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2022 06 17

Šių metų birželio mėnesio pradžioje vyrauja šilti su lietumi orai. Kritulių sulaukė visi šalies rajonai. 
Jų kiekis svyruoja nuo 2,6 iki 78 mm. Vietomis fiksuojamos liūtys, kruša. Didžiausias kritulių kiekis, 
remiantis surinktais meteorologinių stotelių duomenimis, pastarąją savaitę fiksuojamas 
Kaišiadorių, Marijampolės, Radviliškio, Raseinių, Vilkaviškio ir Vilniaus rajonuose (47,2–78 mm 
ribose). Mažiausias kritulių kiekis (5,4 mm ir mažiau) iškrito Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo 
ir Trakų rajonuose. Kylant oro temperatūrai, sparčiai didėja dirvos temperatūra. Nuo praėjusios 
savaitės vidutinė paros oro temperatūra pakilo +6 °C ir dabar svyruoja +16,6 - +18,8 °C ribose. 
Dirvos temperatūros vidurkis 10 ir 20 cm gylyje yra apie +16 °C, o 50 cm gylyje siekia +14 °C. 
Dirvožemio drėgnumas, lyginant su praėjusia savaite, išliko panašus. 50 cm gylyje yra 34 proc., o 
20 cm - 32 proc. Pasėliuose dėl pakankamo drėgmės ir šilumos kiekio išlieka palankios sąlygos ne 
tik augalų augimui, bet ir kenksmingųjų organizmų (ypač ligų ir kenkėjų) plitimui. Antroje birželio 
mėnesio pusėje prognozuojami šilti su lietumi orai. Oro temperatūra bus +0,5 °C aukštesnė, o 
kritulių kiekis iki 10 proc. didesnis už vidutinį daugiametį. 

Meteorologinės sąlygos

Šalies pietinėje dalyje, žieminių rapsų pasėliuose, fiksuojamas ankštarų vystymosi tarpsnis 
(BBCH 71-73). O šiauriniuose ir vidurio Lietuvos rajonuose fiksuojama žieminių rapsų žydėjimo 
tarpsnio pabaiga (BBCH 67–69). Nors šį sezoną žieminių rapsų augalai pradėjo žydėti savaite vėliau 
nei praėjusį, tačiau žydėjimo periodas buvo pakankamai ilgas – daugiau nei 4 savaitės. „AgroITC“ 
žieminių rapsų bandymuose augalai pradėjo žydėti gegužės 9 dieną, o žydėjimo pabaiga užfiksuota 
birželio 13 dieną. 

Žieminiai kviečiai  šiuo metu yra plaukėjimo (BBCH 51-59) - žydėjimo pradžios (BBCH 61) 
tarpsniuose. Žydėjimo tarpsniu svarbu apsaugoti augalus nuo varpų fuzariozės ir septoriozės, nes 
šioms ligoms plisti ir vystytis oro sąlygos yra ypač palankios. 
Vasarinių miežių pasėliuose - vamzdelėjimo tarpsnis (BBCH 45-47), o ankstyvų veislių pasėliuose 
matomi pirmieji akuotai. Vasarinių kviečių pasėliuose fiksuojama bamblėjimo tarpsnio pabaiga 
(BBCH 37-39). Vasariniuose kviečiuose pagrindiniai technologiniai sprendimai buvo atlikti 
bamblėjimo tarpsnio metu (BBCH 31-32).
Vasariniai rapsai jau žydi (BBCH 61-67). Šiuo augimo tarpsniu labai svarbu priimti teisingus 
sprendimus apsaugant augalus nuo ligų ir kenkėjų. 
Ankštiniai augalai taip pat sparčiai auga ir vystosi. Sėjamųjų žirnių ir lauko pupų pasėliuose 
fiksuojamas žiedyno pasirodymo tarpsnis (BBCH 55-59). Ankstyvos sėjos pasėliuose ankštiniai 
augalai jau pradeda žydėti. Žydėjimo tarpsniu svarbu apsaugoti augalus nuo kenkėjų ir ligų. 
Kukurūzų ir cukrinių runkelių pasėliuose fiksuojamas lapų vystymosi tarpsnis (BBCH 14-18). Šių 
lauko augalų auginimo technologijos darbai tik įsibėgėja.

