Pavasarinis papildomas
Rapsų, javų ir kukurūzų tręšimas

Kiekvienas pavasaris ūkininkui atneša vis naujų išbandymų. Per daugiau nei 13
darbo Lietuvoje metų bendrovė „Tradecorp“, glaudžiai bendradarbiaudama su mokslininkais ir ūkininkais, rado būdą gaminti daugiau ir mažesnėmis sąnaudomis.
Kas naujo ir įdomaus? Kam jau pritarė Lietuvos ūkininkai?
Didžiausias pasiekimas ir produktų saugos bei efektyvumo įrodymas – išbandytas
trąšų maišymas su augalų apsaugos priemonėmis. Per pastaruosius trejus metus
atliekant tikslius mokslinius tyrimus „LWK Niedersachsen“ Northeime, Vokietijoje,
Gento universitete Belgijoje, Vilniaus universitete Lietuvoje ir kt., nustatyta, kad amino
rūgščių turintys „Tradecorp“ produktai rekomenduotini maišyti net su herbicidais,
ką kategoriškai draudžia kitos bendrovės dėl jų produktų sudėtyje esančių specifinių priedų. Nustatyta, kad „Delfan Plus“ yra nepamainomas produktas naudojant
sulfonilurėjos grupės herbicidus – herbicidai efektyviau selektyviai veikia net sunkiai
naikinamas naujas piktžoles, pvz., pelinius pašiaušėlius (Alopecurus myosuroides),
augalus mažiau veikia stresas, kurį sukelia chlorozė, ir dėl to išsaugomas 3–4 proc.
didesnis derlius.
Didžiuojamės, kad jau galime drąsiai rekomenduoti po rapsų, cukrinių runkelių,
kukurūzų, pupų, žirnių, daržovių, bulvių sėjos ar sodinimo su pirmaisiais dirviniais
herbicidais trąšų Ruter AA ir Humistar mišinius purkšti tiesiai ant dirvos. Taip jau
dešimtmetį purškia Pietų šalys, kuriose po sėjos užeinančios sausros, susidarančios
dirvos plutos, stiprėjantys vėjai ir naujos herbicidų formulės privertė keisti standartinio herbicidinio purškimo sampratą.
Atliekant produktų maišymo tyrimus „LWK Niedersachsen“, Northeime, Vokietijoje,
nustatyta, kad „Delfan Plus“, pridėjus prie augimo reguliatorių, 50 proc. sumažino javų išgulimą. Gento universiteto mokslininkai įrodė, kad „Delfan Plus“ galima
naudoti mišiniuose, cukrinius runkelius purškiant antruoju ir trečiuoju herbicidiniu
purškimu. Lietuvoje tai jau drąsiai taikoma.
Be minėtų naujų ir visiškai patvirtintų sprendimų maišyti „Delfan Plus“, „Ruter AA“ ir
„Humistar“ su herbicidais, „Tradecorp“ ir toliau stiprina pozicijas su šiais produktais:
tiekia pigiausią (apie 1 EUR/ha) ir, ko gero, efektyviausią vandens minkštinimo
priemonę (neutralizuoja Ca ir Mg), reguliuojančią pH ir mažinančią putojimą –
Spray Plus;
ūkininkaujant šarminiuose dirvožemiuose arba purškiant herbicidų mišinius kaip
saugiausias ir efektyviausias pataria rinktis 100 proc. EDTA mikroelementines
Tradecorp Cu, Tradecorp Mn, Tradecorp Zn, Tradecorp ZnMn ir kt. trąšas;
ieškantieji ekonomiško sprendimo niekada nenusivils nauja vandenyje tirpių NPK
trąšų serija Nutricomplex Platinum – jos veikia ir kaip biostimuliacinė trąša, ir
kaip vandens gerinimo priemonė;
	Lietuvos dirvožemiuose yra labai nedaug cinko ir molibdeno, todėl „Tradecorp“
jau daugelį metų sėkmingai parduoda Ruter AA, Tradecorp ZnMn, Tradebor Mo,
o nuo 2012 metų – ir gan pigias, bet efektyvias lapų trąšas Twintech ZnMn.
„Tradecorp“ didžiuojasi bendradarbiavimu su mokslininkais, ūkininkais ir
daugiau nei dešimtmetį vis augančiomis klientų gretomis.

