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Gegužės mėnesio antro dešimtadienio pradžioje, vidutinė paros oro temperatūra pakilo nuo +8 iki 
+10,1 °C, o dienomis aukščiausia laikėsi +15 – +20 °C. Naktys šaltos, daugelyje šalies rajonų vis dar 
fiksuojamos šalnos. Remiantis surinktais meteorologinių stotelių duomenimis, per pastarąją 
savaitę fiksuotas kritulių kiekis yra nedidelis. Kiek didesnė dalis kritulių (2,8–11,2 mm) fiksuota 
pietinėje šalies dalyje. Dirva skirtingame gylyje (10, 20 ir 50 cm) yra sušilusi nuo +6,3 iki +12,1 °C. 
Gilesniame dirvožemio sluoksnyje (50 cm) drėgmės kiekio vidurkis išlieka panašus kaip mėnesio 
pradžioje (31 proc.). Tuo tarpu 20 cm gylyje – 26 proc. (2 proc. mažiau, lyginant su mėnesio 
pradžia). Šių metų 19-tos savaitės antroje pusėje prognozuojami gausesni krituliai. Įdienojus oro 
temperatūra išliks panaši ar net mažesnė, lyginant su pastarąja savaite (prognozuojama oro 
temperatūra +12 – +17 °C).

Meteorologinės sąlygos

Sušilę orai ir dirvoje esanti drėgmė – veiksniai, kurie paspartino augalų augimą ir vystymąsi. 
Žieminių javų augalų išsivystymo tarpsniai keičiasi kas kelias dienas. Šiuo metu labai svarbu 
suspėti atlikti visus einamuosius darbus, priimti teisingus tręšimo ir augalų apsaugos sprendimus, 
atsižvelgiant atskirai į kiekvieną lauką.
Žieminių kviečių pasėliuose fiksuojamas bamblėjimo tarpsnis (nuo BBCH 31 iki BBCH 36). Pietinėje 
Lietuvos dalyje, ankstyvų žieminių kviečių veislių augaluose, matomas iškilęs ir jau 
besiskleidžiantis antras lapas nuo viršaus. Tuo tarpu šiaurinėje šalies dalyje augalai pasiekę dar tik 
bamblėjimo pradžią. 
Vyraujančios oro sąlygos palankios ne tik augalų augimui, bet ir įvairių kenksmingų organizmų 
plitimui ir vystymuisi. Žvelgdami į žieminių kviečių augalų lapus, galime matyti vizualius lapų 
septoriozės, kviečių dryžligės, miltligės pažeidimus. Stiebų apatinėje dalyje aptinkami stiebalūžės 
ir pašaknio puvinių pažeidimai, tačiau jų išplitimas dar nėra gausus. Norime priminti, jog 
stiebalūžės kontrolė yra veiksmingiausia panaudojant augalų apsaugos priemones 
ankstyvuosiuose bamblėjimo tarpsniuose (BBCH 30–32). Augalus apsaugosime nuo pašaknio 
puvinių beicuodami sėklas, purkšdami juos nuo varpų fuzariozės ar vėlindami sėją. 

Pasėlių būklė

Žieminių kviečių bandymų laukeliai („AgroITC", Babtai, 2022 05 11) 
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Inovacijų ir tyrimų centre „AgroITC“ kas savaitę atliekami žieminių kviečių veislių bandymo augalų 
stebėjimai. Stebėjimų metu, nustatomas augalų augimo tarpsnis, stiebų skaičius, grybinių ligų 
plitimas ir išsivystymas ant augalų, kiti biometriniai rodikliai. Pateikiame žieminių kviečių veislių 
apžvalgą, kuri buvo atlikta šių metų gegužės 11 dieną. 

Žieminių kviečių veislių apžvalga

Žieminių kviečių veislės ʿ Euforiaʾ augalai pasiekę BBCH 32 augimo 
tarpsnį. Šiuo metu anksti pasėtuose laukuose yra susiformavęs 
tankus pasėlis, kuriame skaičiuojame 1996 stiebų m¯². Dabartinėje 
augalų augimo stadijoje, vizualių ligų pažeidimų nematome. Tačiau 
turėdami tankų ir daug žadantį pasėlį, be prevencinių augalų 
apsaugos priemonių neapsieisime. 

