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Meteorologinės sąlygos
Balandžio mėnesį išlieka vėsūs, vėjuoti su nedideliu lietumi orai. Vidutinė 7 dienų oro
temperatūra siekia +5,2 - +8,3 °C. Per savaitę kritulių kiekis svyruoja nuo 1,2 iki 11,4 mm.
Gausesni krituliai fiksuoti Jonavos, Biržų, Kauno, Marijampolės, Prienų, Raseinių, Tauragės ir
Varėnos rajonuose. Daugumoje šalies rajonų, gilesniuose dirvos sluoksniuose (50 cm), vyrauja
+4,2 - +6,5 °C temperatūra. Dirvos temperatūra 20 cm gylyje yra +4,0 - +6,6 °C, o 10 cm gylyje
- +4,1 - +7,0 °C. Šalies rajonuose dirvos drėgnumas 20 cm gylyje yra 19,0–44,4 proc. ribose.
Gilesniuose dirvos sluoksniuose (50 cm gylyje) drėgmės vidutiniškai yra 30 proc.

Žieminiai kviečiai
Žieminiai kviečiai, priklausomai nuo veislės, yra BBCH 27–30 augimo tarpsnyje. Kai kur jau
prasideda javų bamblėjimas ir jis dar labiau paspartės vos atšilus orams. Inovacijų ir tyrimų
centro „AgroITC“ žieminių javų veislių bandyme fiksuojamas 9–14 mln. stiebų hektare
tankumas, vienas augalas vidutiniškai išsikrūmijęs 2,0–3,5 karto, o kartais krūmijimosi
koeficientas yra ir kur kas didesnis. Bet kuriuo atveju, javų krūmijimuisi laiko nėra daug.

Vešliuose žieminių kviečių pasėliuose susidaręs storas senų, sudžiūvusių nuo pavasarinio pelėsio, septoriozės ir miltligės sunykusių
lapų paklotas.
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Žieminių kviečių pasėliuose aptinkami deformuoti ir išsipūtę stiebai, kuriuose randamos švedinės muselės lervos. Apsauga nuo šio
kenkėjo žieminiuose javuose, turėjo būti atlikta rudenį 2 lapelių tarpsnyje, naudojant kontaktinius insekticidus.

Tręšimas
Žieminių javų pasėliuose išbertos birios azotinės trąšos (1 tręšimas - amonio salietra ir
2 tręšimas - amonio sulfatas). Dauguma pasėlių atrodo tikrai puikiai, todėl dabar tinkamiausias
laikas planuoti maitinamuosius tręšimus per lapus. Agroplus technologija – idealus maisto
medžiagų balansas žieminių javų pasėliams purškimui per lapus. Agroplus technologijos
purškimai augalams suteikia stimulą pasisavinti maisto medžiagas iš dirvožemio, net ir esant
kontrastingoms oro sąlygoms.
Rekomenduojame naudoti:
Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg/ha + Agroplus No. 1 1,0 l/ha + Agroplus Javams 0,6 l/ha +
Agroplus Siera 1,0 l/ha
Agroplus technologijos produktų normos turi įtakos būsimo derliaus potencialui, todėl mažinti
jų nerekomenduojame.

Augalų apsaugos priemonės
Augimo reguliatoriai
Žieminių javų išgulimui didelės įtakos turi meteorologinės sąlygos. Meteorologinių sąlygų
kontroliuoti negalime, bet tikrai galime valdyti augalų augimo technologijos etapus: veislės
pasirinkimą, sėklos normą ir gylį, sėjos laiką, pasėlio tankumą, subalansuotą augalų tręšimą,
augimo reguliatorių pasirinkimą bei jų panaudojimo laiką. Kodėl vieni augalų augimą
reguliuojantys produktai būna efektyvesni, o kiti – mažiau efektyvūs? Vieną iš atsakymų galime
rasti įvertinę vidutinės paros oro temperatūros įtaką augimo reguliatorių purškimo
efektyvumui.
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Reikalinga oro temperatūra užtikrintam produkto veikimui. Tamsiai žalios spalvos stulpeliai rodo rekomenduojamos naudojimo
temperatūros diapazoną, kuomet vyrauja apsiniaukę ir debesuoti orai. Augimo reguliatorių efektyvumas didėja esant saulėtam
orui (šią informaciją parodo šviesiai žalios spalvos temperatūros stulpeliai).

