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Meteorologinės sąlygos

Gegužės mėnesio pradžioje vyrauja vėsūs, vėjuoti ir ypač lietingi orai. Vidutinė oro temperatūra 
nesiekia +7 °C. Per savaitę iškritusių kritulių kiekio suma svyruoja nuo 22,4 iki 75,6 mm ir 
skiriasi pagal šalies rajonus. Dėl praėjusio gausaus lietaus gegužės 2 ir 3 dienomis, dirvožemyje 
pasipildė drėgmės atsargos. Daugumoje šalies rajonų dirvos drėgmė 20 cm gylyje yra daugiau 
kaip 40 proc., o 50 cm gylyje – daugiau kaip 35 proc. Dirva sušilusi +4,8 – +7,2 °C. Šiuo metu yra 
optimalios oro sąlygos intensyviam augalų vystymuisi ir augimui.

Žieminiai rapsai ir jų veislės

Situacija žieminių rapsų pasėliuose yra skirtinga dėl augalų išsivystymo tarpsnių. Nors žieminiai 
rapsai yra butonizacijos tarpsnyje, tačiau vieni pasėliai yra pasiekę butonizacijos tarpsnio 
vidurį (BBCH 55), kiti – jau butonizacijos tarpsnio antrąją pusę (BBCH 57). 

Žieminiai kviečiai ir jų veislės

Šiuo metu žieminių kviečių pasėlyje galime matyti po žiemos atsiradusius netolygumus. Veislės 
skirtingai reagavo į storą sniego dangą ir įšalo nebuvimą. Pastebima, kad anksti pasėti laukai 
nukentėjo kur kas labiau, nei laukai sėti rugsėjo viduryje ar rugsėjo gale. Žieminių kviečių 
veislės ARTIST, EUFORIA, JANNE po žiemos atrodo puikiai. 

Ateinanti savaitė augintojams bus labai intensyvi. Esant aukštesnei nei +15 °C oro temperatūrai 
ir optimaliai drėgmei dirvoje, augalai sparčiai augs ir intensyviai vystysis. Žieminių augalų ir 
vasarojaus pasėliuose darbus turėsime planuoti nuosekliai ir greitai. Tik laiku panaudojus 
augalų apsaugos ir tręšimo produktus galime pasiekti geriausią efektyvumą.

Veislė ARTIST vidurio Lietuvoje yra puikiai išsikrūmijusi ir suformavusi didelį tankumą, todėl 
rekomenduojame skirti papildomą dėmesį augimo reguliatorių panaudojimui. Šiuo metu, anksti 
pasėtuose žieminių kviečių EUFORIA laukuose yra suformuotas tankus pasėlis, kuriame 
suskaičiuojame iki 1200 stiebų kvadratiniame metre. Dabartinėje augimo stadijoje ligų 
pažeidimų nematyti, bet turint tankų ir gerai išsivysčiusį pasėlį reikia ypač atsakingai stebėti 
ligų plitimą.  Žieminių kviečių veislė JANNE šiuo metu taip pat yra suformavusi tankius pasėlius, 
kuriuose suskaičiuojame apie 900–1200 stiebų kvadratiniame metre. Toks didelis stiebų kiekis 
padidina ankstyvų ligų plitimo riziką. Šios veislės augintojams visuomet rekomenduojame skirti 
didesnį dėmesį miltligės ir stiebalūžės kontrolei, ankstyvuose jos vystymosi tarpsniuose. Šias 
ligas puikiai kontroliuoja Balaya Flex pakuotėje esantis Flexity®. Anksti miltligę būtina 
kontroliuoti jos mėgstamų žieminių kviečių veislių WILEJKA ir JANNE pasėliuose. Tą galime 
atlikti su Dupont® Talius™ 0,10–0,15 l/ha. Dėl tikslesnių rekomendacijų auginant žie-
minių kviečių veislę JANNE ar kitas mūsų veisles, kviečiame pasitarti su mūsų 
agronomais-konsultantais.
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Žieminių rapsų veislė DUPLO rudenį išsiskyrė greitu vystymusi ankstyvose augimo stadijose, 
bet peraugimo ar pakilusio šaknies kaklelio nepastebėta. Ši veislė suformavo didelę antžeminę 
masę ir labai gausią šaknų sistemą.  