Žieminių kviečių veislės ʿArtistʾ augalai yra BBCH 31–32 augimo 
tarpsnyje. Šios veislės pasėlis tankus, jame suskaičiuojame apie 
1720 stiebų m¯². Kiekvieną sezoną   veislė ʿArtistʾ rodo labai 
aukštą derliaus potencialą. Norime priminti, jog šios veislės augalai 
yra jautresni lapų ligoms. Žinant šį faktą, rekomenduojame naudoti 
stiprius fungicidinius sprendimus.  

Vėlyvos žieminių kviečių veislės ʿWilejkaʾ augalai išsiskiria 
mažesniu aukščiu ir žaliosios masės kiekiu. Vegetacijos pradžioje 
augalų vystymasis ir augimas būna lėtesnis, vėliau  augalai vystosi 
sparčiau ir pasiekia tokį pat tarpsnį kaip ir vidutinio ankstyvumo 
veislės. Veislės ʿWilejkaʾ pasėlis – tankus (suskaičiuojame apie 
2490 stiebų m¯²). Norime priminti, jog šios veislės augalai yra 
jautresni miltligei ir geltonosioms rūdims, todėl visos vegetacijos 
metu šių ligų kontrolei reikia skirti daugiau dėmesio. 

Viena ankstyviausių šalyje auginamų žieminių kviečių veislių 
ʿAspektʾ šiuo metu yra bamblėjimo tarpsnio antroje pusėje 
(BBCH 36). Laukuose matomas susiformavęs tankus pasėlis, 
kuriame suskaičiuojame iki 1520 stiebų m¯². Visi augalų stiebai 
yra tolygiai išsivystę, todėl atmestų stiebų skaičius bus mažesnis. 
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Žieminių kviečių pasėliai jau patręšti azotinėmis trąšomis, 160–175 kg veikliąja medžiaga. 
Remiantis įvairiais moksliniais šaltiniais, norint užauginti vieną toną maistinių kviečių, reikia 
atiduoti apie 28–30 kg azoto veikliąja medžiaga, o mažesnio baltymingumo kviečiams užtenka ir 
22–24 kg azoto veikliąja medžiaga. Prognozuoti paskutinio kokybinio tręšimo normą šiai dienai 
dar yra sunku. Kokybinio tręšimo normą rekomenduojame apskaičiuoti, atsižvelgiant į pasėlio 
būklę ir norimą užauginti baltymų kiekį, patręšiant augalus azotinėmis trąšomis bamblėjimo 
tarpsnio pabaigoje (BBCH 37–39).
Oro temperatūros svyravimai augalams sukelia stresą. Javų pasėliuose galime matyti spalvos 
pakitimus ant augalų lapų. Augalai maisto medžiagas įsisavina nuo 4 iki 10 kartų veiksmingiau 
atliekant maitinamąjį purškimą per lapus, nei atliekant tręšimą per šaknis. Augalams patiriant 
stresą, pravartu atlikti papildomus augalų maitinimo purškimus.

Tręšimas

Rekomenduojame:

Agroplus NPK 15–15–15+Mn+Zn 2,0 l ha ¯¹ 
arba
Agroplus Foliar Extra 2,0 l ha¯¹ 
arba
Agroplus Outrun 2,0 l ha¯¹

Planuojant vėliavinio lapo tręšimus per lapus, pravartu atkreipti dėmesį ne tik į kalio, sieros, bet ir 
į mangano svarbą augalams. Manganas augaluose juda lėtai ir tręšimai per lapus šiuo elementu 
vėliavinio lapo tarpsnyje yra ypač naudingi, norint aukštesnio produktyvumo.