Žieminių javų pasėliuose išlieka didelė grybinių ligų rizika. Situacija keičiasi kiekvieną dieną. Ligų 
plitimas ir intensyvumas ant viršutinių lapų tik didėja. Taip pat ryškėja ir naudotų fungicidų 
efektyvumas nuo lapų ligų. Stipriai grybinių ligų pažeistuose lapuose mažėja žalio lapo plotas. Tuo 
pačiu didėja užsikrėtimo rizika varpų fuzarioze ir septorioze. Kuo anksčiau augalai užsikrečia 
šiomis ligomis, tuo stipriau pažeidžiamos varpos, nuimamas mažesnis ir prastos kokybės grūdų 

Lauko augalų pasėlių būklė

derlius. Pažeisti grūdai užauga smulkūs ir ligoti. Mažėja 1000–čio grūdų svoris, saiko masė ir grūdų 
daigumas. Pažeistuose grūduose kaupiasi mikotoksinai, kurie labai nuodingi žmonėms bei 
gyvuliams ir sukelia įvairius negalavimus.
Varpų fuzarioze žieminiai kviečiai užsikrečia žydėjimo metu. Vyraujantys šilti su lietumi orai grybo 
Fusarium spp. sporas perneša ant varpų. Sporos, esančios ant atvirų žiedynų, įsiskverbia į 
varpažvynius, grūdus ir kitas varpos dalis. Palankiausia ligos sukėlėjų Fusarium genties grybų 
plitimui oro temperatūra yra nuo +10 iki +30 °C ir didelis santykinis drėgnis. Ligos pažeidimo vieta 
pasidaro rausvai oranžinės spalvos.

Žieminių kviečių varpų apsauga nuo ligų ir kenkėjų
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Žieminių javų pasėliuose išlieka didelė grybinių ligų rizika. Situacija keičiasi kiekvieną dieną. Ligų 
plitimas ir intensyvumas ant viršutinių lapų tik didėja. Taip pat ryškėja ir naudotų fungicidų 
efektyvumas nuo lapų ligų. Stipriai grybinių ligų pažeistuose lapuose mažėja žalio lapo plotas. Tuo 
pačiu didėja užsikrėtimo rizika varpų fuzarioze ir septorioze. Kuo anksčiau augalai užsikrečia 
šiomis ligomis, tuo stipriau pažeidžiamos varpos, nuimamas mažesnis ir prastos kokybės grūdų 

Žieminių kviečių varpos intensyviai pažeistos varpų fuzariozės

derlius. Pažeisti grūdai užauga smulkūs ir ligoti. Mažėja 1000–čio grūdų svoris, saiko masė ir grūdų 
daigumas. Pažeistuose grūduose kaupiasi mikotoksinai, kurie labai nuodingi žmonėms bei 
gyvuliams ir sukelia įvairius negalavimus.
Varpų fuzarioze žieminiai kviečiai užsikrečia žydėjimo metu. Vyraujantys šilti su lietumi orai grybo 
Fusarium spp. sporas perneša ant varpų. Sporos, esančios ant atvirų žiedynų, įsiskverbia į 
varpažvynius, grūdus ir kitas varpos dalis. Palankiausia ligos sukėlėjų Fusarium genties grybų 
plitimui oro temperatūra yra nuo +10 iki +30 °C ir didelis santykinis drėgnis. Ligos pažeidimo vieta 
pasidaro rausvai oranžinės spalvos.

Varpų septoriozė pirmiausiai pažeidžia varpažvynių viršūnėles. Ant jų pastebimos pilkšvai rudos, 
vėliau – mažos rudos dėmės. Dėmės didėja, jų centre susiformuoja maži taškeliai – grybo 
piknidžiai. Septoriozė tiek ant lapų, tiek ant varpų plinta lietaus ir vėjo pagalba. Palankiausia ligos 
plitimui oro temperatūra – apie +20 °C ir ilgai besilaikantys rasos lašeliai lapų bei varpų paviršiuje.
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Žieminių kviečių varpos intensyviai pažeistos varpų septoriozės

Amarus ir vėžliablakes galime įvardyti kaip didžiausią žalą darančius ir labiausiai atsakingos 
kontrolės reikalaujančius kenkėjus žieminiuose kviečiuose, pasirodžius varpoms. Javiniai amarai 
apnikę varpas maitinasi besiformuojančių grūdų sultimis. O vėžliablakių nimfos maitinimosi metu 
išskiria specifines medžiagas, dėl kurių suyra glitimas. 