Augimo reguliatoriai negali veikti efektyviai, jeigu nėra pasiekta vidutinė +10 °C temperatūra ir
vyrauja debesuoti orai. Trineksapak etilo veikliosios medžiagos turinčių produktų efektyviam
veikimui, vyraujant debesuotiems orams, reikia net +15 °C vidutinės paros oro temperatūros.
Produktų sudėtyje esantis Chlormekvatchloridas užtikrina mišinio veikimą žemesnėse
temperatūrose. Tokio tipo mišiniams pasirinkus Medax® Top, abu preparatai veikia jau prie
+7 °C esant saulėtam orui. Tokiu atveju, Cycocel® 750 nepaliekamas „dirbti“ vienas ir augalų
augimą stabdo du preparatai drauge. Beje, visi augimo reguliatoriai neturėtų būti naudojami
aukštesnėje nei +20 °C temperatūroje. Tais atvejais, kai purškimus atlikti būtina ir vyrauja
drėgnos, augalams augti ypatingai tinkamos sąlygos, bet oro temperatūra yra aukštesnė nei
+20 °C, privalome mažinti augimo reguliatorių normas ir rinktis saugesnius produktus bei
mišinius. Tiek Medax® Top, tiek Cycocel® 750 puikiai veikia jau prie žemų temperatūrų ir dėl
šios priežasties jie yra puikūs partneriai ankstyvame purškime.
Rekomenduojame naudoti:
Cycocel® 750 0,5 l/ha + Medax® Top 0,5 l/ha + Turbo 0,5 kg/ha augalams pasiekus bamblėjimo
pradžią - BBCH 30 augimo tarpsnį
Dėl
šios
ar
kitų
rekomendacijų
siūlome
pasitarti
su
UAB
„Agrokoncernas“
agronomais-konsultantais.
Herbicidai
Neturėtume delsti ir jau anksti panaudoti herbicidus žieminių kviečių pasėliuose. Iš rudens buvo
atlikti purškimai nuo piktžolių, tačiau ne visuose laukuose. Geriausias herbicidų efektyvumas
pasiekiamas kuomet piktžolės yra mažos.
Rekomenduojame naudoti:
Quelex™/Calibre® 50 SX sprendimas - pasėliuose, kuriuose gausiai išplitusios dviskiltės, tačiau
nėra vienskilčių piktžolių;
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Saracen®/Nuance® 75 WG sprendimas – pasėliuose purkštuose nuo piktžolių rudenį arba
pasėliuose, kuriuose vyrauja siauresnės botaninės sudėties piktžolės;
Tombo™ + Dassoil™ sprendimas – pasėliuose, kuriuose gausiai išplitusios dviskiltės ir vienskiltės
piktžolės.
Būtina nepamiršti prieš purškiant Saracen®/Nuance® 75 WG ar Quelex™/Calibre® 50 SX mišinius
į tirpalą įdėti ir Agroswap® paviršiaus aktyvią medžiagą, kuri yra būtina efektyviam herbicidų
veikimui.
Tam, kad būtų lengviau apsispręsti dėl herbicido pasirinkimo, pridedame ir piktžolių veikiamo
spektro lentelę.