RUDENS
Iepriekšējais ražas gads mums devis ne tikai labu ražu, bet arī
labu pieredzi lauksaimniecības kultūraugu audzēšanā. Ņemot
vērā jaunākos izmēģinājumus, salīdzinājumus un pieredzi,
zemniekiem būtu vērts vērst uzmanību, kā šķiet, uz nelielām,
bet ļoti nozīmīgām niansēm, kuras novēlotas var dārgi
izmaksāt. Tādēļ, plānojot rudens darbus, jāvērš uzmanība uz:

TRADECORP PRODUKTAI
Ekologiškas produktas

Antistresantai, stimuliatoriai
Pilnai augalų įsisavinamos L-α laisvosios, kairinės amino rūgštys
Laisvosios amino rūgštys L-α

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

24,0

28,8

288,0

Delfan® Plus

Suminis azotas (N)

9,0

10,8

108,0

Vietoj PAM, nuo streso, gerina pesticidų poveikį

Baltyminis azotas( N)

5,0

6,0

60,0

Organinės medžiagos

37,0

44,4

444,0

Organinė anglis (C)

23,0

27,6

276,0

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

15,0

18,0

180,0

Antistresantai, stimuliatoriai
Mikroelementiniai tirpalai su laisvosiomis L-α rūgštimis,
Organinės medžiagos

Ruter AA®
Šaknims, vegetacijos pradžioje

Boramin Ca®
Greitas kalcio ir boro įsisavinimas

Aton AZ®
Ypač tinka javams ir rapsams tirpaluose
su fungicidais

Aton Ca

®

Greitas kalcio įsisavinimas

Laisvosios amino rūgštys L-α

7,0

8,4

84,0

Suminis azotas (N)

5,5

6,6

66,0

Fosforas (P2O5)

5,0

6,0

60,0

Kalis (K2O )

3,5

4,2

42,0

Geležis (Fe) 100 proc. EDDHA

0,04

0,04

0,4

Manganas (Mn) 100 proc. EDTA

0,05

0,06

0,6

Molibdenas (Mo)

0,1

0,12

1,2

Cinkas (Zn) 100 proc. EDTA

0,07

0,08

0,8

Laisvosios amino rūgštys L-α

5,0

6,5

65,0

Kalcis (CaO)

8,0

10,4

65,0

Boras (B)

0,21

0,27

2,7

Laisvosios amino rūgštys L-α

5,0

6,0

60,0

Kalcis (CaO)

1,0

1,2

12,0

Boras (B)

0,09

0,1

1,0L

Geležis (Fe)

0,9

1,0

10,0

Manganas (Mn)

0,7

0,8

8,0

Molibdenas (Mo)

0,09

0,1

1,0

Cinkas (Zn)

1,08

1,2

12,0

Laisvosios amino rūgštys L-α

5,0

6,0

60,0

Kalcis (CaO)

6,3

7,5

75,0

Aton Fe®

Laisvosios amino rūgštys

5,0

6,0

60,0

Greitas geležies įsisavinimas

Geležis (Fe)

5,3

6,3

63,0

Aton Mn®

Laisvosios amino rūgštys L-α

5,0

5,5

55,0

Greitas mangano įsisavinimas

Manganas (Mn)

3,4

3,7

37,0

Laisvosios amino rūgštys L-α

14,0

16,8

168

Turbo Top

Suminis azotas (N)

6,22

7,46

74,6

Baltyminis azotas (N)

3,27

3,92

39,2

Kalcis (CaO)

0,5

0,6

6,0

0,0045

0,0054

0,054

0,45

0,54

5,4

Efektyvu tirpaluose su magniu ir fungicidais javams, Boras (B)
ypač vėliavinio lapo tarpsniu
Geležis (Fe)
Manganas (Mn)

0,35

0,42

4,2

Molibdenas (Mo)

0,0045

0,0054

0,054

0,54

0,65

6,5

Cinkas (Zn)

NP, PK ir NPK Startinės trąšos
Dirvos gerinimui, mikroorganizmų veiklai. Taupo trąšas

Turbo Seed Zn

masė,proc.