Javiniai amarai žieminių kviečių varpoje
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Vėžliablakė ir nimfos žieminių kviečių varpoje

Varpų žydėjimo pradžia. Pirmųjų dulkinių pasirodymas vidurinėje varpos dalyje - optimalus 
fungicidų purškimo laikas prieš varpų ligas („AgroITC“, 2022 06 13)



AGROKONCERNAS   PATARIA

 i n f o r m a c i j a

Pictor® Active po 0,5 l ha-1 
2 kartus žydėjimo pradžioje 
(BBCH 63) ir purškiant 
po 14 dienų po pirmo purškimo 

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

arba 

Prasidėjus javų žydėjimui ir pasėliams pasiekus BBCH 63 augimo tarpsnį, rekomenduojame 
pasirinkti vieną iš šių efektyviai varpų ligas veikiančių produktų:

Apsaugai nuo kenkėjų rekomenduojame naudoti insekticidą Nexide® CS 0,05 l ha-1 mišinyje su 
fungicidais. Šis insekticidas yra stabilus aukštoje temperatūroje (+24 °C ir daugiau) ir atsparus 
ultravioletiniams spinduliams.

Visuose purškimo mišiniuose rekomenduojame tinkamai reguliuoti vandens tirpalo pH ir 
papildomai panaudoti produktą AgroHelp pH 0,4 l ha-1. Siekiant geresnio augalų apsaugos 
produktų padengimo, rekomenduojame naudoti AgroHelp Silicon 0,1 l ha-1.

Juventus Pack – 0,04-0,05 vnt. ha-1

arba
Patel 300 EC – 0,4-0,5 l ha--1

arba
Juventus® 90 – 0,7–1,0 l ha-1

arba
Orius® 250 EW – 1,0 l ha-1

Technologiniai sprendimai vasariniuose miežiuose, BBCH 37-39

Vasariniuose miežiuose atliekame antrąjį maitinamąjį purškimą per lapus, naudodami Agroplus 
technologiją:
Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha-1 + Agroplus Javams 0,5 l ha-1 + Agroplus Super KS 2,0 l ha-1

Kartu su tręšimu per lapus, rekomenduojame panaudoti ir augimo reguliatorių:
Terpal® 1,0 l ha-1

Apsaugai nuo ligų ir kenkėjų rekomenduojame naudoti:
Syrex® 0,4–0,75 l ha-1

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

Purškimo mišiniuose rekomenduojame tinkamai reguliuoti vandens tirpalo pH ir papildomai 
panaudoti produktą AgroHelp pH 0,4 l ha-1.

Technologiniai sprendimai vasariniuose rapsuose, BBCH 61-67

Vasarinių 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. 
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Technologiniai sprendimai ankštiniuose augaluose, BBCH 55-59 ir BBCH 61-63

Vyraujančios palankios oro sąlygos skatina intensyvų ankštinių augalų augimą ir vystymąsi. 
Tačiau kiekviename regione fiksuojamas skirtingas ankštinių augalų augimo tarpsnis – nuo lapų 
išorėje matomų ir atsiskyrusių, bet neišsiskleidusių butonų (BBCH 55-59) iki žydėjimo tarpsnio 
pradžios (BBCH 61-63). 

Augalams formuojant žiedyną ir besiruošiant žydėjimo tarpsniui, svarbu juos tinkamai pamaitinti 
per lapus. Šiuo tarpsniu azotą fiksuojančių bakterijų gumbelių veikla pradeda mažėti. Reikėtų 
naudoti Agroplus technologiją, kurios dėka augalai bus visapusiškai pamaitinti ir gerai pasiruošę 
intensyviam žydėjimo tarpsniui. Taip pat ankštinių augalų pasėliuose aktyviai migruoja kenkėjai, 
ypač pupiniai amarai. Šie kenkėjai platina žalingas virusines ligas. Jiems plisti palankūs šilti ir 
drėgni orai. Todėl labai svarbu stebėti situaciją ir laiku pasirūpinti tinkama pasėlių priežiūra.

