
 i n f o r m a c i j a

AGROKONCERNAS   PATARIA

Drėgnas rugpjūtis neleidžia atlikti pagrindinių darbų laukuose. Rapsų sėja nors ir įsibėgėjo, tačiau 
dar neapsėti gana dideli planuoti žieminių rapsų plotai. Negana to, drėgna javapjūtė neleido 
nukulti kokybiškų grūdų, ypač išgulusiuose kviečių pasėliuose. Dėl karščio bangų, lankiusių 
Lietuvą birželio–liepos mėnesiais, javai subrandino smulkius grūdus, dėl ko trūksta įprasto dydžio 
sėklinių grūdų. Artimiausiu metu laukuose matysime milžiniškus kiekius pabirų.

Žieminių rapsų veislės

Praėjusiais metais žieminių rapsų plotai pasiekė rekordinius plotus ir viršijo 300 tūkst. ha plotą. 
Tai neturėtų stebinti, nes rapsus auginti yra pelninga, o 2020 m. ruduo buvo idealus ne tik žiemi-
nių rapsų sėjai, bet ir augalų augimui bei vystymuisi. Šiemet noras sėti rapsus išlieka taip pat 
stiprus dėl labai aukštų supirkimo kainų. 

Sėjos normų ir laiko rekomendacijos

Šiuo metu augintojai vis dažniau renkasi minimalų dirvos dirbimą ar tiesioginę sėją. Minimaliai 
dirbant dirvą reikia atkreipti dėmesį į augalinių liekanų kiekį. Esant dideliam šiaudų kiekiui, 
mažinamas sėklos kontaktas su dirva, o susidariusios nepalankios sąlygos dėl pūvančių liekanų 
mažina sėklos dygimo energiją. Esant šioms sąlygoms sėkla gali lėčiau dygti ir sudygimas gali 
būti prastesnis, todėl nerekomenduojame mažinti sėjos normos. Naudojant tiesioginę sėją taip 
pat atsiranda rizika pasėti sėklas skirtingame gylyje, ypač naudojant giluminius dirvos purentu-
vus. Todėl sėjos normą rekomenduojame pasirinkti atsižvelgus į šiuos kriterijus.

Žieminių rapsų sėjos darbai laukuose vyksta lėtai arba visai sustojo dėl labai gausaus kritulių 
kiekio. Pastarųjų kelių metų patirtis rodo, kad rugsėjis būna palankus žieminių rapsų augimui ir 
rapsas pasiekia optimalų išsivystymą geram žiemojimui. Todėl šiuo metu, dar rapsų nepasėję 
žemdirbiai, gali vėlinti žieminių rapsų sėją iki rugsėjo mėnesio pradžios, atsižvelgiant į veislės 
augumą. Vėlyvai sėjai rekomenduojame sėti greitai augančias veisles: ‘DUPLO‘, ‘MERCEDES‘, 
‘ADELMO KWS‘, ‘PHANTOM‘.

Po 2021 metų derliaus nuėmimo Babtuose esančiuose „AgroITC“ bandymų laukeliuose įsitikino-
me – tiek ‘DUPLO‘, tiek ‘ADELMO KWS‘ yra nepaprastai derlingos veislės. ‘DUPLO‘ vidutiniškai 
atseikėjo po 4,74 t/ha, ‘ADELMO KWS‘ – 4,72 t/ha. Šios veislės ir buvo derlingiausios visame 
bandyme. Į bandymų vidurkį buvo įtraukti laukeliai nuo kurių buvo nukastas sniegas ir nepurkš-
ti fungicidai. Tai rodo, kad abi veislės yra atsparios ligoms ir gerai žiemoja. 
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Žieminių rapsų pagrindinis tręšimas biriomis trąšomis

Gan ilgai užsitęsęs drėgnas laikotarpis gali turėti įtakos azoto kiekiui dirvoje. Rekomenduojame 
rinktis trąšas, kurios savyje turi daugiau azoto – NPK(S) 8-19-29(3) ar NPK(S) 9-14-27(7). Fosfo-
ro ir kalio poreikis užauginti vienai tonai žieminių rapsų sėklų yra P2O5 - 25 kg/t, K2O – 53 kg/t. 
Kadangi rapsai yra viena pelningiausių kultūrų Lietuvoje, turime daryti sprendimus, kurie padės 
užauginti gausų ir kokybišką derlių. 
  