Žieminių rapsų veislės DUPLO augalai turi daug papildomų 
šakų, kurios prisidės prie gausaus derliaus formavimo.
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Rapsų butonizacijos tarpsniu turime atlikti ir maitinamąjį tręšimą per lapus. Šiuo augimo 
tarpsniu yra labai svarbu, kad augalai turėtų optimalų maisto medžiagų kiekį, nes nuo to 
priklausys tolimesnis augalų vystymasis, ypač ankštarų ir sėklų formavimas. 

Maitinamasis purškimas turi būti atliktas kartu su insekticidais apsaugai nuo kenkėjų. Daugiau 
informacijos apie ankstesnius tręšimus per lapus, galite rasti praėjusiuose naujienlaiškiuose 
arba susisiekę su mūsų komandos regioniniais agronomais-konsultantais.
Primename, kad ne ką mažiau svarbus elementas žieminių rapsų mityboje yra magnis. Šio 
elemento Lietuvos dirvožemiuose trūksta retai, tačiau augalams jis tampa prieinamu tik 
tuomet, kada dirvožemio temperatūra pasiekia +15 °C. Iki to laikotarpio rapsų pasėliuose 
rekomenduojame panaudoti Agroplus Magnis 1,0 l/ha. 

Tręšimas

Rekomenduojame naudoti:

Agrotop Boras 1,0 l/ha + Agroplus Rapsams 1,0 l/ha + pH AntiBor 0,4–0,6 l/ha + Agroplus 

Aktiv 80 Pro 0,2 kg/ha + Agroplus Super KS 2,0 l/ha



Žieminių rapsų butonizacijos tarpsnis – vienas trumpiausių ir labiausiai pažeidžiamas dėl 
įvairių rūšių kenkėjų. Nors viena rūšis kenkėjų (ankštarų kenkėjai) tik maitinasi, kita rūšis 
(stiebų kenkėjai) vis dar daro žalą nuo vegetacijos atsinaujinimo, o tretieji (rapsiniai 
žiedinukai) daro žalą augalų butonams. Verta atminti, kad didžiausią žalą rapsams daro ne 
kenkėjai suaugėliai, bet šių kenkėjų lervos, kurios išsiritusios iš kiaušinėlių apsigyvena, 
maitinasi ir naikina augalus iš vidaus. Tokiu atveju, net sisteminio veikimo augalų  apsaugos 
priemonės tampa neveiksmingomis. Butonizacijos tarpsnio pabaigoje (BBCH 59) svarbu atlikti 
purškimą insekticidais, nes vėliau, žydint rapsams, turėsime mažesnius ankštarinių 
paslėptastraublių ir gumbauodžių antplūdžius ir sveikesnes ankštaras. Primename – 
insekticidai naudojami tuomet, kai yra pasiekiamos kenkėjų žalingumo ribos. 

Pradėjus žydėti rapsams, turime nepamiršti juos apsaugoti nuo vienos iš žalingiausių grybinių 
ligų – baltojo sklerotinio puvinio. Šios ligos kontrolė yra sudėtinga ne tik dėl ligos sukėlėjo 
grybo Sclerotinia sclerotiorum gyvenimo ciklo, bet ir dėl to, kad fungicidus reikia panaudoti dar 
nematant akivaizdžių ligos požymių. Šis sezonas yra ypač palankus sklerotinio puvinio plitimui 
rapsuose. Dirvoje yra pakankamai drėgmės tam, kad sudygtų grybo skleročiai, iš jų išaugtų 
apoteciai ir paskleistų askosporas, kurios vėjo pagalba pasklinda ant rapsų augalų. Sklerotinio 
puvinio žala išryškėja kur kas vėliau, ankštarų vystymosi ir brendimo tarpsniais (BBCH 71–87). 

Remiantis daugiamečiais moksliniais tyrimais, mūsų ir kitų šalių patirtimi, fungicidai nėra 
veiksmingi jei juos panaudosime dar prieš rapsų žydėjimą ar po žydėjimo. Vienu atveju, 
fungicidai bus panaudoti per anksti, kitu atveju – jau per vėlai. Pasirodžius ligos požymiams, 
kontroliuoti baltąjį sklerotinį puvinį jau vėlu. Dėl šios ligos pažeidimų sumažėja derlius, o 
pasėlis gali ir išgulti.
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Rekomenduojame naudoti:

Carnadine 200 SL 0,2 kg/ha (stiebo ilgėjimo tarpsnyje BBCH 30-35);

Avaunt® 0,17 l/ha (butonizacijos tarpsnio pabaigoje BBCH 57-59);

Nexide® CS 0,05 l/ha + Mavrik® 0,15 l/ha (žydėjimo tarpsnio pradžioje BBCH 63 mišinyje su 
fungicidu);

Vantex® CS 0,05 l/ha + Mavrik® 0,15 l/ha (žydėjimo tarpsnio viduryje BBCH 65 mišinyje su 
fungicidu).

