RUDENINIO TRĘŠIMO
AKTUALIJOS 2015
METAMS
Dirvų rudeniniam tręšimui ir struktūros gerinimui
laiko patikrintos ECOPLANT trąšos
Ecoplant – organinės kilmės mineralinės trąšos (granuliuoti saulėgrąžų lukštų pelenai).
Pelenai – mineraliniai junginiai, liekantys sudegus organinėms medžiagoms. Pelenų
sudėtyje yra kalio, fosforo, kalcio, magnio, sieros, mangano, boro, geležies. Tai bechlorė kalio
trąša, tinkanti visiems, o ypač chloro nemėgstantiems augalams (bulvėms, grikiams, tabakui,
lubinams, vynuogėms) tręšti. Kalis, esantis pelenuose, gerai tirpsta vandenyje ir lengvai augalų
pasisavinamas. Pelenuose fosforo mažiau negu kalio, jis sunkiai tirpsta vandenyje, tačiau
augalų pasisavinamas ne blogiau nei iš kitų fosforo trąšų. Rūgščiuose dirvožemiuose pelenų
fosforas nelinkęs sudaryti netirpių (FePO4 ir AlPO4) junginių. Pelenai tinka pagrindiniam augalų
tręšimui, jų reikiamas kiekis priklauso nuo dirvožemio agrocheminių, augalo biologinių savybių
bei nuo planuojamo derliaus. Visose trąšose esantis kalis augalams vienodai efektyvus, tačiau
esančios priemaišos veikia skirtingai. Gausiau tręšiant daug chloro turinčiomis medžiagomis,
skatinamas metalų judrumas ir išplovimas. Dėl šios priežasties gali suaktyvėti ir tapti
kenksmingais kai kurie sunkieji metalai, dirvožemyje dažniausiai esantys netirpstančiuose
junginiuose.
Sudėtis:
Fosforas (P2O5)

4,0 - 8,0 %

Kalis (K20) suminis

49 %

vandenyje tirpaus
kalio karbonato formoje

28 - 36 %
49 %

Kodėl verta naudoti?
•
•
•
•

Tinka naudoti ekologiniuose ūkiuose. Kalis ilgo poveikio, neišsiplaunantis;
PK trąšos su magniu, siera, kalciu, mikroelementais, ypač daug molibdeno;
Vidutinė tręšimo norma 300 kg/ha. Tręšiami visi augalai – ypač tinka 		
bulvėms, daržovėms, kopūstams, javams, rapsams, cukriniams runkeliams;
Geriausias poveikis pastebimas antrais metais, patręšus priešsėlį.

ŠIAUDŲ MINERALIZACIJA
IR NATŪRALUS DIRVOS
BIOLOGINIS AKTYVUMAS
Augalininkystės ūkiuose susikaupia daug šiaudų, kurie dažniausiai panaudojami trąšai.
Tačiau su jais į dirvožemį įterpiama daug sunkiai irstančių sausųjų mineralinių medžiagų:
lignino, celiuliozės. Šiaudų irimo procesus taip pat stabdo ir dideli naudojamų fungicidų kiekiai.
Be šių produktų neišsiversime siekdami apsaugoti augalus nuo ligų. Reikia atminti, kad tuo
pačiu šie produktai tampa ir konservantu, kuris lėtina šiaudų mineralizacijos ir irimo procesus
dirvožemyje. Todėl reikalinga papildoma investicija, kuri padėtų greičiau šiaudams suirti ir vėl
tapti prieinama maisto medžiaga augalams ir tuo pačiu dirvos gerinimo priemone.
Humistar – trąšos, kurių sudėtyje yra huminės ir fulvo rūgštys, galinčios pakeisti mėšlą. 1
litre Humistar yra 132 g huminių rūgščių, 33 g fulvo rūgščių ir 55 g kalio oksido (K2O). Į sudėtį taip
pat įeina anglis (C), vandenilis (H), deguonis (O), kurie įtakoja mikroorganizmų procesus dirvoje,
gerina dirvos struktūrą. Netolygiai paskleisti ir nemineralizuoti šiaudai – tai azoto praradimas,
dirvos struktūros blogėjimas, patogenų atsiradimas, pavasarinio pelėsio padariniai ir t.t. Tokiu
atveju, azotas, kuris yra įnešamas su NPK trąšomis bus sunaudotas ne kultūrinių augalų mitybai,
o šiaudų mineralizacijai. Tuo tarpu augalai, negavę laiku azoto – skurs ir nesivystys. Ypač tai gerai
matyti rudenį rapsų pasėliuose. Siekiant to išvengti, šiaudus, likusius ant lauko, prieš skutimą ir
sėją, rekomenduojama apipurkšti Humistar ir azoto trąšų tirpalu.