Fosforas (P2O5), tirpus vandenyje

47,00

PK kristalinės startinės trąšos, skirtos Vadershtad sėjamosioms su mikrotrąšadėžėmis

Kalis (K2O), tirpus vandenyje

31,00

Cinkas (Zn) 100 proc. su EDTA

1,00

Powered by Humifirst NP 18-46

Azotas (N)

18,00

Fosforas (P2O5)

46,00

Siera (S)

2,50

Azotas (N)

11,00

®

®

Startiniam augalų tręšimui NP trąšos su dirvos gerinimo priemone ir augimo aktyvatoriumi Humistar

Powered by Humifirst® NPK 11-7-17
Startiniam ir tradiciniam augalų tręšimui
NPK trąšos su dirvos gerinimo priemone ir augimo
aktyvatoriumi Humistar

Fosforas (P2O5)

7,00

Kalis (K2O)

17,00

Magnis (MgO)

3,00

Siera (S)

12,00

Cinkas (Zn) 100 proc. EDTA

0,02

Skystosios koncentruotos lapų trąšos
Koncentruoti tirpalai

Tradebor®

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

Boro etanolaminas (B)

11,0

15,4

154,0

Boro etanolaminas (B)

8,1

10,5

105

Molibdenas (Mo)

0,9

1,2

12

Suminis azotas (N)
100 proc. nitratinis (NO3)

10
10

16
16

160
160

15
2
0,05
0,04
0,05
0,10
0,001
0,02

24
3,2
0,08
0,064
0,080
0,160
0,0016
0,032

240
32
0,80
0,64
0,80
1,60
0,016
0,32

rapsams, c. runkeliams, bulvėms, daržovėms

Tradebor Mo®
B-žiedų, sėklų ir vaisių užmezgimui, žiedadulkių
apsidulkinimui. Mo - azoto augale įsisavinimui ir
fiksavimui

Calitech®
Kalcio nitratas su magniu ir mikroelementais.
Bulvėms ir daržovėms, vaismedžiams, gėlėms

Trafos® Mg-B-Mn-Fe
Kalio fosfitas. Prie fungicidų. Rapsams, bulvėms,
daržovėms.Iš analogų pigiausias.

Kalcis (CaO)
Magnis (MgO)
Boras (B)
Varis (Cu), 100 proc. EDTA
Geležis (Fe)100 proc. EDTA
Manganas (Mn) 100 proc. EDTA
Molibdenas (Mo)
Cinkas (Zn)100 proc. EDTA
Fosforas (P2O5)

28,20

39,40

394,0

Kalis (K2O )

18,80

26,30

263,0

Magnis 100 proc. EDTA (MgO)

0,30

0,42

4,2

Boras (B)

0,15

0,21

2,1

Manganas 100 proc. EDTA (Mn)

0,10

0,14

1,4

Geležis 100 proc. EDTA (Fe)

0,10

0,14

1,4

Skystosios koncentruotos lapų trąšos
Koncentruoti tirpalai
Fosforas (P2O5)

Trafos Synergy®
Kalio fosfitas. Prie fungicidų. Bulvėms, daržovėms,
c. runkeliams. Iš analogų pigiausias.

Magnitech®

Magnio nitratas su mikroelementais.Javams,
rapsui, pupoms, žirniams, bulvėms ir daržovėms,
vaismedžiams, gėlėms

Final K®

Kaupia s.m., cukrų

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

29,0

40,6

406

Kalis (K2O)

19,4

27,2

272,0

Magnis (MgO) 100 proc. EDTA

0,15

0,21

2,1

Kalcis (CaO) 100 proc. EDTA

0,15

0,21

2,1

Silicis(SiO2)

0,15

0,21

2,1

Suminis azotas (N)

7,00

9,1

91

100 proc. nitratinis (NO3)

7,00

9,1

91

Magnis (MgO)

10,00

13,00

130

Boras (B)

0,25

0,325

3,25

Geležis (Fe) 100 proc. EDTA

0,05

0,065

0,65

Manganas (Mn) 100 proc. EDTA

0,05

0,065

0,65

Molibdenas (Mo)

0,001

0,0013

0,013

Cinkas (Zn)100 proc. EDTA

0,02

0,026

0,26

Suminis azotas (N)

3,0

4,5

45,0

Kalis (K2O )

31,0

46,5

465,0

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

Iš viso huminio ekstrakto

15,0

16,5

165,0

Huminės rūgštys
Dirvos gerinimui, beicavimui, maisto medžiagų atblokavimui dirvoje,
šiaudų mineralizacijai pagerinti, taupo trąšas

Humistar®

Huminės rūgštys

12,0

13,2

132,0

Fulvinės rūgštys

3,0

3,30

33,0

Kalis (K2O)

5,01

5,51

55,10

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

Kalcis (CaO)

33,6

53,7

537,0

Manganas (Mn)

28,0

50,4

504,0

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

tūris, proc.