Pagrindinių rapsų kenkėjų žalingumo ribos

Kenkėjas
Augalų augimo 

tarpsnis Žalingumo riba

Rapsiniai žiedinukai

Ankštariniai gumbauodžiai

Vidutiniškai 3–4 vabalai ant augalo

Žalingumo riba nenustatyta

1 vabalas ant augalo

12–14 vikšrų ant 10 augalų

Vidutiniškai 1–2 vabalai ant augalo

BBCH 55–59

BBCH 55–69

BBCH 35–69

Vegetacijos metu

BBCH 39–53

Ankštariniai paslėptastraubliai

Kopūstinė kandis



Žirniai ir pupos 

Svarbu atlikti pirmuosius purškimo darbus ir ankštinių augalų pasėliuose. Dauguma žirnių ir 
pupų pasėlių pradėję dygti, o vėlesnės sėjos pasėliai – dar nesudygę. Pastarąją savaitę iškritę 
gausūs krituliai padidino drėgmės kiekius dirvoje, tuo pačiu pagreitino ne tik augalų augimą, bet 
ir piktžolių sudygimą pupų bei žirnių pasėliuose. Piktžolės auga, vystosi daug greičiau už 
kultūrinius augalus ir stelbdamos juos sudaro milžinišką konkurenciją dėl vietos, šviesos, 
vandens ir maisto medžiagų. Todėl efektyvi apsauga nuo piktžolių turi būti atlikta ankstyvais 
augimo tarpsniais, kol piktžolės dar yra mažos. 

Sklerotinio puvinio pažeisti žieminiai rapsai.

Pictor® Active – sisteminis fungicidas, skirtas ne tik žieminių ir vasarinių rapsų, bet ir 
ankštinių augalų apsaugai nuo grybinių ligų. Registruotas naudoti 2 kartus rapsų žydėjimo 
metu. 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.
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Pictor® Active po 0,5 l/ha 
2 kartus žydėjimo pradžioje 
(BBCH 63) ir purškiant 
po 14 dienų po pirmo purškimo) 

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

arba 

Rapsų žydėjimo metu rekomenduojame „AgroITC“ bandymų laukeliuose labiausiai 
pasiteisinusius šios ligos kontrolės būdus:

3 metų fungicidų tyrimų laikotarpyje neradome efektyvesnio preparato už Pictor® Active. 



Sitonai gali nugraužti augalų augimo kūgelius.

Rekomenduojame naudoti:

Stomp® CS 1,0–1,5 l/ha pasėliuose prieš augalų sudygimą. Šiuo metu dirvoje yra drėgmės ir 
Stomp® CS efektyviai veiks prieš rūgtines piktžoles. Vėliau naudojant Corum® 1,0 l/ha + 
Dash 1,0 l/ha pupose nuo 2 tikrų lapelių iki 5 šoninio ūglio tarpsnio (BBCH 12–25) sunaikinamos 
ir likusios piktžolės. 
Dėl produkto Corum® atsiradimo Lietuvos rinkoje, nebėra prasmės pupų ir žirnių pasėliuose 
naudoti visų pamėgto Basagran®. Corum® – kur kas efektyvesnis ir pranašesnis prieš savo 
pirmtaką.
Jaunus žirnių ir pupų lapus dažnai pažeidžia sitonai. Šie kenkėjai žalingi žirnių ir pupų dygimo 
bei lapų vystymosi tarpsniais. Sitonams gausiai išplitus, šie apgriaužia ne tik lapus, bet ir 
augimo kūgelius. Siekiant, kad jauni ankštiniai augalai būtų sveiki ir stiprūs, privalome stebėti 
pasėlius, o pamačius pirmuosius sitonų pažeidimus, panaudoti insekticidą Mavrik® 0,2 l/ha + 
Silwet® Gold 0,1 l/ha. Šis insekticidas mišinyje puikiai dera su prieš tai paminėtu herbicidu 
Corum®. Šių preparatų purškimo laikas taipogi sutampa. Drauge su Agroplus technologija tai 
puikus technologinis ir analogų neturintis sprendimas. 
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Žieminių rapsų auginimo technologija

