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Meteorologinės sąlygos
Gegužės mėnesio pradžioje vyrauja vėsūs ir vėjuoti orai. Vidutinė paros oro temperatūra nesiekia
+7 °C. Naktimis visuose šalies rajonuose fiksuojamos šalnos, vietomis temperatūros stulpeliai
nukrenta net iki -5 °C. Remiantis surinktais meteorologinių stotelių duomenimis, per savaitę
fiksuotas kritulių kiekis – labai mažas (įvairiuose šalies rajonuose svyruoja nuo 0 iki 2,4 milimetrų).
Daugumoje šalies rajonų dirvos drėgmė 20 cm gylyje yra apie 28 proc., o 50 cm gylyje – vidurkis
siekia 31 proc. Dirva skirtingame gylyje (10, 20 ir 50 cm) yra sušilusi nuo +5,5 iki +10,2 °C.
Pranašaujama, jog artimiausiu metu daugelyje šalies rajonų dienomis temperatūros stulpelis kils
aukščiau nei +15 °C, tačiau didesnio kritulių kiekio nenumatoma. Vyraujant aukštesnei nei +15 °C
oro temperatūrai ir dirvai turint drėgmės atsargų, augalai netruks sparčiai augti ir intensyviai
vystytis. Žieminių augalų ir vasarojaus pasėliuose planuoti darbus turėsime greitai ir nuosekliai.
Tik savalaikis augalų apsaugos ir tręšimo produktų panaudojimas leis pasiekti norimą efektyvumą.

Pasėlių būklė
Skirtingą padėtį šalies žieminių rapsų pasėliuose lemia skirtingi augalų išsivystymo tarpsniai.
Stiprūs temperatūrų svyravimai (nuo neigiamos iki daugiau nei +14 °C) gegužės mėnesio pradžioje
turėjo įtakos augalų augimo ir vystymosi sulėtėjimui. Mažiau patręšti ar prastesnėse dirvose
augantys žieminiai rapsai greičiau stiebiasi ir skuba žydėjimo link. Šalies pietinėje dalyje augalai
yra butonizacijos antroje pusėje (BBCH 55–57), o atskiruose žieminių rapsų pasėliuose jau pradeda
žydėti (BBCH 60–61). Šiaurinėje Lietuvos dalyje žieminiai rapsai dar yra stiebo ilgėjimo tarpsnio
antroje pusėje (BBCH 37–39). Tręšimo ir augalų apsaugos sprendimus rekomenduojame rinktis
pagal žieminių rapsų augalų augimo tarpsnį.
Norint įvertinti augalų būklę, pravartu atkreipti dėmesį ne tik į oro sąlygas, bet ir į auginamų veislių
savybes. Inovacijų ir tyrimų centro „AgroITC“ žieminių rapsų 30 veislių bandymų laukeliuose vieni
augalai jau pradeda žydėti, tuo tarpu kiti – dar „geltonojo butono“ tarpsnyje. „AgroITC“ bandymų
laukeliuose taip pat yra veislių, kurių augalai yra pasiekę stiebo ilgėjimo tarpsnį. Iš tiriamų veislių,
savo augumu išsiskiria žieminiai rapsai ʿDuploʾ. Šios veislės augalai jau rudenį išsiskyrė savo greitu
vystymusi ankstyvaisiais augimo tarpsniais, tačiau peraugimo ar pakilusio šaknies kaklelio virš
žemės paviršiaus nepastebėta. Augalai suformavo didelę antžeminę masę ir labai gausią šaknų
sistemą. Nors žieminių rapsų veislės ʿDuploʾ augalai pasižymi išskirtiniu atsparumu ne tik
grybinėms, bet ir virusinėms ligoms, pavasarinius priežiūros darbus atlikti yra būtina. Remdamiesi
Inovacijų ir tyrimų centro „AgroITC“ atliktais bandymais, auginant skirtingas žieminių rapsų veisles,
pastebime, jog pavasariniai fungicidiniai purškimai atsiperka, jų taikymas darbo praktikoje yra
ekonomiškai naudingas.
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Tręšimas
Rapsų butonizacijos tarpsnyje (BBCH 51–55) pravartu atlikti maitinamąjį tręšimą per lapus. Šiame
augimo tarpsnyje yra labai svarbu, kad augalai turėtų optimalų maisto medžiagų kiekį – nuo to
priklausys tolimesnis augalų vystymasis: žydėjimas, ankštarų vystymasis ir sėklų formavimas.
Rekomenduojame naudoti:
pH AntiBor 0,4–0,6 l ha¯¹ + Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha¯¹ + Agrotop Boras 1,0 l ha¯¹ + Agroplus
Rapsams 1,0 l ha¯¹ + Agroplus Super KS 2,0 l ha¯¹
Žieminių rapsų pasėliai, kurie buvo laiku patręšti azotinėmis trąšomis, atrodo puikiai. Vyraujant
vėsesniems orams, rekomenduojame Inovacijų ir tyrimų centro „AgroITC“ parengtose auginimo
technologijose papildomai pridėti produktą Agroplus Foliar Extra 2,0 l ha¯¹.
Šis produktas padės augalams geriau įsisavinti maisto medžiagas, esančias dirvožemyje, ypač
žieminių rapsų pasėliuose, kuriuose taikyta vidutinė ar aukšta azotinio tręšimo technologija.
Maitinamąjį purškimą galima atlikti kartu panaudojant ir insekticidus. Daugiau informacijos apie
tręšimą per lapus galite rasti ankstesniuose naujienlaiškiuose „AGROKONCERNAS PATARIA“ arba
susisiekę su mūsų komandos agronomais-konsultantais regionuose.