Rekomenduojame naudoti subalansuotą ir daugybę metų tobulintą Agroplus technologiją:
Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha-1 + Agroplus Manganas 0,5 l ha¯¹ + Agroplus Super KS 2,0 l ha¯¹

Žieminių kviečių veislės ʿJanneʾ augalai yra BBCH 32 augimo 
tarpsnyje. Suskaičiuojame apie 1800 stiebų m¯². Didžioji dalis 
stiebų yra gerai išsivystę ir stiprūs, pasėlis išliks tankus iki 
vegetacijos pabaigos. Esant tankiam pasėliui, pravartu didesnį 
dėmesį skirti ne tik augimo reguliatoriams, bet ir fungicidams, 
apsaugant žieminių kviečių veislės ʿJanneʾ augalus nuo miltligės. 

Žieminių kviečių veislės ʿAdvokatʾ augalai yra BBCH 35 augimo 
tarpsnyje. Šios veislės pasėlis tankus, jame suskaičiuojame apie 
1770 stiebų m¯².
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Augalų apsaugos produktai

Fungicidai

Vyraujančios meteorologinės sąlygos, ant augalų susidarę drėgmės lašeliai (šalnos įtaka), sparčiai 
didina lapų septoriozės, kviečių dryžligės, miltligės infekcijos lygį žieminių kviečių pasėliuose. 
Šiomis dienomis galime matyti ryškius šių ligų pažeidimus ant žieminių kviečių lapų. Tam, kad 
pamatytumėm ant augalų lapų vizualius kviečių dryžligės ar lapų septoriozės požymius, turi praeiti 
tam tikras laiko tarpas (latentinis periodas). Kiekvienai ligai šis periodas yra skirtingas: kviečių 
dryžligės dėmės nuo užsikrėtimo pradžios išryškėja per 5–7 dienas, tuo tarpu lapų septoriozės – 
per 2–4 savaites. 

Ligų plitimo ant lapų periodas yra ilgas. Pirmiausiai ligos pažeidžia apatinius, arčiau dirvos 
paviršiaus esančius lapus. Nauji lapai paprastai būna švarūs ir ligų sukėlėjų neturi, tačiau su vėjo, 
lietaus, vandens garų „pagalba“ irgi būna apkrečiami. Kaip matote paveikslėlyje, BBCH 32 (T1) 
fungicidinio purškimo metu, lapai atrodo sveiki, tačiau apnikti ligos sukėlėjų. Juos būtina 
kontroliuoti jau dabar.

Žieminių javų pasėliai atrodo stiprūs, todėl svarbu laiku atlikti fungicidinius purškimus bamblėjimo 
tarpsnio metu (BBCH 32) – taip išlaikysime kuo ilgiau sveikesnius viršutinius lapus.
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Išsaugoti stiprius ir tvirtus žieminių javų pasėlius svarbu iki pat derliaus nuėmimo. Priešingu 
atveju, kuliant išgulusius pasėlius neišvengiamai prarasime ne tik nemažą dalį derliaus, bet ir jo 
kokybę. Ankstyvaisiais kviečių augimo tarpsniais (BBCH 29-31), panaudojus silpnesnius augimo 
reguliavimo sprendimus, rekomenduojame naudoti:
 
Medax® Top 0,5–0,8 l ha-1 + Turbo 0,5–0,8 kg ha-1

Žieminių javų pasėliuose pastebimas spartus lemų, amarų ir kitų kenkėjų plitimas. Atsižvelgiant 
į esamą situaciją, rekomenduojame pasėlius stebėti ir pasiekus kenkėjų žalingumo ribas, 
panaudoti insekticidus mišiniuose su fungicidais ar augimo reguliatoriais:

Nexide® CS  0,05 l ha-1 arba Delmetros 100 SC 0,05 l ha-1

Augimo reguliatoriai

Insekticidai

Tinkamiausią sprendimą Jūsų ūkiui padės išsirinkti fungicidų efektyvumo lentelė:

