GAUTI REZULTATAI

Prisiminus lauko
dieną
M. Valančiaus ūkyje
balandžio 24 d.
Pakruojo r.

2017 m. balandžio 24 d. Pakruojo r., Mindaugo Valančiaus ūkyje vyko lauko diena, į kurią
susirinko daugiau nei 90 ūkininkų iš aplinkinių rajonų. Lauko dienos tikslas – pristatyti Baltic
Agro ir Tradecorp žieminių rapsų, žieminių kviečių ir vasarinių miežių auginimo technologijas
kurios specialiai pritaikytos būtent šiam ūkiui pagal esamą situaciją.

ŽIEMINIAI

RAPSA
ŽIEMINIIAI
RAPSAI

I ŽIEMINIAI RAPSAI – bendras įskaitomas svoris – 4,63 t/ha, aliejingumas 46,8 %
Taikyta auginimo technologija :
100 l/ha KAS + 2 l/ha Ruter AA +2 l/ha Humistar
300 kg/ha amonio sulfatas
130 l/ha KAS + 2 l/ha Ruter AA
2 l/ha Trafos Mg-B-Mn-Fe + augimo reguliatorius + 1
kg/ha Tradecorp ZnMn + 1,5 l/ha Tradebor Mo
5 l/ha Folur S + 1,5 l/ha Tradebor + insekticidas
2 x 0,5 l/ha Delfan plus + fungicidas (žydėjimo pradžia ir
pabaiga)
5 l/ha Folur S + 2 l/ha Final K ant žalių ankštarų

Žieminio rapso augimas:
Nuo balandžio 1 d. iki 24 d. žieminis rapsas patręštas
KAS ir amonio sulfatu, išpurkštas augimo reguliatorius su
2 l/ha Trafos + 1 kg/ha Tradecorp ZnMn + 1,5 l/ha
Tradebor Mo
Gegužės 17 d. žieminio rapso žydėjimo pradžia
Gegužės 23 d. žieminio rapso pilnas žydėjimas
Birželio 7 d. žieminio rapso žydėjimas eina į pabaigą
Birželio 12 d. žieminis rapsas turi pilnas žalias ankštaras
Rugpjūčio 5 - 11 d. kuliamas žieminis rapsas

ŽIEMINIIAI
KVIEČIAI

ŽIEMINIAI KVIEČIAI – bendras įskaitomas svoris – 7,8 t/ha
Parametras
Baltymai
Drėgmė
Glitimas (šlapiasis)
Krakmolas

Rezultatas
14,6
13,7
30,3
65,3

Iš bendro žieminių kviečių 200 ha ploto buvo apie 100 ha probleminių pasėlių, sėtų vėlai, sudėtingai ir per
giliai (po melioratorių darbų buvo sugadinta dirvos struktūra), tad pavasarį reikėjo įdėti daug pastangų, kad
juos atgaivinti ir gauti derlių.
Silpniems kviečiams pasirinkta technologija pavasarį:
2 x 90 l/ha KAS + 2 l/ha Humistar + 2 l/ha
Ruter AA
150 kg/ha amonio sulfatas
CCC grupės augimo reguliatorius visai
nenaudotas, nes pasėlis buvo dar per
silpnas...
0,5 l/ha Delfan plus + 1 kg/ha Tradecorp
ZnMn + herbicidas
1,5 l/ha Ruter AA + augimo reguliatorius
(trinexapac-ethyl)
0,5 kg/ha Tradecorp Mn + Fungicidas
5 l/ha Folur S
2 l/ha Final K + Fungicidas

VASARINIAI
MIEŽIAI

VASARINIAI MIEŽIAI – bendras įskaitomas svoris – 7,1 t/ha
Miežiai buvo pasėti vietoj neperžiemojusių žieminių rapsų, tai dar sykį įrodo, kad jei viską, kas reikalinga
atiduodame iš rudens žieminiams rapsams, tai nesėkmės atveju, kai reikia pavasarį atsėti, vasarojus auga
puikiai ir kompensuoja prarastą žieminį pasėlį.
Miežiai buvo tręšiami tik 150 kg/ha amonio sulfato, 2 x 0,5 kg/ha Tradecorp Zn kartu su fungicidais ir 0,5 l/ha
Delfan plus kartu su herbicidu.

METEOROLOGINĖ
APŽVALGA

TRUMPA METEOROLOGINĖ VIETOS APŽVALGA
Mėnuo
Balandis bendrai
Gegužė
Pirmos 10 d.
Antros 10 d.
Trečios 10 d.

Krituliai
45 mm
2 mm
2mm
6 mm
viso

Birželis

Pirmos 10 d.
Antros 10 d.
Trečios 10 d.

Liepa

Pirmos 10 d.
Antros 10 d.
Trečios 10 d.

Rugpjūtis

Pirmos 10 d.
Antros 10 d.
Trečios 10 d.

viso

viso

viso

10 mm
15 mm
15 mm
0,6 mm
30,6 mm
25 mm
25 mm
10 mm
60 mm
34 mm
0 mm
10 mm
44 mm

Saulė
Vidutinė temperatūra
140 val.
4,4
110
7,9
110
11,6
100
12,4
320 val.
83
14
74
15
74
14,5
231 val.
55
15,8
75
17,2
90
18
220 val.
85
19
80
19
70
20
235 val.

Pagal metereologinės stotelės duomenis, mūsų pavasaris buvo išties šaltas ir su gausiomis ir gan didelėmis
šalnomis. Nuolat pasikartojančios šalnos trukdė darbams, tačiau mums pavyko „sugaudyti‟ tas palankias
dienas ir atlikti purškimus bei kitus darbus.
Drėgmės trūko nuo pat vegetacijos pradžios. Dėl šios priežasties specialiai kartu su KAS rinkomės naudoti
Humistar, kuris pagelbėjo išsaugoti drėgmę ir aprūpinanti augalus maistinėmis medžiagomis. Taip Humistar
dėka augalai sugebėjo išlaukti lietaus, neprarasdami derliaus potencialo.
Nepaisant to, kad saulės švytėjimo laikas nebuvo toks ilgas, kokio reikėtų, augalai vistiek subrandino kokybišką
derlių, nes atsižvelgiant į šviesos trūkumą, buvo papildomai naudojamas Tradecorp Mn (tai ypač svarbu
žieminiams kviečiams).