Augalų apsaugos priemonės
Insekticidai
Šiemet žieminių rapsų pasėliuose fiksuojamas gausus kiekis rapsinių žiedinukų. Šį kenkėją,
plintantį žieminiuose rapsuose, jau kurį laiką buvome pamiršę.

Šį sezoną žieminių rapsų pasėliuose pastebimas didesnis rapsinių žiedinukų migracijos aktyvumas
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Norint pasirinkti insekticidus žieminių rapsų apsaugai nuo šių kenkėjų, svarbu nepamiršti ir
stiebus pažeidžiančių žaladarių. Vis dar ilgėjant stiebui, galime naudoti daugelį insekticidų,
turinčių sisteminį ar kontaktinį veikimą. Žieminiams rapsams pasiekus butonizacijos tarpsnio
pabaigą (BBCH 57–59), rekomenduojame naudoti insekticidą Avaunt® 0,17 l ha¯¹, veikiantį tiek
rapsinius žiedinukus, tiek paslėptastraublius.
Insekticidas Avaunt® išlieka efektyvus vyraujant ir aukštoms oro temperatūroms, taip pat
pasižymi atsparumu ultravioletiniams spinduliams. Svarbu atminti, jog 2022 metų rapsų
auginimo sezonas yra paskutinis, kada galima įsigyti šį produktą. Žieminių rapsų butonizacijos
pabaiga (BBCH 55–59) – laikotarpis, kurio metu atliekamas vienas svarbiausių insekticidinių
purškimų. Atlikus šį purškimą, sunaikinama daug įvairių rūšių kenkėjų, kurie ne tik daro žalą
(stiebų kenkėjai, rapsiniai žiedinukai), bet ir tuos, kurie augalais dar tik maitinasi (ankštarų
kenkėjai). Po šio purškimo, augalų žydėjimo metu turėsime mažesnius tokių kenkėjų, kaip
ankštariniai paslėptastraubliai ir gumbauodžiai, antplūdžius. Tuo pačiu, augalų ankštaros bus
apsaugotos nuo anksčiau minėtų kenkėjų lervų.