Didelę vertę suteikia rudeninės investicijos į rapsams skirtus mikroelementus. Žieminiai rapsai 
rudenį turi pasiruošti žiemai, sukaupti maisto medžiagų tiek, kad galėtų geriau peržiemoti. 
„AgroITC“ bandymų rezultatai ir „Agrokoncerno“ ūkių patirtis rodo, kad efektyviausias purškimas 
yra Agrotop Boras 1,0 l/ha + Agroplus Rapsams 0,5 l/ha kartu su augimą reguliuojančiu prepara-
tu. Minėto mišinio geriausias panaudojimo laikas – BBCH 13–14. Toks ankstyvas tręšiamųjų pro-
duktų panaudojimas nėra įprastas. Tyrimais nustatyta, kad dėl minėtų produktų unikalios 
formuliacijos augalai turi ilgesnį laikotarpį efektyviai šias trąšas panaudoti.

Žieminių rapsų herbicidai

Belkar™ ir Metazamix™ mišinys mūsų šalyje yra populiariausias herbicidinis sprendimas žiemi-
nių rapsų pasėliuose. Tai neturėtų stebinti – preparatas naikina daugybę iki šio mišinio atsiradi-
mo sunkiai kontroliuotų piktžolių – rugiagėlę, kibųjį lipiką, trikertę žvaginę, dirvinę čiužutę ir 
daugelį kitų. 

Praėjusiais metais, skirtingai nei 2018 ar 2019 metų rudens laikotarpiais, šis mišinys sunkiau 
kontroliavo daržines žliūges bei vienmetes migles. Taip nutiko dėl labai ilgo rudens bei šiltos 
žiemos. Po stora sniego danga, ant neįšalusios žemės, šios piktžolės labai ilgai dygo, atsirasdavo 
vis naujų augalų. Tai kontaktinis sprendimas, tokiomis sąlygomis stokojęs labai ilgo dirvinio 
veikimo. Tiek daržinę žliūgę, tiek vienmetę miglę puikiai kontroliuoja metazachloro veiklioji 
medžiaga, tad ir spręsti šias problemas gausiai minėtomis piktžolėmis užterštuose laukuose 
galima padidinus metazachloro kiekį. Tai galima pasiekti keičiant mišinio proporcijas arba 
pridedant papildomų komponentų.

Įprastas mišinys Belkar™ 0,25 l/ha + Metazamix™ 0,50 l/ha

Norint spręsti žliūgės ir miglės problemą gali būti keičiamos proporcijos:

Belkar™ 0,20 l/ha + Metazamix™ 0,75 l/ha

arba pridedama papildomų komponentų

Belkar™ 0,25 l/ha + Metazamix™ 0,50 l/ha + Butisan® 400 0,50 l/ha

Taip pat galime prisiminti ir seną gerą mišinį, stipriai populiarėjusį prieš Belkar™ registraciją. Jis 
stipriai veikia tiek dirviniu, tiek kontaktiniu būdu.

Metazamix™ 0,75 l/ha + Sultan® 500 SC 0,75 l/ha
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Javų pabirų naikinimas žieminių rapsų pasėliuose

Dėl ypač gausaus kiekio smulkių grūdų, javų pabirų gali būti daugiau nei įprastai.  Mūsų agrono-
mai javų pabiras jau daugelį metų naikina Pantera 40 EC. 0,6 l/ha naikina 1–3 tikruosius lapelius 
turinčias pabiras ir ši norma yra labai pigi. Tais atvejais, jeigu pabiros yra didesnės ir jau pradė-
jusios krūmytis, rekomenduojame preparato normą padidinti iki 0,8 l/ha.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl tvyrančios šilumos ir pakankamo kiekio drėgmės, javų pabiros gali 
dygti net keliomis bangomis. Esant tokiai situacijai, pastebėjus naujas pabiras, reikia atlikti 
papildomą purškimą pabiras naikinančiu herbicidu. 

