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Meteorologinės sąlygos

Trečią gegužės mėnesio dešimtadienį vyrauja vėsūs, vėjuoti ir lietingi orai. Fiksuojami dideli oro 
temperatūros svyravimai tarp dienos ir nakties, kai kuriuose regionuose stebimos rytinės 
šalnos. Šalies rajonuose vidutinė dirvos temperatūra 20-50 cm gylyje yra daugiau nei +10 °C 
šilumos. Kiek kitokia situacija pietinėje šalies dalyje, kur dirvos temperatūra siekia +13 °C 
šilumos.  Per savaitę iškritusių kritulių kiekis svyruoja nuo 5,8 iki 34,4 mm skirtinguose šalies 
rajonuose. Mažiausias kritulių kiekis fiksuojamas Telšių, Utenos, Skuodo, Mažeikių, Pasvalio 
rajonuose. Po savaitės pradžioje iškritusių kritulių, didžiojoje dalyje regionų, dirvos drėgmė yra 
padidėjusi, ir viršija 40 proc. ribą. Esant tokiai ribai, matome, kad augalai turi palankias 
vystymosi ir augimo sąlygas. Mažiausia dirvos drėgmė išlieka Kėdainių, Panevėžio, Varėnos ir 
Raseinių rajonuose. Susidariusios palankios sąlygos ligų ir kenkėjų plitimui pasėliuose gali 
atnešti nuostolius galutiniam rezultatui.  Todėl,  esant tokioms oro sąlygoms, privalome stebėti 
pasėlius ir priimti sprendimus, atsižvelgiant į konkrečius laukus. 

PASĖLIŲ BŪKLĖ IR ARTIMIAUSI DARBAI
2020 05 22

Pasėlių būklė ir ligų plitimas

Didžiojoje dalyje žieminių kviečių
pasėlių fiksuojamas paskutinio lapo 
(dar susisukęs) pasirodymo 
tarpsnis BBCH 32-37. Pietinėje 
Lietuvos dalyje, ankstyvesnėse 
žieminių kviečių veislėse, matomas 
iškilęs ir jau besiskleidžiantis 
vėliavinis lapas (BBCH 39). Šiuo 
metu iškritę krituliai skatina ne tik 
intensyviai augalus augti, tačiau 
sudaro ir palankias sąlygas ligoms 
plisti.  „AgroITC“ duomenimis, šiuo 
metu intensyviausiai plintanti lapų 
liga žieminių kviečių pasėlyje – 
lapų septoriozė. Susidariusios 
palankios sąlygos - vyraujantys 
drėgni, su dažnais lietumis, orai, 
ligą nuo žemiausių lapų skatina 
plisti į viršutinius. Pirmuosius šios 
ligos užkratus stebėjome dar 
rudenį, kada turėjome ypatingai 
šiltus orus.  

„AgroITC“ vadovė dr. Eglė Petraitienė vertina ligų išplitimą žieminių kviečių 
pasėliuose (Babtai, 2020 05 20)
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Javuose augalų ligos plinta nuo senų apatinių lapų, į viršų. Lapų septoriozė yra populiariausia ir 
klastingiausia liga. Taip yra dėl gana ilgo lapų septoriozės latentinio periodo. Jeigu kviečių 
dryžligės dėmės nuo užsikrėtimo išryškėja per 5–7 dienas, tai lapų septoriozės dėmėms 
pasirodyti, priklausomai nuo abiotinių veiksnių ir veislės, gali prireikti nuo dviejų iki keturių 
savaičių. Rodos, iš pirmo žvilgsnio sveiki pasėliai staigiai pagelsta, ir mes nebegalime kontroliuoti 
pasėliuose įsisiautėjusios ligos. Todėl prieš lapų septoriozę visuomet efektyviausi prevenciniai 
purškimai. Ligų sukėlėjus geriausia ir efektyviausia naikinti, kuomet grybų sporos tik aplanko 
pasėlius arba yra tik pradėjusios dygti ant augalo paviršiaus. Vėliau, kuomet grybų hifai jau yra 
įsiskverbę į augalus, mes turime naudoti gydomąjį efektą turinčius preparatus, kurie stabdytų 
augančią grybieną. Kuomet ant augalo lapų jau matome ligų dėmes – padaryti galime labai mažai. 
Tokie lapai ir dalis derliaus jau yra prarasti.
Tik primename, kad žieminių ir vasarinių kviečių 4 lapo nuo viršaus turima įtaka galutiniam 
derlingumui sudaro apie 3 proc., 3 lapo nuo viršaus - 9 proc., 2 lapo – 23 proc., vėliavinio lapo  – 
45 proc. ir varpos sveikatos indėlis į galutinį derlingumą yra apie 20 proc.

Tais atvejais, kuomet planuojama laukti varpos išlindimo ir tik tuomet naudoti fungicidus, 
turėtumėme atsižvelgti į pirmo purškimo metu pasirinktus produktus, jų stiprumą ir panaudotas 
normas. Jeigu pirmojo purškimo metu buvo naudojami silpnesni mišiniai prieš kviečių lapų 
septoriozę, tuomet nerekomenduojame delsti ir purškimą atlikti jau BBCH 39 tarpsnyje. 