g/l

Koncentruotos skystosios lapų trąšos,
oksidų formoje.
Koncentruotos suspensijos

Maxflow Ca
Maxflow® Mn
®

Javams, rapsams, bulvėms

Chelatai
EDDHA mikrogranuliuoti chelatai

Ultraferro®

Geležis (Fe) 100 proc. EDDHA

6,0

Geležis (Fe) EDDHA (o-o)

4,2

Chelatai
EDTA mikrogranuliuoti chelatai

Tradecorp Ca
Tradecorp® Cu
Tradecorp® Fe
®

masė, proc.
Kalcis (CaO) 100 proc. EDTA

14,0

Varis (Cu) 100 proc. EDTA

14,5

Geležis (Fe) 100 proc. EDTA

13,2

Chelatai
EDTA mikrogranuliuoti chelatai

Tradecorp® Mg
Tradecorp® Mn
Tradecorp® Zn Mn
Tradecorp Zn
Tradecorp® AZ
®

tūris, proc.

g/l

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

5,77

7,5

75

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

masė, proc.
Magnis (MgO) 100 proc. EDTA

10,0

Manganas (Mn) 100 proc. EDTA

13,0

Cinkas (Zn) 100 proc. EDTA

8,0

Manganas (Mn) 100 proc. EDTA

6,0

Cinkas (Zn) 100 proc. EDTA

14,0

Boras (B)

0,65

Varis (Cu) 100 proc. EDTA

0,28

Geležis (Fe) 100 proc. EDTA

7,5

Manganas (Mn) 100 proc. EDTA

3,5

Molibdenas (Mo)

0,3

Cinkas (Zn) 100 proc.EDTA

0,7

Chelatai
EDTA tirpalai chelatai

Nutricorp® Mn

Nutricorp Mn (Mn) 100 proc.
EDTA

Vandens pH reguliavimui,
bikarbonatų neutralizavimui
Gerina augalų apsaugos priemonių efektyvumą, geriau tirpsta trąšos,
mažina putojimą
Amidinis rūgšties tirpalas

Spray Plus

®

Su spec. priedu

Azotas (N)

15,0

22,5

225,0

Amidinis azotas (N)

15,0

22,5

225,0

Bevandenė siera (SO3)

16,0

24,0

240,0

N-NH4

N-NO3

N-NH2

P2O5

K2O

MgO

FeEDTA

MnEDTA

ZnEDTA

CuEDTA

B

Mo

SO3

White 15-10-15 (Baltas)

15

10.8

4.2

0.0

10

15

2.0

0.06

0.04

0.02

0.01

0.02

0.003

29.5

Blue 13-40-13 (Mėlynas)

13

8.5

3.6

0.9

40

13

0.0

0.06

0.04

0.02

0.01

0.02

0.003

1.9

Orange 7-12-40 (Oranžinis)

7

1.4

5.6

0.0

12

40

0.0

0.06

0.04

0.02

0.01

0.02

0.003

14.7

14-11-25 + 2 MgO + mikro (Rausvas)

14

5.4

7.2

1.4

11

25

2.0

0.06

0.04

0.02

0.01

0.02

0.003

13.5

6-10-32 + 2 MgO + mikro (Rausvas)

6

4.0

2.0

0.0

10

32

2.0

0.06

0.04

0.02

0.01

0.02

0.003

31.5

18-18-18 + 2 MgO + mikro (Rausvas)