Produktas

Dupont® Talius™

Flexity® 

Patel 300 EC

Patel 300 EC

Balaya®

Priaxor Power Pack

Priaxor Power Pack

Revystar XL Pack

Revystar XL Pack

Revytrex® 

Orius® 250 EW

Juventus® 90

Juventus Pack

0,10

0,25

0,35

0,50

0,50

0,40+0,40

0,50+0,50

0,40+0,40

0,50+0,50

1,0

1,0

1,0

0,50+0,50

Norma, l Stiebalūžė Rūdys
Lapų septoriozė

Apsauginis Gydomasis

Išskirtinis
efektas

Miltligė,
apsauginis

Kviečių
dryžligė

Varpų
septoriozė

Varpų
fuzariozė

1 2 3 4 5

StiprusSilpnas

Sustiprina mišinyje esančių triazolų veikimą

Žalinimo efektas

Stiprus žalinimo efektas

Labai stiprus žalinimo efektas

Bolid 250 SE 0,50

Balaya® + Flexity® 0,50+0,25
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Cukriniai runkeliai

Šiuo metu cukriniai runkeliai yra lapų vystymosi tarpsnyje (BBCH 10–12). Daugumoje pasėlių 
pagrindinis tręšimas kompleksinėmis trąšomis NPK(S) 9–14–27(7) ir azoto trąšomis jau buvo 
atliktas dar prieš sėją. Jei prieš sėją buvo tręšta tik kompleksinėmis NPK trąšomis, 
rekomenduojame atlikti tręšimą karbamidu kuo skubiau (augalai auga ir vystosi intensyviai).
Cukrinių runkelių lapų vystymosi tarpsniu (BBCH 10-18), pagrindinis ir svarbiausias auginimo 
technologijos etapas – piktžolių kontrolė. 

Pirmojo purškimo metu (BBCH 07-09) rekomenduojame naudoti:
Goltix® Queen 0,5 l ha-1 + Goltix® Super 1,3 l ha-1 + Kontakt® 320 SC 0,6 l ha-1

Antrojo purškimo metu (BBCH 10-12) rekomenduojame naudoti:
Goltix® Queen 0,4 l ha-1 + Goltix® Super 1,5 l ha-1 + Kontakt® 320 SC 0,6 l ha-1

Trečiojo  purškimo metu (BBCH 14-18) rekomenduojame naudoti:
Goltix® Queen 0,4 l ha-1 + Goltix® Super 1,5 l ha-1 + Kontakt® 320 SC 0,6 l ha-1 + Pantera® 40 EC 0,8 l ha-1

Visuose herbicidų purškimo mišiniuose rekomenduojame tinkamai reguliuoti vandens tirpalo pH 
ir papildomai panaudoti produktą AgroHelp pH 0,4 l ha-1.  Siekiant geresnio herbicidų padengimo, 
rekomenduojame įmaišyti paviršiaus aktyviąją medžiagą Super Oil 1,0 l ha-1.



1 PURŠKIMAS 2 PURŠKIMAS

Žieminių kviečių auginimo technologijos. Pavasariniai darbai

Azoto trąša 
N(S) 30(7) 
300 kg

Amonio salietra
(NP 33-3)
250 kg

25-29 30

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

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 Super KS

Tombo™
Dassoil™ 

0,20 kg
0,50 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 Super KS

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

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus No. 1
Agroplus Javams
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31-32

3 PURŠKIMAS

0,40 l
0,40 l

0,20 kg 0,40 l

0,40 l

0,40 l

0,75 l
0,05 l

0,75 l
0,05 l

0,40 l
0,40 l

0,05 l

0,60 l
1,00 l

Bertego™
Revystar® XL 

0,40 lPriaxor®

Agroplus Aktiv 80 Pro 
Agroplus Javams
Agroplus Super KS

0,20 l
0,40 l

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

Nexa 500 EC
Revystar® XL

0,40 lPriaxor®

Agroplus Aktiv 80 Pro 
Agroplus Javams
Agroplus Siera

0,15 l

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

Nexa 500 EC

Agroplus Aktiv 80 Pro 
Agroplus Javams
Agroplus Siera

0,50 l
0,25 l

Balaya®
Flexity®

0,013 kgTrimmer® 50 SG
1,30 lTimeline® FX

4 PURŠKIMAS

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

37-39

Revytrex®

Patel 300 EC
Bolid 250 SE

AgroHelp pH

Nexide® CS

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

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus Manganas
Agroplus Super KS