DIRVINIS
GARSTUKAS
BEKVAPIS
ŠUNRAMUNIS
KIBUSIS
LIPIKAS

RUGIAGĖLĖ

BALTOJI BALANDA

DIRVINĖ
PIENĖ
PAPRASTASIS
KIETIS
RŪGTIS
TAKAŽOLĖ
DĖMĖTOJI
RŪGTIS
DIRVINĖ
USNIS
DIRVINĖ
NAŠLAITĖ
TRIKERTĖ
ŽVAGINĖ
DIRVINĖ
ČIUŽUTĖ
RAUDONŽIEDĖ
NOTRELĖ

NEUŽMIRŠTUOLĖ

RAPSŲ
PABIROS
AGUONA
BIRULĖ
DARŽINĖ
ŽLIŪGĖ
PŪDYMINĖ
VERONIKA

SNAPUTIS

Dviskiltės piktžolės

ŽVIRBLIARŪTĖ

PAPRASTOJI
RIETMENĖ
PAPRASTASIS
VARPUTIS
VIENAMETĖ
MIGLĖ
TUŠČIOJI
AVIŽA
DIRVINĖ
SMILGUOLĖ

DIRSĖ

PAŠIAUŠĖLIS

SVIDRĖ

Vienskiltės piktžolės

Tombo™ WG
Timeline® FX +
Nuance® 75 WG
Foxtrot® 69 WG
Quelex®/
Calibre® 50 SX
Saracen®/
Nuance® 75 WG
Arrat®
Sprendimo efektyvumas 95-100 procentų

Sprendimo efektyvumas 85-95 procentai

Sprendimo efektyvumas iki 85 procentų

Fungicidai
Besivystantys nauji lapai kol kas yra be ligų požymių, tačiau kelia nerimą ant senų lapų likusios
lapų septoriozės ir miltligės dėmės. Nuo šių dėmių infekcija greitai gali pereiti ant naujų sveikų
žieminių kviečių lapų.
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Miltligė pažeidžia augalo antžemines dalis, padengdama juos baltu grybienos valkčiu. Daugiausiai
žalos pasėlių produktyvumui miltligė padaro augalams esant krūmijimosi–bamblėjimo tarpsnio
pradžioje, kuomet dėl šios ligos augalai pradeda atmetinėti šoninius ūglius. Pasėlių apsauga nuo
miltligės, šiai ligai jautriose veislėse, rekomenduojame pasirūpinti jau anksti pavasarį.

Nuo apatinių septoriozės pažeistų lapų, vyraujant vėjuotiems ir lietingiems orams, ligos užkratas
patenka ant naujai išaugusių lapų. Įprastai pavasarį lapų septoriozė plinta šiek tiek vėliau ir
pirmieji profilaktiniai purškimai nuo šios ligos pradedami daryti javams pasiekus BBCH 31–32
augimo tarpsnį. Apie purškimus skirtus lapų apsaugai mūsų naujienlaiškyje rašysime ateityje.
Šiemet laukuose gali būti ir stiebalūžės. Šios ligos sukėlėjo grybo Oculimacula spp. sporuliacijai
reikalinga didelė santykinė drėgmė ir +2 °C oro temperatūra. Prasidėjus bamblėjimo tarpsniui, ant
lapamakštės galime pamatyti parudavimus su įplyšimais, kurie vėliau perauga į stiebą. Pažeistose
vietose stiebai suminkštėja ir išlinksta. Esant stipriai infekcijai pažeisti kviečiai išgula, o išauginti
grūdai būna susiraukšlėję.
Stiebalūžė išplinta tuose laukuose, kur yra dažniau auginami ar atsėliuojami javai. Javų
pasėliuose stiebalūžė plinta židiniais, labiausiai tose lauko vietose, kur dirvožemis yra suspaustas
ir drėgnas, o augalai būna silpni.
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Fungicidiniai purškimai BBCH 30–31 augimo tarpsnyje skirti pašaknio ligų ir miltligės kontrolei:
Flexity® 0,25 l/ha (Balaya Flexity Pack komponentas) – tiek miltligę, tiek stiebalūžę veiks
profilaktiškai. 0,25 l/ha normos pakaks laukuose, kuriuose javų bamblėjimas dar tik prasidėjęs;
Dupont® Talius™ 0,10-0,15 l/ha – prieš pasirodant arba stipriai neišplitus miltligės simptomams
ant lapų. Puikiai tinka mišiniuose su ankstyvais herbicidiniais purškimais, tokiais kaip
Dupont® Talius™ 0,10 l/ha + Tombo™ 0,20 l/ha + Dassoil™ 0,50 l/ha;
Talius™ 0,10 l/ha + Leander® 0,10–0,20 l/ha – išplitus miltligės požymiams ant lapų. Mišinys
pasižymi labai ilgu apsauginiu ir gydomuoju poveikiu prieš minėtą ligą;
Patel 300 EC 0,33-0,50 l/ha – apsaugai nuo stiebalūžės, kuomet į hektarą atiduodame 150 g
veiklios medžiagos. Gana brangus, bet efektyvus preparatas stiebalūžės kontrolei. Jis skirtas
mišiniams, kurių stipriosios savybės atsiskleidžia vėlyvesniuose purškimuose.
Pašaknio ligų sukėlėją grybą Fusarium spp. veikia tik beicai ir sėklinio pasėlio purškimai nuo
varpų fuzariozės BBCH 61–69 augimo tarpsnyje. Šiuo purškimu sprendžiame tik stiebalūžės
problemą.