18

4.7

5.1

8.2

18

18

2.0

0.06

0.04

0.02

0.01

0.02

0.003

7.4

Naujiena!
11-5-34 + mikro + 4 GB *Platinum

11

3.9

7.1

0.0

5

34

0.0

0.06

0.04

0.02

0.01

0.02

0.003

15.8

4.0

Naujiena!
3-18-35 + mikro + 4 GB *Platinum

3

2.6

0.4

0.0

18

35

0.0

0.06

0.04

0.02

0.01

0.02

0.003

25.7

4.0

Naujiena!
18-18-18 + mikro + 4 GB *Platinum

18

3.5

5.1

9.4

18

18

2.0

0.06

0.04

0.02

0.01

0.02

0.003

3.6

4.0

Nutricomplex Produktai

Privalumai

Sukurtos, kad būtų patogu
išpilti iš maišo ir ištirpinti

GB

N suminis

NUTRICOMPLEX
PRODUKTAI

Labai geras tirpumas vandenyje
Grynos žaliavos
Subalansuotas tręšimas pagal augimo tarpsnius
Praturtinta aukštos kokybės Tradecorp EDTA chelatiniais mikroelementais
Saugu tręšti per lapus ir laistant
Sudėtyje nėra chloro ir natrio
Rūgštus pH ir žemas EC
Nesušoka, paprasta naudoti ir sandėliuoti
Nutricomplex trąšų gamybai yra naudojamos tik labai aukštos kokybės žaliavos ir pilnai
tirpios vandenyje bei lengvai augalų įsisavinamos formos: kalio nitratas, monokalio fosfatas,
mikroelementai 100 proc. chelatų formoje.
Tačiau daugelis faktorių gali įtakoti trąšų tirpumą: vandens temperatūra, tirpalo ir kitų
komponentų koncentracija, maišymo intensyvumas ir tirpalams ruošti naudojamos talpos.
Priklausomai nuo temperatūros ir NPK santykio pilnai ištirpsta vandenyje per 10-15 minučių.

Kaip ištirpinti
Nutricomplex?

Suderinamumas

Nutricomplex trąšos turi būti tirpinamos vandenyje.
Produktas pilamas tiesiai iš maišo į purkštuvą arba į šalia esančią talpą prie purkštuvo, o
purkštuve visą laiką turi būti įjungtas maišytuvas.

Nutricomplex trąšos gali būti maišomos su pesticidais ir kitomis trąšomis. Rekomenduojama
atlikti bandomąjį testą.

nutricomplex

®

platinum

Vandenyje tirpios NPK trąšos su 4 proc. glicino
betaino
Glicino betainas.
Kas tai?

Glicino betaino
privalumai

Glicino betainas yra amino rūgštis, kuri yra natūraliai sintetinama pačių
augalų. Tai yra tarpinė grandis daugelyje augalo procesų, bet pagrindinė jos funkcija – saugoti augalą nuo osmotinio streso, kurį sukelia nepalankios augimo sąlygos (didelis temperatūrų
ir santykinės drėgmės svyravimas, intensyvus apšvietimas), druskų koncentracija.
Žemų temperatūrų metu sumažina vandens prieinamumą ir taip
mažiau pažeidžiama ląstelė
Aukštų temperatūrų metu mažina transpiraciją, dehidrataciją ir
turgoro slėgį
Saugo augalo ląsteles nuo sunykimo
Saugo augalo baltymus ir fermentus nuo streso
Detoksikuoja laisvuosius radikalus
Užtikrina fotosintezę streso metu
Sumažinamos augalo energijos sąnaudos fotosintezei
Garantuoja derlių ir streso sąlygomis
Labai lengvai įsisavinamas per lapus
Greitas, teigiamas augalo pasikeitimas

Pastaba: Naudojant „Nutricomplex Platinum“, nereikia naudoti „Spray Plus“.

Nutricomplex tirpinimas
1. Purkštuvą užpildyti 80 proc. tūrio.

2. Pradėti maišyti (jei reikia, naudoti Spray Plus).

4. Iš lėto srovele pilti trąšas į purkštuvą arba prie purkštuvo esančią talpą.
Siurblys privalo būti įjungtas visą laiką ir maišyti.

3. Atidaryti Nutricomplex maišą

5. Išjungti vandenį ir maišyti tol, kol trąšos pilnai ištirps.

VANDENS IR
DIRVOŽEMIO
TIRPALO pH
MATUOKLIS

Kad trąšos ir augalų apsaugos priemonės būtų naudojamos efektyviai, būtina žinoti vandens ir dirvožemio tirpalo pH. Jei su pesticidais naudojamas vanduo, kurio pH nėra artimas neutraliam, poveikis
gali labai skirtis nuo numatytojo. Idealus vandens pH yra 5–6. Dirvožemio tirpalo pH turi įtakos
elementų pasisavinimui iš dirvos. Skirtingi elementai pasisavinami esant skirtingoms pH vertėms.
Idealus dirvožemio tirpalo pH yra 6,5–7. pH matuoklis – tai prietaisas, kuriuo nustatomas tirpalo
rūgštingumas arba šarmingumas. pH vertė gali būti nuo 0 iki 14. Jei pH < 7, tirpalas yra rūgštinis,
jei pH = 7, neutralus, jei pH > 7 – šarminis.