Balaya®

AgroHelp pH

Nexide® CS

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

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus Manganas
Agroplus Super KS

AgroHelp pH

Nexide® CS

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

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus Manganas
Agroplus Super KS
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4 PURŠKIMAS

61-63

Vantex® CS 0,05 l
Mavrik® 0,15 l
AgroHelp Silicon 0,10 l

Bolid 250 SE 1,00 l
Vantex® CS 0,05 l
Mavrik® 0,15 l
AgroHelp Silicon 0,10 l

Pictor® Active 0,50 l Pictor® Active 0,50 l
Nexide® CS 0,05 l
Mavrik® 0,15 l
AgroHelp Silicon 0,10 l

Žieminių rapsų auginimo technologijos. Pavasariniai darbai

Herbicidai

Fungicidai

Trąšos, skirtos
tręšimui per lapus

Insekticidai

Augimo reguliatoriai

Paviršiaus aktyviosios
medžiagos

Birios trąšos

LABAI AUKŠTO
POTENCIALO 

TECHNOLOGIJA

VIDUTINIO-AUKŠTO 
POTENCIALO 

TECHNOLOGIJA

1 PURŠKIMAS 2 PURŠKIMAS

Amonio sulfatas 250 kg

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus Extra Mo-B
Agroplus Rapsams
Agroplus Super KS

30-35

Azoto trąša N(S) 30(7)

Pavasarį, temperatūrai pasiekus +8 oC

400 kg

1,00 l
1,00 l

0,20 kgDelmetros 100 SC
AgroSwap

0,05 l
0,20 l

Nexide® CS
AgroSwap

0,06 l
0,20 l

1,00 l

0,50 l
0,20 kg

0,10 l

Juventus® 90
Mospilan 20 SG
AgroHelp Silicon     

0,20 kg
0,10 l

Mospilan 20 SG
AgroHelp Silicon     

0,20 kg
1,00 l

1,00 l
0,50 l

Agroplus Extra Mo-B  
Agroplus Aktiv 80 Pro

Agroplus Rapsams  
Agroplus Super KS

55-59

3 PURŠKIMAS 4 PURŠKIMAS 6 PURŠKIMAS5 PURŠKIMAS

0,20 kg
1,00 l

1,00 l
0,17 l
0,10 l

  

Agrotop Boras  
Agroplus Aktiv 80 Pro 

Agroplus Super KS
Avaunt®  
AgroHelp Silicon

1,00 l

1,00 l
0,17 l
0,10 l

Agrotop Boras  

Agroplus Super KS
Avaunt®  
AgroHelp Silicon 

0,20 kgAgroplus Aktiv 80 Pro 

1,00 lAgroplus Rapsams 

0,50 lAgroplus Rapsams 

67-6965
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VIDUTINIO-AUKŠTO 
POTENCIALO 

TECHNOLOGIJA

Cukrinių runkelių auginimo technologija. Pavasariniai darbai

07-09 10-12 14-18

1 PURŠKIMAS 2 PURŠKIMAS 3 PURŠKIMAS

Goltix® Queen 0,50 l
Goltix® Super 1,30 l
Kontakt® 320 SC 0,60 l
Super Oil 1,00 l

Goltix® Queen 0,40 l
Goltix® Super 1,50 l
Kontakt® 320 SC 0,60 l
Super Oil 1,00 l

Goltix® Queen 0,40 l
Goltix® Super 1,50 l
Kontakt® 320 SC 0,60 l
Pantera® 40 EC 0,80 l
Super Oil 1,00 l

PAVASARIS

NPK(S) 9-14-27(7) 700 kg
Karbamidas 100 kg

AgroHelp pH 0,40 l AgroHelp pH 0,40 l AgroHelp pH 0,40 l
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