Metazamix™ sudėtyje esantis aminopiralidas idealiai kontroliuoja žirnių ir pupų pabiras. Nuotrauka 
daryta, praėjus 2 dienoms po purškimo vienu Metazamix™ 0,75 l/ha (Žvirblonys, 2020 09 02).
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Visi išvardyti mišiniai gali būti purškiami BBCH 13–15 tarpsniuose. Jų efektyvumas yra puikus ir 
tais atvejais, jeigu viršutiniame dirvos sluoksnyje turime daug šiaudų, vyrauja sausos sąlygos. 

Pantera 40 EC labai efektyviai naikina ir varputį, kai preparato normą padidiname iki 1,0-1,75 l/ha. 



Žieminių rapsų augimo reguliavimas 

Priimant augimo reguliavimo sprendimus būtina įvertinti keletą aspektų:

1. Sėjos laikas

2. Veislė

3. Vyraujančios klimatinės sąlygos

4. Galimas purškimo laikas

Ankstyvos sėjos labai augių veislių augalus visuomet yra sunkiau kontroliuoti. Rapsai greitai 
auga, ypač jeigu vyrauja šilti ir drėgni orai. Augimo reguliavimo efektyvumui didelę įtaką turi 
purškimo laikas. Ilgamečių bandymų duomenimis, purškiant ankstyvesniais augalų augimo tarps-
niais yra gaunami geresnį efektyvumą liudijantys rezultatai.

Pastarųjų trejų metų bandymų atliktų „AgroITC“ duomenimis, fungicidas Juventus® 90 augalų 
augimą kontroliuoja ypatingai gerai ir prilygsta kur kas brangesnėms alternatyvoms, jeigu purš-
kimas atliekamas BBCH 13–14 tarpsnyje. Tais atvejais, jeigu purkšti yra vėluojama, derėtų rink-
tis šio produkto alternatyvą – augimo reguliatorių Caryx®.

Augimo reguliatorių efektyvumas žieminių rapsų 
pasėliuose pagal purškimo laiką

SVARBU!
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Žieminių rapsų piktžolių kontrolei naudojant Belkar™, tarp Belkar™ ir pabiras naikinančių 
purškimų turi praeiti bent 5 dienos. 

BBCH 13-14 BBCH 14-15 BBCH 15-16 BBCH 16-18



Priimkite Jūsų ūkiui tinkamiausius sprendimus pasitarę su Jūsų regiono „Agrokoncerno“ 
agronomais-konsultantais.

Augimo reguliavimo rekomendacija:

BBCH 13–14 – Juventus® 90 0,7 l/ha

Šio purškimo dažniausiai pakanka, tačiau jeigu augimo kūgelio tįsimas ir toliau nestoja, atlieka-
mas dar vienas purškimas:

BBCH 16–18 – Caryx® 1,0–1,4 l/ha

Apsauga nuo kenkėjų

Šakninis gumbinis paslėptastraublis, spragės, pjūkleliai ir amarai – nemažai tokių kenkėjų sutin-
kame rudenį žieminių rapsų pasėliuose. Kenkėjai ne tik apsunkina augalų augimą ankstyvais jų 
augimo tarpsniais, tačiau ir palieka padarinių, kuriuos matome viso sezono metu. Kenkėjai daro 
ne tik tiesioginę žalą, bet ir platina virusines ligas. Būtent dėl šios priežasties pastarąjį sezoną 
stebėjome atsparumą geltonajam ropių virusui turinčių veislių derlingumo šuolį. Viena iš tokių 
veislių – ‘DUPLO‘.
 
BBCH 13–14 tarpsnyje, atliekant purškimus herbicidais ar augimo reguliatoriais, turime naudoti 
kontaktinio pobūdžio veikimo insekticidus. Aiškiai pastebime, kad po tokio purškimo stipriai 
sumažėja visų minėtų kenkėjų pažeidimų. 
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Amarai platina virusines ligas ir žieminių rapsų pasėliuose, todėl jų kontrolė yra būtina (Babtai 2020 09 10).



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

12-13 14-1513-14

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
Belkar™ 0,25 l Agrotop Boras 1,00 l

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



Kontrolė 
(nepurkšta) Purkšta 

5 l/haBioactive

SPARTESNEI ŠIAUDŲ 
MINERALIZACIJAI JŪSŲ 

LAUKUOSE!
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HERBIC IDAS
vienaskiltėms piktžolėms ir javų pabiroms naikinti

rapsuose, pupose, žirniuose, cukriniuose runkeliuose