SKIRTINGI ELEMENTAI PASISAVINAMI ESANT SKIRTINGAM DIRVOŽEMIO pH
N

P

K

Mg

B

Mn

Cu

Fe

Zn

Mo

< 5,5
> 7,5

<6
> 7,5

< 5,5

<6,5

<5
> 7,5

<5
> 6,5

< 4,5
> 7,5

> 6,5

<4,5
> 7,5

< 5,5

POPULIARIAUSIŲ AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS ESANT SKIRTINGAM VANDENS pH
Veiklioji medžiaga

Produkto pavadinimas

2,4 D

2,4 D Nufarm , Estet® 600 EC,
Mustang® 460 SC, (Mustang Forte,
Hussar Aktiv® OD)

Grupė
H

Abamectine

Vertimec® 018EC

I

Alphamethrin

Fastac® 50 EC

I

Azadirachtine

NeemAzal

I/A

idealu

Azoxystrobine

Amistar® 250 SC, Amistar xtra®,
Amistar Opti® 480 SC

F

stabilu

Bentazone

Basagran® 480

H

Chlorotalonil

®

Amistar Opti 480 SC

F

Clopyralid

Galera 334 SL, Ariane S,
Lontrel® 72 SG

H

Copper hydroxide

Champion® WP

F

idealu

Copper sulfate pentahydrate

CuSO4 * 5 H2O = vario sulfatas

F

idealu

Chlormetkvatchlorid

Cycocel 750 , Cycogan,
Stabilan 750 SL

Cypermethrin

Cyperkill 500 EC

Desmedipham

Betanal

Dicamba

Arrat , Banvel 4S, Lintur 70 WG,
Dicoherb Super® 750 SL

Difenoconazole

Celest® Trio 060 FS, Dividend Star® 036
FS, Maxim® Extra 050 FS, Score® 250
EC, Taspa® 500 EC, Toprex® 375 SC

Dimetomorphe

®

®

®

®

®

®

pH 3

pH 5

pH 7

netinka
idealu
suyra

idealu
idealu
netinka

lėta hidrolizė
idealu

AR

idealu

I

stabilu

H

70 d.

20 val.

Acrobat® Plus, Orvego®

F

stabilu

Diquat

Diqua®, Reglon Super® 150 SL

D

idealu

Epoxyconazole

Adexar , Allegro Super, Bell , Bell
Super OD, Ceriax®, Duett® Ultra, Epox®
Extra, Epox® Top, Capallo®, Maredo®
125 SC, Opera® N, Opus®, Osiris®,
Swing® Gold, Tango® Flex, Tango® Super,
Viverda®

F

12 d.

Etephon

Cerone®, Terpal®

AR

Fosetyl Al

Previkur Energy

F

®

®

10 min.
netinka

H
stabilu

®

netinka

35 val.

B/F

®

pH 9

®

stabilu

stabilu

vengti
idealu

nestabilu

POPULIARIAUSIŲ AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS ESANT SKIRTINGAM VANDENS pH
Veiklioji medžiaga

Produkto pavadinimas

Grupė

pH 3

Gibberellic acid

pH 5

pH 7

pH 9

idealu

lėta hidrolizė

vengti

Glyphosate

Amega, Barbarian Biograde 360®,
Barbarian Hi-Aktiv, Dalgis®, Dominator®,
Glyphogan®, Glyphomax®, Glyphomax
Plus®, Glyfos®, Glyfos Supreme 450 SL,
Glyphogan® 360, Kernel 480 SL, Klinik
360 SL, Ranger®, Rodeo®, Rosate 36,
Symbol®, Taifun® B, Ouragan® System 4

Iprodione

Rovral® Aqua Flo

Kresoxym methyl

Allegro Super, Candit

F

Mancozebe

Acrobat® Plus, Dithan NT, Electis® WG,
Ridomil® Gold 480 SL

F

MCPA

Agroxone® 750, Ariane S, Ceridor MCPA,
Chwastox, Dicoherb Super ® 750 SL,
Duplosan® Super, MCPA 400 SL, MCPA
Super, 2,4 -D Nufarm, Optika® Trio

H

Metalaxyl

Ridomil® Gold 480 SL

F

Metazachlor

Butisan® 400, Butisan® Star, Kalif® CS,
Nimbus® SE, Sultan® 500 SC

H

lėta hidrolizė

stabilu

lėta hidrolizė

Metribuzine

Metric , Mistral® 700 WG

H

569 val.

47 d.

191 val.