Primename pagrindinių rapsų kenkėjų žalingumo ribas:
Kenkėjas

Augalų augimo
tarpsnis

Žalingumo riba

BBCH 39–53

Vidutiniškai 1–2 vabalai ant augalo

BBCH 55–59

Vidutiniškai 3–4 vabalai ant augalo

Ankštariniai gumbauodžiai

BBCH 55–69

Žalingumo riba nenustatyta

Ankštariniai paslėptastraubliai

BBCH 35–69

1 vabalas ant augalo

Kopūstinė kandis

Vegetacijos metu

12–14 vikšrų ant 10 augalų

Rapsiniai žiedinukai

Žieminių rapsų žydėjimo metu rekomenduojame naudoti:
Nexide® CS 0,05 l ha¯¹ + Mavrik® 0,15 l ha¯¹ - žydėjimo tarpsnio pradžioje (BBCH 63) mišinyje su
fungicidu
Vantex® CS 0,05 l ha¯¹ + Mavrik® 0,15 l ha¯¹ - žydėjimo tarpsnio viduryje (BBCH 65) mišinyje su
fungicidu
Siekiant geresnio insekticido efektyvumo, į šiuos purškimus reikia įmaišyti vandens paskleidiklį
AgroHelp Silicon 0,10 l ha¯¹.
Primename, kad numatomus rapsų pasėlių purškimo darbus žydėjimo metu būtina
užregistruoti PPIS sistemoje. Žydinčius rapsus galima purkšti tik nuo 21:00 valandos vakaro iki
4:00 valandos ryto. Būtina registruoti insekticidų purškimus ir rapsams nežydint, jeigu taip
nurodyta produkto etiketėje.
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Fungicidai
Prasidėjus žieminių rapsų žydėjimui, pravartu apsaugoti augalus nuo vienos iš žalingiausių
grybinių ligų – baltojo sklerotinio puvinio. Šios grybinės ligos kontrolė yra sudėtinga ne tik dėl
ligos sukėlėjo grybo Sclerotinia sclerotiorum gyvenimo ciklo, bet ir sudėtingo fungicidų
panaudojimo (fungicidą būtina panaudoti dar nepasirodžius akivaizdiems ligos požymiams).
Sklerotiniu puviniu augalai gali užsikrėsti visą žydėjimo periodą (BBCH 61–69). Šios ligos
plitimui reikalinga terpė – šiluma ir drėgmė. Ligos infekcija prasideda nuo užsikrėtusių
žiedlapių. Žiedlapiai krenta žemyn ir patenka ant lapų ar šakų prisegimo prie stiebo. Drėgnoje
terpėje ant žiedlapių esančios askosporos sudygsta, vystosi infekcija, kuri greitai pereina į
stiebą. Pažeidimo vietose susidaro baltos dėmės. Esant drėgnam orui, dėmės pasidengia balta,
vatos pavidalo grybiena. Vėliau dėmių pakraščiai būna šviesesni, o vidurys darosi pilkšvas.
Stiebo vidus tampa tuščiaviduris, o jo viduje formuojasi nauji skleročiai, kurie pradžioje būna
balti, vėliau pajuoduoja. Pastarųjų metų tyrimai parodė, kad net mažiausias drėgmės kiekis turi
įtakos ligos plitimui ir vystymuisi augaluose. Kaip jau buvo minėta anksčiau, purškimo
fungicidais darbai atliekami dar tada, kai akivaizdžių ligos požymių nematome. Sklerotinio
puvinio padaryta žala išryškėja kur kas vėliau – ankštarų vystymosi ir brendimo tarpsniais
(BBCH 71–87).
Remiantis daugiamečiais moksliniais tyrimais, mūsų ir kitų šalių sukaupta patirtimi, fungicidai
nėra veiksmingi, jei juos panaudosime dar prieš rapsų žydėjimą ar po žydėjimo. Vienu atveju,
fungicidai bus panaudoti per anksti, kitu – jau per vėlai. Pasirodžius akivaizdiems ligos
požymiams, kontroliuoti baltąjį sklerotinį puvinį augaluose jau per vėlu. Dėl sklerotinio puvinio
pažeidimų, rapsų derlius sumažėja, o pasėlis gali ir išgulti.
Rapsų žydėjimo metu rekomenduojame „AgroITC“ bandymų laukeliuose labiausiai
pasiteisinusius šios ligos kontrolės būdus:
Pictor® Active po 0,5 l/ha
2 kartus žydėjimo pradžioje
(BBCH 63) ir purškiant
po 14 dienų po pirmo purškimo)

arba

Pictor® Active 0,6–1,0 l/ha
žydėjimo viduryje (BBCH 65–67)

3 metų fungicidų tyrimų laikotarpyje neradome efektyvesnio produkto už Pictor® Active.
Pictor® Active – sisteminis fungicidas, skirtas ne tik žieminių ir vasarinių rapsų, bet ir ankštinių
augalų apsaugai nuo grybinių ligų. Pr oduktas registruotas naudoti 2 kartus rapsų žydėjimo
metu. Dar kartą primename, kad numatomą rapsų pasėlio purškimą žydėjimo metu būtina
užregistruoti PPIS sistemoje, o purkšti žydinčius rapsus galima tik nuo 21:00 valandos vakaro
iki 4:00 valandos ryto.