Išlikusios nemineralizuotos šiaudų liekanos priešsėlyje daro neigiamą įtaką augalams.

ŠIAUDŲ MINERALIZACIJA
IR NATŪRALUS DIRVOS
BIOLOGINIS AKTYVUMAS
HUMISTAR POVEIKIS DIRVOŽEMIUI IR AUGALAMS:
gerėja dirvožemio derlingumas:

didėja augalų produktyvumas:

pagerina dirvožemio struktūrą,

stimuliuoja sėklų dygimą,

suaktyvima dirvožemio biologinį aktyvumą,

aktyvina augalų kvėpavimą ir fotosintezės

pagerina mikrofloros vystymąsį ir veiklumą,

procesus,

optimizuoja vandens ir mitybos elementų

stiprina augalo imunitetą ir didina atsparumą

pasisavinimą,

ligomas,

mažina toksinų medžiagų kiekį dirvožemyve.

stiprina šaknų sistemos augimą, ypač gilyn.

Svarbiausia huminių rūgščių savybė yra gebėjimas surišti netirpius metalų jonus, oksidus ir hidraoksidus bei lėtai
atiduoti augalams, jiems tinkamu metu.

Papildomai atblokuoja maisto medžiagas iš dirvos
N

P

K

Ca

Mg

Fe

Mn

Zn

Cu

+19%

+30%

+24%

+20%

+19%

+33%

+37%

+43%

+60%

Šaltiniai: 2002 Gembloux Plants SA Gembloux, Belgija
2002 -2012 m., LAMMC ir ASU įvairūs mosklo darbai, Liatuva

Gamybinių bandymų metu 2015 m. ankstyvą šaltą pavasarį, buvo pastebėta Humistar ir azotinių trąšų nauda: pasėlis pradėjo
vegetuoti ankščiau, krūmijimasis buvo greitesnis. Kairėje - kontrolė - šiaudai tik skusti. Dešinėje - šiaudai apipurkšti Humistar
5,0 l/ha ir karbamido 10 kg/ha tirpalu. Ūk. Vaidas Rudaitis, Šakių raj.

ŠIAUDŲ MINERALIZACIJA
IR NATŪRALUS DIRVOS
BIOLOGINIS AKTYVUMAS
Mėšlas

Humistar/Powered by Humifirst

5 metai

1 savaitė

Humistar yra 20 kartų koncentruotesnis nei mėšlas.
Humistar yra 300 kartų koncentruotesnis nei dirvoje yra huminių ir fulvo rūgščių.
Šaltinis: *Analyses par HPLC faites au Centre Wallon de Biologie Industrielle, Unite de Bio-Industries, Gembloux, Belgija.

Huminės rūgštys/Fulvo rūgštys
Mėšle 7,5* g/kg

Dirvožemyje 0,5* g/kg

Humistar 150* g/kg

Kodėl verta naudoti?
•
•
•

Huminės medžiagos didina sėklų daigumo energiją, stipriai įtakojamas šaknų, ypač 			
papildomų šaknelių vystymasis. Kuo daugiau šaknų, tuo mažesni tušti plotai piktžolėms augti;
Huminės medžiagos padeda iš dirvos geriau įsisavinti maisto medžiagas;
Augalai, apsirūpinę maisto medžiagomis ankstyvuosiuose augimo tarpsniuose, lengviau
perneša stresines situacijas ir būna atsparesni ligoms.

Rekomendacijos:
Išpurkšti ant šiaudų, vėliau šiaudus iterpiant 3-5 cm gyliu į dirvožemį.

POWERED BY HUMIFIRST®
NPK 5-15-30

Dabartinės rinkos sąlygos skatina kuo daugiau auginti prekinės paskirties augalų – rapsų
ir javų. Jų auginimo technologijoje svarbiausios grandys - intensyvus mineralinis tręšimas,
trumpos sėjomainos, intensyvi cheminė apsauga. Tokios cheminės intervencijos sąlygomis
dirvožemyje mažėja organinės medžiagos kiekis, o tai neišvengiamai skatina dirvožemio
struktūros blogėjimą, erozijos intensyvumo padidėjimą, maisto medžiagų išplovimą ir
nuplovimą. Minėtus procesus skatina ir kintantis (šiltėjantis rudens-žiemos periodas, sausros
ir liūtiniai lietūs pavasarį ir vasarą) klimatas. Susidariusi situacija neleidžia delsti, o kaip
niekad anksčiau verčia ieškoti pačių greičiausių priemonių organinei medžiagai dirvožemyje
stabilizuoti ir padidinti. Tokia priemonė - tai humusinių medžiagų - huminių ir fulvo rūgščių
įterpimas tiesiai į dirvožemį gryną arba kaip priedą kalkinėje medžiagoje ar mineralinėje
trąšoje. (D. Karčiauskienė, Vėžaičiai, 2014)
UAB „Baltic agro“ bendradarbiaudama su kompleksinių trąšų gamintoju UAB „Arvi
fertis“ 2014 metų pradžioje pradėjo naujos kartos trąšų gamybą, tai NPK trąšos praturtintos
huminėmis rūgštimis:
Trąšų unikalumas: UAB „Arvi fertis“ gamykloje Marijampolėje, gaminamos itin aukštos
kokybės trąšos, kokybę garantuoja aukštos technologijos, kurios leidžia trąšas gaminti su
priedais.
Trąšų Powered by Humifirst unikalumas – Huminės rūgštys NPK granulėje.
Daugiamečiai tyrimai atlikti daugelyje Lietuvos ir Latvijos ūkių, LAAMC Babtų, Rumokų
ir Vėžaičių filialuose.