Dviejų purškimų technologija šiemet galima tik rajonuose, kuriuose gegužės mėnesį iškrito 
mažesnis nei 20 mm kritulių kiekis ir lijo tik porą dienų, tarp kurių buvo 5-7 dienų laiko tarpas. 
Kitais atvejais, rekomenduojame purškimų labai neatidėlioti ir atlikti juos vos pilnai išsiskleidus 
vėliaviniams lapams.
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Ligos javų lapais kopia per ilgą laikotarpį. Pirmiausia ligomis apninkami arčiau žemės esantys lapai. Nauji lapai 
paprastai būna švarūs ir ligų sukėlėjų neturi, tačiau vėjo, lietaus, sniego, vandens garų pagalba irgi būna 
apkrečiami. Kaip matote paveikslėlyje, BBCH 32 (T1) fungicidinio purškimo metu, lapai atrodo sveiki, tačiau 
apnykti ligos sukėlėjų. Šiuo metu, kada bus atliekami BBCH 39 (T2) tarpsnio fungicidiniai purškimai, visai 
fungicidais nepurkštuose laukuose jau turėtumėme rasti septoriozės dėmių ir ant trečio lapo nuo viršaus. 
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Miltligės ir lapų septoriozės išplitimas žieminių kviečių pasėlyje minėtoms ligoms jautrioje veislėje, fungicidais neapdorotuose 
laukeliuose (Babtai, 2020 05 20)

„AgroITC“, Babtuose esančioje žieminių kviečių veislių kolekcijoje, nuo ankstyvo pavasario 
atliekami ligų išplitimo vertinimai. Laukeliuose, kuriuose nebuvo atliekami fungicidiniai 
purškimai, šiuo metu stebimas intensyvus ligų proveržis. Gausiausiai plintanti liga daugumoje 
žieminių kviečių veislių – lapų septoriozė. Jos išplitimas siekia 85 proc.  Besikaitaliojantys sausi 
ir drėgni orai sudaro palankias sąlygas ir miltligės plitimui. Šios ligos paplitimas stebimas 
jautresnėse miltligei veislėse.  Ryškesni lapų septoriozės antplūdžiai fiksuojami ankstyviausiose 
žieminių kviečių veislėse. ‘Aspekt‘ – puikus to pavyzdys. Ankstyvos ir labai derlingos žieminių 
kviečių veislės visuomet tampa pirmuoju ligų taikiniu.
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Skirtingose žieminių kviečių veislėse stebimas skirtingas ligų intensyvumas. Nuo pat stebėjimų pradžios ankstyvą pavasarį 
matomas aiškus ir tendencingas ligų plitimas žieminių kviečių pasėliuose. Šiuo metu didžiausi ligų židiniai stebimi žieminių 
kviečių ‘Artist‘ veislėje. Tendencingai panašūs rezultatai gauti veislėse ‘Janne‘, ‘Euforia‘, ‘Aspekt‘. Kviečių lapų septoriozės 
intensyvumas tarp veislių pasiskirsto nuo 10 iki 16 procentų, o išplitimas siekia 85 procentus.  

Laukeliuose, kuriuose atliktas BBCH 32 (T1) fungicidinis purškimas, stebimas vaizdas džiugina. Ligos išplitimas intensyviai 
slopinamas produkto Revystar XL Pack dėka. Pirmasis purškimas nuo ligų sustabdė ligų plitimą javuose nuo apatinių lapų į 
viršutinius.  Septoriozės ligos išplitimas siekia 55 proc., tačiau ligos intensyvumas purkštuose laukeliuose siekia tik 3–4 proc.  
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Bendras augalo ligų intensyvumas skirtingų veislių augaluose 

Ar�st Janne Euforia Aspekt

Bendras augalo ligų intensyvumas skirtingų veislių augaluose po purškimo fungicidais 
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Išsamus fungicidų pasirinkimo gidas – 
JAVŲ FUNGICIDŲ TECHNOLOGIJOS. KAIP SAUGANT PINIGINĘ IŠSAUGOTI IR PASĖLIUS? 

Revystar XL PACK – 
vienas stipriausių fungicidinių sprendimų rinkoje!
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Žieminiuose javuose pastebime lemų, amarų, balninių gumbauodžių ir tripsų. Raginame įvertinti 
savo laukuose esančius kenkėjų pažeidimus ir pasiekus žalingumo ribas panaudoti efektyvius 
insekticidus Nexide® CS arba Delmetros 100 SC.

