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Meteorologinės sąlygos
Pirmąjį rugpjūčio mėnesio dešimtadienį vyravo vasariškai šilti orai. Vidutinis kritulių kiekis
Lietuvoje buvo apie 21,3 mm. Mažiausias kritulių kiekis fiksuotas šalies vakariniuose ir
pietrytiniuose rajonuose. Gausus kritulių kiekis (daugiau nei 70 mm) iškrito Vidurio Lietuvoje ir
šiauriniuose rajonuose. Antrasis rugpjūčio dešimtadienis buvo karščiausias ir labai sausas –
vidutinis kritulių kiekis šalyje siekė vos 0,3 mm. Šios meteorologinės sąlygos tęsėsi iki trečiojo
rugpjūčio mėnesio dešimtadienio. Vėliau, vyravusias sausas oro sąlygas šiek tiek pagerino
pavienėse šalies vietovėse pasirodę krituliai. Vienose vietovėse palijo gausiau, kitose mažiau, bet
tai leidžia tikėtis geresnės jau pasėtų žieminių rapsų augimo pradžios. Pasirodę krituliai gelbsti tiek
dygstančius, tiek jau augančius tarpinius pasėlius.

Augalų būklė
Anksti pasėtuose žieminių rapsų laukuose prasideda purškimo darbai, o jau neužilgo darbai
prasidės ir vėlyvos sėjos pasėliuose. Prieš atliekant technologinius darbus ir priimant augalų
apsaugos, tręšimo sprendimus, pravartu įvertinti pasėlių būklę. Situacija žieminių rapsų pasėliuose
mūsų šalies rajonuose yra skirtinga, ankstyvos sėjos pasėliuose augalai turi 4–5 lapelius (BBCH
14–15). Daugumoje pasėlių, kurie buvo sėti rugpjūčio 22–25 dienomis, augalai šiuo metu jau yra
sudygę, leidžiantys pirmąjį tikrą lapą (BBCH 09–11). Tam tikrose šalies vietovėse žieminių rapsų
sėja vis dar tebevyksta.

Darbai žieminių rapsų pasėliuose
Tręšimas
Žieminių rapsų tręšimas biriomis trąšomis turėjo būti atliktas dar prieš sėją. Tačiau, daugelis mūsų
šalies žemdirbių, skubėdami laiku pasėti žieminius rapsus, tręšimo darbus atidėjo ir planuoja juos
atlikti artimiausiu metu jau pasėtuose žieminių rapsų pasėliuose. Nukūlus javus labai svarbu
nepamiršti, jog šiaudai yra maisto medžiagų šaltinis. Laukuose irstančios šiaudų liekanos
dirvožemiui atgal atiduoda nepanaudotas maisto medžiagas. Tačiau, šis natūralus procesas vyksta
3 metus. Svarbu paspartinti augalinių liekanų įrimo procesą ne tik dėl didėjančio organinių
medžiagų kiekio dirvožemyje, bet ir dėl taupomų išlaidų trąšoms. Remiantis Inovacijų ir tyrimų
centro „AgroITC“ sukauptais duomenimis, geriausius rezultatus rodo panaudoti produktai
Agroplus Bioactive 2,5 l ha-1 + BioBreak 0,5 kg ha-1, o taikant tiesioginės sėjos technologiją,
rekomenduojame naudoti Agroplus Bioactive 5,0 l ha-1.
Cheminiai elementai, tokie kaip fosforas, azotas, kalis, siera bei visa eilė mikroelementų dalyvauja
gyvybiškai svarbiuose fiziologiniuose, biologiniuose ir cheminiuose procesuose, vykstančiuose
visame augale. Remiantis „AgroITC“ atliktų tyrimų rezultatais, žieminiams rapsams yra ypatingai
svarbus kalis, kuris nuo pirmųjų augimo tarpsnių aktyviai dalyvauja gyvybiškai svarbiuose
procesuose ir padeda pernešti maisto medžiagas augaluose. Rekomenduojame tręšti trąšomis:
Amofosas (NP 11-52) –120 kg ha-1 ir kalio chloridas (K60%) – 150-200 kg ha-1
arba
Kompleksinėmis trąšomis NPK 4-18-39 – 200-250 kg ha-1
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Primename, jog žieminiai rapsai rudenį turi pasiruošti žiemai ir sukaupti maisto medžiagų tiek, kad
galėtų geriau peržiemoti. Remiantis „AgroITC“ atliktų tyrimų duomenimis, rekomenduojame atlikti
tręšimą per lapus žieminiams rapsams, esant 3-5 lapelių tarpsniui (BBCH 13-15):
Agroplus Rapsams 0,5 l ha-1 + Agrotop Boras 1,0 l ha-1