POWERED BY HUMIFIRST®
NPK 5-15-30

Sudėtis:
Masės vienetui Azotas, suminis (N)

5,0 %

Azotas, amoniakinis (NH4-N)

5,0 %

Fosforo pentoksidas, suminis (P2O5)

15,0 %

Fosforo pentoksidas, tirpus neutraliame amonio citrate (P2O5)

15,0 %

Fosforo pentoksidas, tirpus vandenyje (P2O5)

13,0 %

Kalis, tirpus vandenyje (K2O)

30,0 %

Siera, tirpi vandenyje (S)

3,0 %

Cinkas, tirpus vandenyje (Zn)

0,015 %

Humistar įtaka žieminių kviečių šaknų sistemos vystymuisi ir dirvožemio kokybei. Latvija, 2015 m.

SĖKLŲ BEICAVIMAS

Sėjant žieminius rapsus, miežius, kviečius, kvietrugius, reikia daigios ir gyvybingos sėklos.
Pasirenkant trąšų priedus prie beicų, svarbu žinoti, kokios dirvos vyrauja ūkyje (rūgščios,
rūgštėjančios, neutralios ar šarminės). Jei dirvos pH iki 7, tiks daugelis mikroelementinių trąšų.
Tačiau, jei dirva yra šarminė, trąšose esantys sulfatiniai ar oksidų formos mikroelementai,
kuriais bus apvelta sėkla, patekę į dirvą, augalams taps beveik neprieinami. Sėklų apvėlimui
beicavimo metu naudokite priedus, kurių sudėtyje yra humusinių ir amino rūgščių, fosforo,
ir chelatinių mikroelementų. Tai padės sėklas aprūpinti lengvai prieinamomis maisto
medžiagomis, padidės sėklų daigumas ir gyvybingumas, pagerės dirvos – oro – vandens
režimas. Sėklos bus saugomos nuo drėgmės trūkumo, pagerės mikroorganizmų veikla. Sėklos
sudygs keletu dienų anksčiau, o augalai turės stipresnę šaknų sistemą. Pasėliai taps atsparesni
sausrai ir geriau žiemos. Pavasarį, anksčiau prasidėjus vegetacijai, geriau krūmysis.
Lietuvoje jau 15 metų ūkininkai beicuodami sėklas, prie visų beicų, vandens sąskaita,
prideda Humistar ir Ruter AA. Humistar stimuliuoja sėklos dygimą, saugo drėgmę aplink ją.
Ruter AA yra organikos, laisvųjų amino rūgščių ir azoto, fosforo bei kalio, o jo sudėtyje esantys
mikroelementai yra EDTA formoje, kuri saugo juos nuo nepageidaujamų reakcijų su dirva.

1. Beicas + Ruter AA 2,0 l/t + Humistar 2,0 l/t
2. Kontrolė

SĖKLŲ BEICAVIMAS

1 Variantas
Tręšimo rekomendacija:
1.

Ruter AA + Humistar

2,0 l/t + 2,0 l/t

2 Variantas
Tręšimo rekomendacija:
1.

Nutricomplex platinum 12-41-08 + Humistar

2,0 kg/t + 2,0 l/t

3 Variantas

Tręšimo rekomendacija:
1.

Nutricomplex platinum 12-41-08 + Ruter AA + Humistar

2,0 kg/t + 2,0 l/t + 2,0 l/t

Svarbu! Prie Baytan Universal ir panašių beicų, naudoti tik pusines trąšų normas.

