvejais, kai augalus reikia
reguliuoti antrą kartą.

Augimo reguliatorių bandymas žieminiuose rapsuose 'DK Extract' rudenį
(„AgroITC“, Babtai, 2020 m.)
Variantas

Norma, l/ha

Naudojimo laikas

Derlius, t/ha

Caryx®

0,7

BBCH 13–14

4,46

Juventus®

0,7

BBCH 13–14

4,42

Kontrolė

–

–

4,11

Taip pat laukuose randame ir šiek tiek kenkėjų. Ant žieminių rapsų lapų jau yra amarų, spragių,
minamusių. Neabejojame, kad pasėliuose yra ir kopūstinių šakniagumbinių paslėptastraublių.
Todėl radus minėtų kenkėjų ir pasiekus jų žalingumo ribas, rekomenduojame atliekant purškimus
pridėti ir Delmetros 50 SC 0,05 l/ha ar Fastac 50 EC – 0,2 l/ha.
Žieminiai rapsai yra ypač reiklūs borui, todėl nei viena auginimo technologija negali apsieiti be šio
elemento panaudojimo purškimuose per lapus. Boras gana stipriai šarmina vandenį, todėl būtina
tirpalų pH reguliuoti specialiai tam sukurtu preparatu pH Antibor – 0,2-0,25 l/100 l vandens,
kuris ne tik sureguliuoja pH, bet ir suminkština vandenį, surišdamas Ca ir Mg jonus.
Taupant laiką ir lėšas, rekomenduojame šį rudenį BBCH 13–15 tarpsniuose panaudoti:
Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg/ha + Agroplus Rapsams N 0,5 l/ha + Agrotop Boras 1,0 l/ha +
pH Antibor 0,4 l/ha + Juventus® 0,7 l/ha
Būtent ši rudeninė auginimo technologija jau dvejus metus iš eilės rodo didžiausią efektyvumą
„AgroITC“ atliekamuose bandymuose.

informacija

AGROKONCERNAS

ŽIEMINIAI RAPSAI
ARTIMIAUSIAS
PURŠKIMAS

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg
Agrotop Boras
1,0 l
Agroplus Rapsams N
0,5 l
pH Antibor
0,4 l
Juventus 90

0,7 l

Pantera 40 EC

0,6 l

REG

(Augimo reguliatoriai)

Belkar
0,25 l
Metazamix 0,5 l

PAM
(Paviršiaus aktyviosios
medžiagos)

13

RUDUO
NPK(S) 8-19-29(3)
400 kg
arba

NPK(S) 12-20-18(5)
400 kg
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