Tinkamiausią sprendimą Jūsų ūkiui padės išsirinkti fungicidų efektyvumo lentelė:

Produktas

Talius™

Flexity® 

Duett® Ultra

Bolid 250 SE

Tango Flex® SC 

Balaya®

Priaxor® 

Priaxor Power Pack

Priaxor Power Pack

Revystar XL Pack

Revystar XL Pack

Revytrex® 

Orius® 250 EW

Juventus® 90

Jade

Juventus Pack
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Norma Stiebalūžė Rūdys
Lapų septoriozė

Apsauginis Gydomasis

Išskirtinis
efektas

Miltligė,
apsauginis

Kviečių
dryžligė

Varpų
septoriozė

Varpų
fuzariozė
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StiprusSilpnas

Sustiprina mišinyje esančių triazolų veikimą

Žalinimo efektas

Stiprus žalinimo efektas

Labai stiprus žalinimo efektas

Insekticidai

https://www.youtube.com/watch?v=a0yiQRqkLe8&t=
https://www.youtube.com/watch?v=DZEoC0n_HWQ&t=
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Azoto poreikio stebėsena

Mūsų įmonės agronomų-konsultantų komanda visoje Lietuvoje intensyviai vykdo žieminių 
kviečių azoto poreikio stebėseną. 

Dauguma žieminių kviečių veislių rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyje yra BBCH 37-39 tarpsnyje 
ir dauguma šio regiono žemdirbių  jau yra pasėlius patręšę 150-190 kg azoto veikliąja medžiaga. 
Tokiuose pasėliuose azoto trūkumą fiksuojantys prietaisai rodo tręšimo azotu poreikį, todėl 
rekomenduojame papildomai patręšti nuo 30 iki 50 kg azoto veikliąja medžiaga. O pasėlių, 
patręštų 190-200 kg/ha azoto veikliąja medžiaga, papildomai tręšti netikslinga, nes matavimo 
rezultatai azoto trūkumo nerodo. Todėl BBCH 39 tarpsnyje rekomenduojame atlikti  tik kokybinį 
tręšimą azotu.

Pasvalio ir Pakruojo rajonuose žieminiai kviečiai yra dar tik BBCH 33-37 tarpsnyje. Dauguma šių 
rajonų žemdirbių jau yra atidavę 190-230 kg azoto veikliąja medžiaga, o matavimo prietaisai 
rodo, kad augalams dar trūksta 50 kg ir daugiau azoto. Tikėtina, kad augalai dar nespėjo 
pasisavinti visos išbertos azoto normos dėl žemos vidutinės paros oro temperatūros. 
Rekomenduojame keletą dienų palaukti ir į pagalbą pasikviesti mūsų agronomus-konsultantus, 
kurie turi galimybę išmatuoti jūsų kviečiuose esančio azoto kiekį. Atsižvelgdami į ištręštas 
normas bei laiką praėjusį po paskutiniojo tręšimo, jie patars kokių veiksmų imtis toliau, kad būtų 
pasiektas maksimalus derlingumas.

Svarbu prisiminti, kad pagal mokslininkų rekomendacijas, vienai tonai maistinių kviečių užauginti 
reikia atiduoti apie  28-30 kg azoto veikliąja medžiaga, o prastos kokybės kviečiams užtenka ir 
22-24 kg. Atsižvelgiant, kokie palankūs orai yra šiuo metu, turime padaryti viską, kad būtų gautas 
maksimalus pelningumas iš esamo pasėlio. 

Daugiau informacijos Jums gali suteikti mūsų komandos agronomai-konsultantai 

https://www.agrokoncernas.lt/lt/kontaktai/regioniniai-atstovai/
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PAM
(Paviršiaus aktyviosios
medžiagos)

HER (Herbicidai)

(Augimo reguliatoriai)
REG

FUN (Fungicidai)

INS (Insekticidai)

(Trąšos)

Amonio salietra 
(NP 33-3) 150 kg

Amonio salietra 
(NP 33-3) 100 kg

BIRIOS TRĄŠOS

32 39 61 89

ŽIEMINIAI KVIEČIAI 

Agroswap                         0,2 l

Revystar XL Pack             0,04-0,05 vnt.

Cuadro NT                        0,3-0,4 l

Quelex / Calibre 50 SX   0,08 vnt.
(Dviskiltėms piktžolėms)

Medax Top + Turbo          0,14 vnt.

Agroplus Super KS          2,0 l

Agroplus Aktiv 80 Pro     0,2 kg
Agroplus Javams            0,6 l 

arba
arba arba

arba

Stipriausi sprendimai

Priaxor Power Pack         0,08-0,10 vnt.

ARTIMIAUSIAS 
PURŠKIMAS

Delmetros 100 SC                   0,05 l

Agroplus Aktiv 80 Pro                 0,2 kg
Agroplus Manganas                        0,5 l

Revytrex                                 0,75-1,0 l

Revystar XL Pack           0,04-0,05 vnt.

Agroplus Super KS                          2,0 l

Juventus Pack                         0,05 vnt.

Orius 250 EW                                  1,0 l
(Jeigu javų žydėjimo metu numatomi
krituliai)

Nexide CS                                    0,05 l

Silwet Gold                                  0,07 l