Rekomenduojame naudoti Agroplus technologiją:
pH AntiBor 0,4 l ha-1 + Agrotop Boras 150 1,0 l ha-1 + Agroplus UniPro 0,5 l ha-1 +
Agroplus Super KS 1,0 l ha-1

Apsaugai nuo kenkėjų rekomenduojame naudoti:
Mavrik® 0,2 l ha-1 + AgroHelp Silicon 0,1 l ha-1

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.

Sėjamųjų žirnių augalai pasiekę žydėjimo tarpsnio pradžią BBCH 61 („AgroITC“, 2022 06 13)

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. 
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Kukurūzų pasėliai atrodo puikiai (2022 06 15)

Technologiniai sprendimai kukurūzuose, BBCH 14-18

Kukurūzams pasiekus lapų vystymosi tarpsnį (BBCH 18) atliekame maitinamąjį purškimą per 
lapus, naudodami Agroplus technologiją.
Rekomenduojame naudoti: 
Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha-1  + Agroplus Kukurūzams Pro 1,5 l ha-1 + Agrotop Boras 1,0 l ha-1

Technologiniai sprendimai cukriniuose runkeliuose, BBCH 18-30

Po herbicidinių purškimų, kad būtų užtikrintas ne tik geras augalų augimas, bet ir vystymasis, 
reikalingas tręšimas per lapus. Taip pat reikia stebėti pasėlius ir aptikus kenkėjus, kartu su 
Agroplus technologijos produktais panaudoti insekticidus.

Rekomenduojame naudoti:
Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha-1 + Agroplus Extra Mo-B 1,0 l ha-1 + Agroplus UniPro 0,5 l ha-1



1 PURŠKIMAS 2 PURŠKIMAS

Žieminių kviečių auginimo technologijos

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

0,40 lPatel 300 EC

Bolid 250 SE

AgroHelp pH

Nexide® CS

0,05 lDelmetros 100 SC

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

61-63

5 PURŠKIMAS

AgroHelp pH 0,40 l

AgroHelp Silicon 0,10 l

0,70 lJuventus® 90
0,05 lDelmetros 100 SC

0,05 lDelmetros 100 SC

AgroHelp pH 0,40 l

AgroHelp Silicon 0,10 l

AgroHelp pH 0,40 l

Orius® 250 EW 1,00 l

AgroHelp Silicon 0,10 l
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LABAI AUKŠTO
POTENCIALO 

TECHNOLOGIJA

VIDUTINIO-AUKŠTO 
POTENCIALO 

TECHNOLOGIJA

ŽEMO-VIDUTINIO 
POTENCIALO 

TECHNOLOGIJA

Vasarinių miežių auginimo technologijos

29-30 31-3213-21

Herbicidai

Fungicidai

Trąšos, skirtos
tręšimui per lapus

Insekticidai

Augimo reguliatoriai

Paviršiaus aktyviosios
medžiagos

Birios trąšos

1 PURŠKIMAS 2 PURŠKIMAS 3 PURŠKIMAS

NPK(S) 9-14-27(7) 350 kg
Amonio salietra (N-34,4) 200 kg

Beicuota Kinto® Plus 1,5 l/t

PAVASARIS

Quelex™/Calibre® 50 SX 0,06 vnt. Agroplus Aktiv 80 Pro 0,20 kg
AgroSwap 0,20 l Agroplus Javams 0,50 l

Agroplus Siera 0,50 l
Syrex™ 0,75 l
Medax® Top 0,60 l
Turbo 0,60 kg

Arrat® 0,17 kg Agroplus Aktiv 80 Pro 0,20 kg
AgroSwap 0,20 l Agroplus Javams 0,50 l