Vasariniai augalai
Sėjamieji žirniai ir lauko pupos
Pirmuosius purškimo darbus pravartu atlikti ir ankštinių augalų pasėliuose. Dauguma šių augalų
pasėlių jau pradėję dygti, o vėlesnės sėjos pasėliai – dar nesudygę. Drėgmės atsargų dirvoje dar
yra, o šiluma ne tik pagreitino augalų dygimą ir augimą, bet ir paskatino piktžolių sudygimą
pupų bei žirnių pasėliuose. Piktžolės auga ir vystosi daug sparčiau už lauko augalus, tokiu būdu
stelbdamos juos ir sudarydamos milžinišką konkurenciją dėl vietos, šviesos, vandens ir maisto
medžiagų. Efektyvią apsaugą nuo piktžolių pravartu atlikti ankstyvaisiais augimo tarpsniais, kol
piktžolės dar yra mažos.
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Rekomenduojame naudoti:
Stomp® CS 1,5-2,0 l ha¯¹ pasėliuose prieš augalų sudygimą. Šis herbicidas efektyviai veiks prieš
plačialapes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles. Vėliau naudojant Corum® 1,0 l ha¯¹ + Dash 1,0 l ha¯¹
pupose nuo 2-ų tikrų lapelių iki 5-to šoninio ūglio tarpsnio (BBCH 12–25) sunaikinamos ir likusios
piktžolės.
Rinkoje atsiradus produktui Corum®, nebeliko priežasčių naudoti visų pamėgtą produktą
Basagran® pupų ir žirnių pasėlių apsaugai. Produktas Corum® – daug efektyvesnis ir pranašesnis
už savo pirmtaką.
Pernai metų patirtis parodė, kad purškimo produktu Corum® vėlinti negalima. Pavėlavus, tokios
piktžolės, kaip baltosios balandos, bus sunkiai kontroliuojamos. Dėl tinkamo produkto Corum®
purškimo laiko, rekomenduojame pasitarti su „Agrokoncerno“ agronomais-konsultantais
regionuose.
Jaunus sėjamųjų žirnių ir lauko pupų lapus dažnai pažeidžia sitonai. Šie kenkėjai žalingi žirnių,
pupų dygimo ir lapų vystymosi tarpsniais. Gausiai išplitus sitonams, jie apgraužia ne tik lapus,
bet ir augimo kūgelius. Norint, kad jauni ankštiniai augalai būtų sveiki ir stiprūs, pravartu stebėti
pasėlius, o aptikus pirmuosius sitonų pažeidimus, panaudoti insekticidą Mavrik® 0,2 l ha¯¹. Šis
produktas puikiai dera mišinyje su herbicidu Corum® (abiejų minėtų produktų purškimo laikas
sutampa).

Sitonai gali nugraužti augalų lapus ir augimo kūgelius

Purškimo metu taip pat rekomenduojame panaudoti Agroplus technologiją:
pH AntiBor 0,4 l ha¯¹ + Agroplus Extra Mo-B 1,0 l ha¯¹ + Agroplus UniPro 0,5 l ha¯¹
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Vasariniai kviečiai
Ankstyvos ir vidutinės sėjos vasariniai kviečiai jau sudygę. Dirvožemyje dar nesibaigus
drėgmės atsargoms, augalai noriai auga. Šiuo metu pravartu įvertinti pasėlio tankumą, lapų
vystymosi ir krūmijimosi tarpsnio metu (BBCH 13-21) atlikti pirmąjį maitinamąjį purškimą ir
paskatinti augalus krūmytis, naudojant augalų augimo reguliatorius.