Žieminių rapsų apsauga nuo šliužų
Šliužai yra ypatingai žalingi žieminių rapsų daigų ir lapų vystymosi tarpsniais (BBCH 09-15).
Ėsdami lapus, šliužai sunaikina lapo apatinės pusės minkščiausią vietą, palikdami tik gyslas. Tokiu
būdu lapuose atsiranda netaisyklingų formų skylių, o ant pažeistų vietų lieka šliužų gleivių likučių.
Šių kenkėjų pažeisti žieminiai rapsai būna silpnesni ir lengviau pažeidžiami kitų kenkėjų ar ligų.
Patyrus stiprius pažeidimus, augalai dažniausiai žūva.

Šliužų išplitimas dar nesudygusiuose žieminių rapsų pasėliuose (Marijampolės r., 2022 08 17).

Moliuskocidas Ironmax®Pro 7 kg ha-1 efektyviai užkerta kelią šliužų plitimui, o dygstantys ir tik
sudygę žieminiai rapsai išlieka saugūs. Norėdami įsitikinti, kad laukuose yra šliužų, į pagalbą
pasitelkiame gaudykles.

Šliužų gaudyklė Inovacijų ir tyrimų centre „AgroITC“ (Babtai, 2022 08 29).

informacija

AGROKONCERNAS

P ATA R I A

Javų pabirų naikinimas žieminių rapsų pasėliuose
Žieminiams rapsams esant skilčialapių tarpsnyje ar turint pirmąjį tikrąjį lapą, juos pradeda stelbti
javų pabiros. Javų pabiras geriausiai naikina Pantera® 40 EC.
Pantera® 40 EC 0,6 l ha-1 naikina pabiras, turinčias 1–3 tikruosius lapelius. Tais atvejais, jeigu
pabiros yra didesnės ir jau pradėjusios krūmytis, rekomenduojame preparato normą padidinti iki
0,8 l ha. Jeigu laukuose yra varpučio, Pantera® 40 EC normą būtina didinti iki 1,0–1,5 l ha-1. Tokiu
atveju svarbu palaukti kol žieminiai rapsai turės bent 2 tikruosius lapelius.

Herbicidai žieminiuose rapsuose
Jau keletą metų iš eilės mūsų šalyje sparčiai populiarėja žieminių rapsų herbicidų mišinys
Belkar™ 0,25 l ha-1+ Metazamix™ 0,5 l ha-1.
Minėtas mišinys pranašesnis už dirvinius sprendimus dėl šių priežasčių:
Mišinys purškiamas jau įvertinus pasėlio sudygimą ir būklę;
Efektyviai naikina problemines piktžoles – trikertes žvagines, dirvines čiužutes, rugiagėles,
šunramunius, aguonas, kibiuosius lipikus, vaistinius godus ir kitas piktžoles;
Puikiai veikia pasėliuose, kurių dirvos paviršiuje yra gausu šiaudų;
Veikia sausomis oro sąlygomis;
Veikiamos ir kultūrinių pupinių augalų pabiros;
Kontaktiniu būdu veikia visos mišinyje esančios veikliosios medžiagos, kai kurios veikia ir per
dirvą.

BELKAR™ IR METAZAMIX™ HERBICIDŲ MIŠINYS - IDEALUS
PASIRINKIMAS JŪSŲ ŽIEMINIŲ RAPSŲ PASĖLIAMS!
KVIEČIAME ŽIŪRĖTI!
VAISTINIS GODAS

KONTROLĖ

ARTI
TOBULUMO

00:03 / 00:38

Laukuose, kurie stipriai infekuoti daržinių žliūgių ar vienmečių miglių sėklomis, minėtą herbicidų
mišinį pravartu praturtinti didesniu kiekiu metazachloro. Produkto Sultan® 500 SC 0,5 l ha-1 normos
padės sunaikinti ir šias piktžoles, tokiu būdu užtikrinant ilgesnę apsaugą nuo vėliau dygstančių
sėklų sėkmingo įsitvirtinimo pasėlyje.
SVARBU! Belkar™ ir Metazamix™ mišinio nerekomenduojame maišyti su kitais preparatais. Būtina
išpurkšti rapsams turint 3-5 tikrus lapus (BBCH 13–15). Purškiant vėliau, būtina atsižvelgti į
preparatų normas. Po purškimo arba iki purškimo graminicidais, turi praeiti bent 5 dienos.
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Žieminių rapsų apsauga nuo ligų ir augalų augimo reguliavimas
Žieminius rapsus būtina apsaugoti nuo ligų jau ankstyvais augimo tarpsniais, iš rudens, tai fomozę
ir verticiliozę, kurių žala labiausiai matoma rapsams pradėjus bręsti, o kai kuriais atvejais šių ligų
pažeidimus jau galime matyti po žydėjimo. Norint sumažinti verticiliozės plitimą, rekomenduojame
naudoti biologinį preparatą Dynocarb Comcat 0,2 kg ha-1, žieminiams rapsams esant 3–5 lapelių
tarpsnyje rudenį ir tokia pačia norma pavasarį, stiebo ilgėjimo tarpsnio pradžioje. Šį preparatą
galima maišyti su naujienlaiškyje minimais produktais.