Agroplus Siera 0,50 l
Syrex™ 0,50 l
Nexa 500 EC 0,25 l

0,20 kg Axial 50 EC 0,70 l

Axial 50 EC 0,70 l

Axial 50 EC 0,70 l

Agroplus Aktiv 80 Pro 
Agroplus Javams  
Saracen®/ Nuance® 75 WG 
AgroSwap

0,5 l

0,085 vnt.
0,2 l
1,5 l 
0,6 l

Beicuota Kinto® Plus  
Systiva® 

+

37-39

4 PURŠKIMAS

AgroHelp pH 0,40 l
Agroplus Aktiv 80 Pro 0,20 kg

Agroplus Javams 0,50 l
Agroplus Super KS 2,00 l
Syrex™ 0,75 l
Terpal® 1,00 l
Nexide® CS 0,05 l

AgroHelp pH 0,40 l
Agroplus Aktiv 80 Pro 0,20 kg
Agroplus Javams 0,50 l
Agroplus Super KS 1,00 l
Syrex™ 0,50 l
Terpal® 1,00 l
Nexide® CS 0,05 l

AgroHelp pH 0,40 l

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,20 kg
Agroplus Javams 0,50 l
Agroplus Super KS 1,00 l
Syrex™ 0,50 l
Terpal® 1,00 l

Nexide® CS 0,05 l
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1 PURŠKIMAS 2 PURŠKIMAS 3 PURŠKIMAS 4 PURŠKIMAS

Pupinių augalų auginimo technologija

NPK(S) 9-14-27(7)  
450 kg
Amonio sulfatas  
makro PL  150 kg
 

Agroplus Outrun SD 
5 l/t

00-09 14-15 51 61-63

Herbicidai

Fungicidai

Trąšos, skirtos
tręšimui per lapus

Insekticidai

Augimo reguliatoriai

Paviršiaus aktyviosios
medžiagos

Birios trąšos

LABAI AUKŠTO
POTENCIALO 

TECHNOLOGIJA

PAVASARIS

Stomp® CS 2,00 l 1,00 l  AgroHelp pH 0,40 l
0,50 l

1,00 l
Pictor® Active 0,50 l

1,00 l

0,50 l
Nexide® CS 0,05 l

1,00 l
0,20 l

AgroHelp Silicon 0,10 l
0,40 l
1,00 l

Agroplus Extra Mo-B
Agroplus UniPro 
pH AntiBor
Corum® 
Dash®  
Mavrik®

0,40 l

Agrotop Boras 
Agroplus UniPro
pH AntiBor  
Agroplus Super KS 
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NPK(S) 9-14-27(7) 350 kg
Amonio salietra (N-34,4) 200 kg

Beicuota Kinto® Plus 1,5 l/t

VIDUTINIO-AUKŠTO 
POTENCIALO 

TECHNOLOGIJA

Cukrinių runkelių auginimo technologija

07-09 10-12 18-3014-18

1 PURŠKIMAS 2 PURŠKIMAS 3 PURŠKIMAS 4 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

Agroplus Extra Mo-B 1,00 l
Agroplus UniPro 0,50 l
AgroHelp pH 0,40 l
Agroplus Aktiv 80 Pro 0,20 kg
Agrotop No.1 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

Herbicidai

Fungicidai

Trąšos, skirtos
tręšimui per lapus

Insekticidai

Augimo reguliatoriai

Paviršiaus aktyviosios
medžiagos

Birios trąšos

PAVASARIS

NPK(S) 9-14-27(7) 800 kg
Karbamidas 250 kg

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

PAVASARIS

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

           

1 PURŠKIMAS 2 PURŠKIMAS 3 PURŠKIMAS

Kukurūzų auginimo technologija

13 14 16

VIDUTINIO-AUKŠTO 
POTENCIALO 

TECHNOLOGIJA

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,20 kg
Agroplus Kukurūzams Pro 1,00 l

Samson Max 6 OD
Temsa SC

0,50 l
0,75 l

Arrat® 0,20 kg

AgroSwap 0,20 l

4 PURŠKIMAS

18

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,20 kg

Agrotop Boras 1,00 l
Agroplus Manganas 0,30 l

Agroplus Kukurūzams Pro 1,50 l
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