Vasarinių kviečių bandymai („AgroITC“, 2022 05 03)

„Agrokoncerno“ agronomai-konsultantai regionuose Jums padės įvertinti pasėlio piktžolėtumą
– pagal rekomendacijas, mišinį bus galima papildyti ir herbicidu.
Rekomenduojame naudoti:
Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha¯¹ + Agroplus No. 1 1,0 l ha¯¹ + Agroplus Javams 0,5 l ha¯¹
+ Cycocel® 750 1,0 l ha¯¹ + Quelex™/Calibre™ 50 SX 0,07 vnt. ha¯¹
Norint atlikti herbicidinį purškimą vėliau, šiuos darbus siūlome atlikti panaudojant produktą,
kuris naikina ir vienaskiltes piktžoles, tokias kaip tuščioji aviža ar dirvinė smilguolė.
Rekomenduojame naudoti:
Tombo™ 0,15 kg ha¯¹+ Dassoil 0,5 l ha¯¹
arba
Timeline® FX 1,3 l ha¯¹ + Trimmer® 50 SG 0,013 kg ha¯¹. Šiam mišiniui papildomų paviršiaus
aktyviųjų medžiagų nereikia.
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Vasariniai miežiai
Vasarinių miežių pasėliai jau sudygę ir šiuo metu yra pasiekę lapų vystymosi tarpsnį
(BBCH 10-13). Vis šiltėjantis oras ir dirvoje esančios drėgmės atsargos paspartins augalų
vystymąsi ir augimą.

Vasarinių miežių bandymai („AgroITC“, 2022 05 03)

Vasarinių miežių augalai netrukus pradės krūmytis. Atliksime pirmuosius fungicidinius
purškimus mišiniuose su:
Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha¯¹ + Agroplus No. 1 1,0 l ha¯¹ + Agroplus Javams 0,5 l ha¯¹ +
Syrex® 0,5 l ha¯¹
Vasarinių miežių pasėliuose, kur sėkla buvo beicuota fungicidu Systiva®, rekomenduojame
atlikti tik maitinamąjį purškimą per lapus, fungicidų papildomai nenaudojant.
Nuo šio pavasario herbicidas Timeline® FX jau registruotas ir vasariniuose miežiuose. Šis
produktas tampa idealiu pasirinkimu vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių kontrolei.
Atsižvelgiant į piktžolių kiekį ir dydį, rekomenduojame:
Timeline® FX 1,3 l ha¯¹ + Trimmer® 50 SG 0,013 kg ha¯¹
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Kiek kainuoja žieminių ir vasarinių augalų auginimas
Kylančios trąšų, augalų apsaugos produktų ir sėklų kainos ne vieną šalies ūkininką verčia
pagalvoti apie investicijų į pasėlį mažinimą, pasėlių auginimo technologijų paprastinimą. Tačiau
tokie sprendimai ne visada yra teisingi ir duodantys trokštamą rezultatą. Verta prisiminti
agronomams puikiai pažįstamą „Lybigo statinės“ principą: kiekvienas neatliktas darbas,
neatiduota trąša, nepanaudotas augalų apsaugos produktas – veiksniai, kurie darys įtaką
būsimam derlingumui.
Žemiau pateiktoje lentelėje galima matyti skaičiavimus, kiek kainuoja kiekvienos kultūros
auginimas, kur yra derliaus lūžio taškas, nuo kurio visos investicijos atsiperka. Šiuo metu, kai
trąšų kainos yra labai aukštos, visos numatomos investicijos yra atsiperkančios ir žadančios
didelį pelningumą, dėka itin aukštų grūdų supirkimo kainų. Planuojant pasėlių auginimo
technologiją ir būsimus darbus, rekomenduojame susipažinti su pateikta lentele.