RUDENINIS ŽIEMINIŲ
KVIEČIŲ TRĘŠIMAS VARIU
Tuščios varpų apačios - nesusiformavę grūdai – daugelio laukų problema. Vidurio
ir šiaurinėje Lietuvoje vyrauja šarmingos dirvos. Dėl to mikroelementai jose yra sunkiai
įsisavinami. Siekiant išvengti jų trūkumo, augalus reiktų purkšti per lapus. Pats pirmas
elementas, reikalingiausias iki susiformuoja 1 cm varputė yra varis (Cu). Tyrimais nustatyta,
kad dėl jo trūkumo galima prarasti iki 25 % derliaus. Dažnai pavasarį, dėl oro sąlygų purškimai
vėluoja, dėl to augalai laiku negavę vario, nespėja suformuoti pilnos grūdų varpos. Kad nebūtų
nepageidaujamos reakcijos, varis naudotinas tik 100 % EDTA formoje. Siekiant išvengti trūkumo,
rekomenduojama išpurkšti rudenį Tradecorp Cu 0,5-1,0 kg/ha tirpaluose kartu su herbicidais
tiesiai ant dirvos arba ant mažų augalų.

Vario trūkumo požymiai:

Vario trūkumas. Šaltinis: IPNI
Skirtingos vario formos ir saveika su herbicidu, skirtingai įtakoja augalo augimą ir vystymąsi. Gamybiniai bandymai 2015 m. Latvija.

Rekomendacijos:
Rudenį kartu su herbicidais:
1.

Tradecorp Cu

0,5 - 1,0 kg/ha

Pastaba: įspėjame, kad ši rekomendacija galioja tik originaliam Tradecorp Cu (EDTA
100 % chelatizacija) ir herbicido panaudojimui.

RUDENINIS RAPSŲ
STIPRINIMAS PRIEŠ ŽIEMĄ.
TECHNOLOGIJA 2-2-1!
Daugelis augintojų rudenį rapsus tręšia per mažai. Augalai nesukaupia šaknyse pakankamai
cukraus ir sausųjų medžiagų. Dėl to pritrūkus šviesos ir deguonies, jie pradeda aktyviau
kvėpuoti, ir išeikvoja sukauptus angliavandenius. Jų atsargos paprastai neatsinaujina. Todėl
pavasario gali sulaukti tik maža dalis augalų. Purškiant dirviniais herbicidais kartu su Ruter
AA, kurio pagrindą sudaro specialiai šaknis veikiančios amino rūgštys argininas ir metioninas
šaknys vystosi ypač sparčiai, nes šios organinės medžiagos labai greitai prasiskverbia per
ląstelių sieneles. Augalai tampa atsparesni ligoms, sausrai, drėgmės pertekliui, energija
kaupiama augimui ir vystymuisi, o ne kovai su nepalankiomis augimo sąlygomis. Fosforas ir
kalis, esantys Ruter AA, taip pat palankiai veikia šaknis, padaugėja smulkiųjų šaknų. Trąšas
sudaro 100 proc. EDTA (mikroelementai Zn, Mn, Fe), molibdenas. Tinka purkšti dirvą kartu su
dirviniais herbicidais, dar tik dygstančius ar visiškai mažus rapsus. Galima maišyti su augimo
reguliatoriumi, boro bei mangano trąšomis.

Ūk. Arūno Mickūno gamybinis
bandymas (Jurbarko raj.)

Ūk. Vaido Čižausko gamybinis
bandymas (Kėdainių raj.)

Ūk. Algimanto Kižausko gamybinis
bandymas (Kėdainių raj.)

Investicijos atsiperka. Ūk. Gražvydas Koženiauskas pripažįsta pažangias, nors ne pačias pigiausias, auginimo technologijas (Kauno raj.)

RUDENINIS RAPSŲ
STIPRINIMAS PRIEŠ ŽIEMĄ.
TECHNOLOGIJA 2-2-1!

Nedrąsus sprendimas priverčia suklusti, kuomet pamatai akivaizdų skirtumą savo lauke. Ūk. Vytautos Inčiūros ir sūnų ūkyje panaudotas Humistar ant neturtingos, nestrūkturingos, sunkios molio dirvos, pagerino maisto medžiagų įsisavinimą, suaktyvino
mikrobiologinį aktyvumą, augalų šaknys pradėjo greičiau vystytis ir augalai įgavo augimo pagreitį.

Kodėl verta naudoti?
•

Humistar - „uždeda“ plėvelę ant dirvos, saugo drėgmę ir herbicidai veikia ilgiau bei 		
efektyviau;
Ruter AA - esančios maisto medžiagos maitina tik besikalančią sėklą;
Final K - padeda subalansuoti amonio azoto ir kalio santykį augale, todėl augalų energija
nukreipiama į šaknų sistemos, stiebo ir kūgelio augimą, proporcingą formavimąsį.

•
•

Rekomendacijos:
Po žieminio rapso sėjos ant dirvos išpurškiama kartu su dirviniais herbicidais:
1.

Ruter AA + Humistar + Final K

2,0 l/ha + 2,0 l/ha + 1,0 l/ha