Žieminiai rapsai
Žieminiai rapsai yra BBCH 30–33 augimo tarpsnyje. Pasėlio tankumas varijuoja nuo 20 iki 60
augalų kvadratiniame metre, priklausomai nuo sėjos kokybės ir sėjos normos. Augalai peržiemojo
tikrai gerai. Su jais žiemojo ir nemažas kiekis ligų bei kenkėjų. Rapsų šaknys yra pasiekusios 25-36 cm
ilgį. Kai kuriuose laukuose yra nemažai likusių javų pabirų ar dviskilčių piktžolių. Pietiniuose
šalies rajonuose, didelis paslėptastraublių kiekis žieminių rapsų pasėlius užplūdo jau kovo 30-31
dienomis, trumpo atšilimo metu. Žinoma, didelė dalis paslėptastraublių yra rapsų laukuose, tačiau
dėl vėsaus ir vėjuoto oro šie kenkėjai nėra aktyvūs ir slepiasi po augalų lapais ar po dirvos
grumsteliais. Primename, kad stebėtumėte geltonąsias vandens gaudykles. Kenkėjų aktyvumas
gali pasikeisti vos per dieną. Ypatingai verta atkreipti dėmesį į laukus, esančius šalia miškų laukų pakraščiuose kenkėjų kiekis būna didžiausias.

„AgroITC“ žieminių rapsų bandymų plote sulaukėme didelio kenkėjų kiekio ne tik gaudyklėse, bet ir ant augalų. Tą pačią dieną
panaudotas kontaktinis insekticidas mišinyje vandens paskleidėju Silwet® Gold (Babtai, 2021 04 09).
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Tręšimas

Išbertas amonio sulfatas – esant drėgnai ir šiltai dirvai augalai puikiai įsisavins maisto medžiagas.

Žieminių rapsų pasėliai jau patręšti azotinėmis trąšomis. Kol kas žieminių rapsų augimas nėra
intensyvus, bet situacija labai greitai pasikeis. Didelė dirvos paviršiaus dalis dar yra nepadengta
augalų lapais, todėl geriausia panaudoti Agroplus Stimul 1,5 l/ha ir mikrobiologinį preparatą
Biospektrum WG 0,25 kg/ha. Šiuos produktus galima purkšti kartu su insekticidais. Žieminiams
rapsams įpusėjus stiebo ilgėjimo tarpsnį (BBCH 33–35), tinkamiausias laikas Agroplus
technologijos ir fungicidiniam sprendimui.
Rekomenduojame naudoti:
Agroplus No. 1 1,0 l/ha + Agroplus Extra Mo-B 1,0 l/ha + Agroplus Rapsams 0,5 l/ha +
pH Antibor 0,4-0,6 l/ha + Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg/ha + Agroplus Super KS 1,0 l/ha
Fungicidas Juventus® 90 0,5–0,7 l/ha padės rapsams šakotis, stabdys fomozės išplitimą bei
intensyvumą, užmegztos ankštaros formuosis plonesniame sluoksnyje, dėl ko palengvės pasėlio
džiovinimo ir derliaus nuėmimo darbai.
Herbicidai
Daugumoje laukų matome nemažai javų pabirų ar vienskilčių piktžolių. Tokiu atveju vis dar
galime panaudoti Pantera® 40 EC. 0,8–1,0 litro norma gerai veiks žieminių ir vasarinių javų
pabiras, kurių stiebas vos pradėjęs ilgėti. Žinoma, viskas priklauso nuo pabirų dydžio, todėl
siekiant priimti efektyvų sprendimą, rekomenduojame pasitarti su UAB „Agrokoncernas“
agronomais-konsultantais.
Jeigu žieminių rapsų pasėliuose liko dviskilčių piktžolių, rekomenduojame panaudoti herbicidus
Lontrel®, Galera, Korvetto.
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Insekticidai
Neabejotinai išliks svarbiausi produktai ir šį pavasarį ankstyvų purškimų metu apsaugant augalus
nuo kenkėjų.
https://www.youtube.com/watch?v=IjanNiCMiqA