Penconazole

Topaz

F

stabilu

Pendimethaline

Activus 330 EC, Fligth®, Flight® Forte
(Picona®), Legacy® Pro, Stomp® CS,
Stomp® 330 EC

H

idealu

Permethrin

Bulldock® 025 EC, Cypercill 500 EC,
Decis® Mega, Eforia® 065 ZC, Fastac® 50
EC, Furry®2 100 EW, Kaiso 50 EG, Karate
Zeon® 5 CS, Mavrik® 2F, Proteus® OD

I

Picloram

Galera® 334 SL, Golden Piccant 334 SL,
Piccoli 334 SL

H

Propaquizafop

Agil® 100 EC

H

Quizalofop-p-methyl

Targa® Super

H

stabilu

Rimsulfuron

Titus® 25 DF

H

4 d.

Sulfonylurea

Accurate 200 WG, Alister Grande,
Caliban® Duo, Glin® 75 GF, Grodyl®,
Hussar® Activ OD, Calibre® 50 SX,
Lintur® 70 WG, Logran® 20 WG, Maister®
OD, Mezzo WG, Milagro® Extra 6 OD,
Milagro® 4 OD, Nicogan® 40 SC,
Arrat®, Sekator® OD, CaribouTM 50 WG,
Granstar® Premia 50 SX, Logran® 20 WG

H

Sulfosulfuron

Monitor®

H

Triasulfuron

Arrat , Tooler

®

B/F
®

®

®

®

mažiau
efektyvus

idealu

H

stabilu

idealu

hidrolizė

34 d.

7 val.

idealu

netinka
stabilu

200 d.

115 d.

stabilu

stabilu
mažiau
efektyvus
mažiau
efektyvus
3 val.

7 d.

®

®

H

idealu

netinka

idealu (ypač tirpinimui)
netinka

KALIBRAVIMAS
Norint užtikrinti pH matavimo rezultatų tikslumą ir kokybę, pH matuoklis turi būti sukalibruotas ir paruoštas naudoti. Kalibruoti reikia prietaisą
įsigijus, po to kas 2–3 naudojimo savaites. pH matuoklį reikia sukalibruoti tam, kad jis būtų paruoštas matuoti visas terpes: rūgštinę, šarminę
ir neutralią. Šiam procesui naudojami specialūs kalibravimo skysčiai. Taip pat svarbu, kad matuoklis visada būtų švarus, sausas ir laikomas
sandariai uždengus matavimo galvutę.

RQ-FLEX VANDENS KIETUMUI
IR BIKARBONATŲ
KONCENTRACIJAI
MATUOTI

Vanduo – labiausiai paplitęs junginys žemėje. Jis būtinas visiems gyviems
organizmams ir dalyvauja pagrindiniuose cheminių junginių procesuose. Vienas iš
tokių procesų vyksta vandenį maišant su augimo reguliatoriais, trąšomis ir augalų
apsaugos priemonėmis. Kad nesumažėtų šių preparatų efektyvumas, būtina
žinoti vandens, naudojamo purškiant, cheminius parametrus: maistinių medžiagų
koncentraciją, druskų, karbonatų ir bikarbonatų kiekį. Bikarbonatų koncentracija
parodo vandens kietumą, būtent šis parametras ir nustatomas prietaisu RQ FLEX.

Kodėl reikia žinoti vandens kietumą?
Norint išvengti purkštukų užsikimšimo
Norint padidinti augalų apsaugos produktų naudojimo efektyvumą
Norint išvengti maistinių medžiagų blokavimo
Norint sumažinti ūkio išlaidas

Kas yra RQ FLEX?

RQ FLEX – mobilus, lengvas ir patogus prietaisas, naudojamas augalininkystės
ūkiuose. Dėl jo unikalios technologijos bikarbonatų koncentracija vandenyje
pamatuojama akimirksniu ir išanalizavus gautus rezultatus ūkininkui pateikiami
ekonomiški pasiūlymai, kaip pagerinti vandens kokybę. RQ FLEX rezultatai ir jų
tikslumas patikrintas ASU vandens tyrimų instituto laboratorijos atliktais bandymais.

Ką verta žinoti?
Vandens kietumo skalė (CaCO3) mg/l
Laikoma:
Mg/l CaCo3
0-50
50-100
100-200
200-300
300-450
> 450

Minkštas
Vidutiniškai minkštas
Kietokas
Vidutiniškai kietas
Kietas
Labai kietas

Remiantis RQ FLEX matavimų rezultatais naudojama priemonė: „Spray Plus“
TRĄŠOS VANDENS KOKYBEI REGULIUOTI IR BIKARBONATŲ KIEKIUI NEUTRALIZUOTI.
NAUDOJAMOS TIRPALUOSE SU HERBICIDAIS, INSEKTICIDAIS, FUNGICIDAIS, AUGIMO
REGULIATORIAIS IR LAPŲ TRĄŠOMIS

spray plus

®

vandens kokybės gerintojas
Spray Plus
rekomenduojama
naudoti:

Kokia eilės tvarka
pilti į purkštuvą?