Pajamos
Kultūra

Žieminiai rapsai
(trąšos, pirktos pavasarį)

Žieminiai rapsai

Išlaidos

Pelnas

Eur/ha

Darbai ir
nusidėvėjimas,
Eur/ha

Viso
išlaidos,
Eur/ha

Atsipirkimo
(lūžio) taškas,
t/ha

Planuojamas
derlingumas,
t/ha

Pelnas prie
galimo
derlingumo,
Eur/ha

Pelnas prie
galimo
derlingumo, %

200

380

1646

2,1

3,5
4,0

1084
1474

66
90

4,5
3,5
4,0
4,5

1864
1484
1874
2264

113
119
150
182

6,0

607

39

6,5
7,0
6
6,5
7,0
2,0
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0
5,0
5,5
6,0
5,0
5,5
6,0
3,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,5

787
966
997
1177
1356
380
775
1170
639
1034
1429
293
473
652
535
698
860
275
450
625
380
570
760

51
62
86
102
117
32
65
98
68
110
152
20
31
43
49
64
79
29
47
66
40
60
80

2022 m.
derliaus
kaina, Eur/t

Sėklos
kaina,
Eur/ha

Trąšų
kaina,
Eur/ha

Azoto
norma,
kg/ha

Pesticidai,
mikroelementai,

780

66

1000

200

780

66

600

200

200

380

1246

1,6

359

75

890

200

202

380

1547

4,3

359

75

500

200

202

380

1157

3,2

Vasariniai rapsai

790

65

635

120

150

350

1200

1,5

Vasariniai rapsai

790

65

376

120

150

350

941

1,2

Vasariniai kviečiai

359

120

800

160

232

350

1502

4,2

Vasariniai miežiai

325

100

500

80

140

350

1090

3,4

Lauko pupos

350

200

250

40

150

350

950

2,7

Žirniai

380

200

250

40

150

350

950

2,5

(trąšos, pirktos rudenį)

Žieminiai kviečiai
(trąšos, pirktos pavasarį)

Žieminiai kviečiai
(trąšos, pirktos rudenį)

(atsėjant žieminius rapsus)

* Grūdų, sėklų, pesticidų kainos skaičiuotos pagal 2022 05 02 dienos kainas.
* Azoto kiekis pateikiamas veikliosios medžiagos kiekiu.
* Azotinių, sieros ir NPK trąšų kiekis naudotas pagal „Agrokoncerno“ rekomendacijas.
* Žemės nuoma ir išmokos neskaičiuojamos.

informacija

AGROKONCERNAS
Žieminių rapsų auginimo technologijos. Pavasariniai darbai
1 PURŠKIMAS
Delmetros 100 SC
AgroSwap

0,05 l
0,20 l

LABAI AUKŠTO
POTENCIALO
TECHNOLOGIJA

VIDUTINIO-AUKŠTO
POTENCIALO
TECHNOLOGIJA

Nexide® CS
AgroSwap

0,06 l
0,20 l

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus Extra Mo-B
Agroplus Rapsams
Agroplus Super KS
Juventus® 90
Mospilan 20 SG
AgroHelp Silicon

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus Extra Mo-B
Agroplus Rapsams
Agroplus Super KS
Mospilan 20 SG
AgroHelp Silicon

4
4 PURŠKIMAS
PURŠKIMAS

3 PURŠKIMAS

2 PURŠKIMAS
0,20 kg
1,00 l
1,00 l
1,00 l
0,50 l
0,20 kg
0,10 l

0,20 kg
1,00 l
0,50 l
1,00 l
0,20 kg
0,10 l

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agrotop Boras
Agroplus Rapsams
Agroplus Super KS
Avaunt®
AgroHelp Silicon

0,20 kg
1,00 l
1,00 l
1,00 l
0,17 l
0,10 l

Pictor® Active
Nexide® CS
Mavrik®
AgroHelp Silicon

0,50 l
0,05 l
0,15 l
0,10 l

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agrotop Boras
Agroplus Rapsams
Agroplus Super KS
Avaunt®
AgroHelp Silicon

0,20 kg
1,00 l
0,50 l
1,00 l
0,17 l
0,10 l

Bolid 250 SE
Vantex® CS
Mavrik®
AgroHelp Silicon

1,00 l
0,05 l
0,15 l
0,10 l

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

Pavasarį, temperatūrai pasiekus +8 oC
Azoto trąša N(S) 30(7)
400 kg

informacija

30-35
Amonio sulfatas

55-59
250 kg

61-63
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AGROKONCERNAS

informacija
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