informacija

AGROKONCERNAS
Žieminių kviečių auginimo technologijos. Pavasariniai darbai
1 PURŠKIMAS

LABAI AUKŠTO
POTENCIALO
TECHNOLOGIJA

VIDUTINIO-AUKŠTO
POTENCIALO
TECHNOLOGIJA

ŽEMO-VIDUTINIO
POTENCIALO
TECHNOLOGIJA

2 PURŠKIMAS

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus No. 1
Agroplus Javams
Agroplus Siera
Cycocel® 750
Medax® Top
Turbo

0,20 kg
1,00 l
0,60 l
1,00 l
0,50 l
0,50 l
0,50 kg

Tombo™
Dassoil™

0,20 kg
0,50 l

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus No. 1
Agroplus Javams
Agroplus Siera
Cycocel® 750
Medax® Top
Turbo

0,20 kg
1,00 l
0,60 l
0,50 l
0,50 l
0,50 l
0,50 kg

Tombo™
Dassoil™

0,20 kg
0,50 l

Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus No. 1
Agroplus Javams
Cycocel® 750

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

Tombo™
Dassoil™

0,20 kg
0,50 l

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

30
Amonio sulfatas gran.
150 kg
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Žieminių rapsų auginimo technologijos. Pavasariniai darbai
1 PURŠKIMAS

LABAI AUKŠTO
POTENCIALO
TECHNOLOGIJA

VIDUTINIO-AUKŠTO
POTENCIALO
TECHNOLOGIJA

Agroplus Extra Mo-B
Agroplus Rapsams
Agroplus No. 1
pH AntiBor
Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus Super KS
Delmetros 100 SC
AgroSwap

Agroplus Extra Mo-B
Agroplus Rapsams
Agroplus No. 1
pH AntiBor
Agroplus Aktiv 80 Pro
Agroplus Super KS
Vantex CS
AgroSwap

2 PURŠKIMAS
1,00 l
1,00 l
1,00 l
0,60 l
0,20 kg
1,00 l
0,05 l

Juventus® 90
Carnadine 200 SL
Silwet® Gold

0,50 l
0,20 kg
0,10 l

Orius® 250 EW
Carnadine 200 SL
Silwet® Gold

1,00 l
0,20 kg
0,10 l

0,20 l

1,00 l
0,50 l
1,00 l
0,60 l
0,20 kg
1,00 l
0,06 l
0,20 l

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

30-31
Amonio sulfatas
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350 kg
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Puikus
sprendimas
pavasariui

AGROplus Rapsams
0,5 l/ha
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AGROplus Extra Mo-B
1,0 l/ha



pH Antibor
0,2 l/100 l vandens



AGROplus Aktiv 80 Pro
0,2 kg/ha



AGROplus No. 1
1,0 l/ha

Puikus
sprendimas
pavasariui

AGROplus Aktiv 80 Pro
0,2 kg/ha



AGROplus No. 1
1,0 l/ha



AGROplus Javams
0,5 l/ha



AGROplus Siera
1,0 l/ha
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