VERTICILIOZĖS PAŽEIDIMO LYGIS, %
30

27,3
22,0 23,4

25
20
15
10

23,2

19,5 20,8

20,8

24,4

10,9

7,7

5
0

2

3

5

Nepurkšta

7

9

PAŽEIDIMO
LYGIS BALAIS

Purkšta

DERLIUS, t ha-1
4,39

5
4

4,55
3,6 proc.

3
2
1
0

Kontrolė

Dynocarb Comcat 0, 25kg ha-1+
Silwet Gold 0,10 l ha-1 BBCH 14-16 ir BBCH 33-39

Žieminiams rapsams pasiekus 4 – 5 tikruosius lapelius, o po purškimo herbicidiniu mišiniu
Belkar™ + Metazamix™ praėjus bent 5 dienoms, galima reguliuoti ir augalų augimą, apsaugoti juos
nuo ankstyvos fomozės infekcijos.

Rekomenduojame:
BBCH 13 – 15 – Juventus® 90 0,7 l/ha
Šio purškimo dažniausiai pakanka, tačiau jeigu augimo kūgelis ir toliau tįsta, atliekamas dar vienas
purškimas:
BBCH 16 – 18 – Caryx® 1,0 – 1,4 l/ha
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Apsauga nuo kenkėjų
Šakninis gumbinis paslėptastraublis, spragės, pjūkleliai ir amarai. Nemažai šių kenkėjų galime
sutikti rudenį žieminių rapsų pasėliuose. Šie kenkėjai ne tik apsunkina augalų augimą ankstyvais jų
augimo tarpsniais, tačiau ir palieka padarinių, kurie matome viso sezono metu. Darydami ne tik
tiesioginę žalą augalams, kenkėjai platina ir virusines ligas. Dėl šios priežasties pastarąjį sezoną
stebėjome veislių, turinčių atsparumą ropių geltos virusui, derlingumo šuolį. Viena iš jų – žieminių
rapsų veislė ʿDuploʾ.
Žieminių rapsų BBCH 13–14 augimo tarpsniu, atliekant purškimus su herbicidais ar augimo
reguliatoriais, turime panaudoti kontaktinio pobūdžio veikimo insekticidus. Pastebima, jog po tokio
purškimo stipriai sumažėja visų minėtų kenkėjų pažeidimų.

Amarai platina virusines ligas ir žieminių rapsų pasėliuose, todėl jų kontrolė yra būtina (Babtai, 2020 09 10).
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Žieminių rapsų auginimo technologija
PRIEŠ SĖJĄ
Agroplus Bioactive
BioBreak

1 PURŠKIMAS
3,00 l
0,5 kg

Pantera® 40 EC
Ironmax ® Pro

2 PURŠKIMAS
0,60 l
7,00 kg

Metazamix™
Belkar™

3 PURŠKIMAS
0,50 l
0,25 l

LABAI AUKŠTO
POTENCIALO
TECHNOLOGIJA

Agroplus Rapsams
Agrotop Boras
Pantera® 40 EC
Juventus® 90
Delmetros 100 SC
Dynocarb Comcat

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

RUDUO

00
Amofosas (NP 11-52) 120 kg
Kalio chloridas (K60%) 150-200 kg
NPK 4-18-39 200-250 kg
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12-13

13-14

14-15

0,50 l
1,00 l
0,80 l
0,70 l
0,20 l
0,20 kg
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REKOMENDUOJA

Bioactive
• BIOLOGINIAM DIRVOŽEMIO AKTYVUMUI SKATINTI
• SPARTESNEI ŠIAUDŲ MINERALIZACIJAI IR HUMIFIKACIJAI JŪSŲ LAUKUOSE

HERBICIDAS
vienaskiltėms piktžolėms ir javų pabiroms naikinti

rapsuose, pupose, žirniuose, cukriniuose runkeliuose

Pictor Active
®

Aktyvi pagalba jūsų rapsų ír
pupinių augalų pasėliams

informacija