Herbicidai

Fungicidai

Trąšos skirtos
tręšimui per lapus

Insekticidai

Augimo reguliatoriai

Paviršiaus aktyviosios
medžiagos

Birios trąšos

LABAI AUKŠTO
POTENCIALO 

TECHNOLOGIJA

1 PURŠKIMAS 2 PURŠKIMAS 3 PURŠKIMAS 4 PURŠKIMAS 5 PURŠKIMAS

Amonio sulfatas 

30-35 55-59 61-63 67-69 79-80

6 PURŠKIMAS 7 PURŠKIMAS 8 PURŠKIMAS 9 PURŠKIMAS

350 kg

Agroplus Extra Mo-B
Agroplus Rapsams
pH AntiBor  
Agroplus Aktiv 80 Pro  
Agroplus Super KS  
Juventus® 90
Carnadine 200 SL  
Silwet® Gold   

12-13 14-1513-14 17-18 Pavasarį, temperatūrai 
pasiekus 8 laipsnius

Amonio salietra (NP 33-3) 
400 kg

RUDUO 

Prieš sėją
NPK(S) 8-19-29(3) 400 kg

Pantera® 40 EC 0,60 l Metazamix™ 0,50 l Agroplus Rapsams 0,50 l Orius® 250 EW 0,50 l Delmetros 100 SC 0,05 l
Belkar™ 0,25 l Agrotop Boras 1,00 l AgroSwap 0,20 l

Pantera® 40 EC 0,80 l
Juventus® 90 0,70 l
Koron 100 SC 0,05 l
AgroSwap 0,20 l

1,00 l Pictor® Active 0,50 l Pictor® Active 0,50 l
1,00 l Nexide® CS 0,05 l Vantex® CS 0,05 l
0,60 l Mavrik® 0,15 l Mavrik® 0,15 l

0,20 kg Silwet® Gold 0,10 l Silwet® Gold 0,10 l
1,00 l
0,50 l

0,20 kg
0,10 l

0,20 kg

1,00 l

2,00 l

1,00 l

0,17 l
0,10 l

0,60 l

Agrotop Boras  
Agroplus Rapsams 
pH AntiBor 
Agroplus Aktiv 80 Pro 
Agroplus Super KS
Avaunt®  
Silwet® Gold   



1 PURŠKIMAS 2 PURŠKIMAS 3 PURŠKIMAS 4 PURŠKIMAS 5 PURŠKIMAS

Pupinių augalų auginimo technologija

NPK 7-18-36,5 

00-09 14-15 51 61-63 65-67

Herbicidai

Fungicidai

Trąšos skirtos
tręšimui per lapus

Insekticidai

Augimo reguliatoriai

Paviršiaus aktyviosios
medžiagos

Birios trąšos

LABAI AUKŠTO
POTENCIALO 

TECHNOLOGIJA

Amonio sulfatas 150 kg

69 79-89

350 kg

Prieš sėją

PAVASARIS

Stomp® CS 1,50 l 1,00 l pH Verum 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

pH Verum 0,40 l
Pictor® Active 0,50 l
Vantex® CS 0,05 l
Silwet® Gold 0,10 lSilwet® Gold 0,10 l

0,60 l
2,00 l

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

0,60 l

Agrotop Boras 
Agroplus UniPro
pH AntiBor  
Agroplus Super KS 
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Siekiant gauti maksimalų, geresnės 
kokybės derlių;

Papildomas maisto medžiagų šaltinis 
augalams;

Esant nepalankioms auginimo sąlygoms, 
po patirto streso
(šalčio, sausrų).

Foliar Extra

NEPASTEBĖTAS KENKĖJŲ
ATSPARUMAS

ILGAI VEIKIA IR NESUSKYLA
AUKŠTOJE TEMPERATŪROJE

KITOKS INSEKTICIDAS
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NPK 15:15:15+Mn+Zn

SUSPENSIJA

NAUJIENA
Unikali

formuliacijaOptimalus pH

H2O

Drėkinimo
efektas užtikrina 

elementų prieinamumą
augalui

„Anti-Drift“ 
technologija, trąšos
nusileidžia ir lieka 

ant augalo

Avaunt

 ŽIEMINIŲ RAPSŲ VEISLĖ

SUDĖTA GERIAUSIA

D U P LO

NAUJIENA