Spray Plus
rekomenduojama
naudoti su:

Kai norima sureguliuoti vandens kokybę ir neutralizuoti bikarbonatų kiekį
Kai siekiama padidintį augalų apsaugos priemonių efektyvumą
Kai norima išvengti maisto medžiagų blokavimo
Kai norima išvengti sveikatos sutrikdymų (odos, kvėpavimo takų ir kt.)
Kai naudojamas karbamidas, amonio sulfatas, magnio sulfatas ir kitos trąšos,
kurios neturi įtakos bikarbonatų mažėjimui vandenyje
1.
2.
3.
4.

Spray Plus arba iš vakaro paruoštas karbamido tirpalas. Tuomet Spray plus bus sekantis
Nutricomplex 14-11-25 arba kitos vandenyje tirpios NPK trąšos
Magnio sulfatas
Karbamidas, jeigu tirpinama”ant sieto” (žemina temperatūrą, todėl dėti pabaigoje,
geriau atskirai ištirpintą)
5. Delfan Plus
Glifosatais: (Taifun B, Glyphogan 360 , Barbarian Hi-aktiv, Glyfos Supreme 450 SL,
Klinik 360 SL,Ouragan System 4)
Fenoksi grupės herbicidais: MCPA, MCPP (MCPA Super, Dicoherb Super 750 SL,
Duplosan Super, Nufarm,MCPA)
Karbamatų grupės herbicidais: (Betanal SE, Betanal MaxxPro, Powertwin 400 SC,
Kontakt 320 SC,)
Graminicidais: (Targa super, Puma Universal, Leopard, Fusilade Forte 150, Agil 100 EC,
Foxtrot 69, EW, Pantera 40 EC, Focus Ultra)
Piretroidais: (Cyperkill 500 EC, Decis mega, Bulldock 025 EC, Kaiso 50 EG,
Karate Zeon 5 CS, Mavrik 2F, Proteus OD)
Augimo reguliatoriais : (Modus, Cycocel, CCC)
Draudžiama naudoti su Cerone, Terpal.
Naudojimo norma parenkama pagal bikarbonatų kiekį, esantį vandenyje:
Ruošiant augalų apsaugos priemonių mišinius, dedant Spray Plus yra galima kartu naudoti ir
DelfanPlus
Spray Plus Norma = Bikarbonatų kiekis vandenyje
Optimalus vandens pH = 5,5. Tai pasiekiama su Spray Plus
SU SPRAY PLUS

BE SPRAY PLUS

Herbicidas

Kutikula

Herbicidas

HerbiKalcis (Ca)
cidas

HerbiMagnis
(Mg)
cidas

Herbicidas

HerbiHerbicidas
cidas

Spray Plus

2014 METŲ
SEZONO
NAUJIENA!
FLUORIMETRAS MAISTINIŲ
MEDŽIAGŲ
TRŪKUMO
MATUOKLIS

Į kasdienybę skverbiantis šiuolaikinėms technologijoms, turime neatsilikti ir mes ─ būti
inovatyvūs ir modernūs. Žemės ūkis yra puiki sritis šių technologijų plėtrai, taigi bendrovė
„Tradecorp“, bendradarbiaudama su akredituota prancūzų laboratorija SADEF, pristato
unikalų rinkoje prietaisą FLUORIMETRĄ

Kas yra FLUORIMETRAS?

SADEF su šia technologija dirba nuo 1992-ųjų. Ilgametė patirtis ir kruopštūs tyrimai
suteikė galimybę pristatyti analogų rinkoje neturinčią sistemą, kuri sujungia kišeninį
kompiuterį ir nešiojamąjį fluorimetrą. Šiuo prietaisu galima atlikti tikralaikius matavimus
realiuose pasėlių plotuose – taip sutaupoma daug laiko ir pinigų. Fluorimetras gali būti
naudojamas su visais augalais, matavimai atliekami visuose augimo tarpsniuose.

Kaip fluorimetras veikia?

Prietaisu galima nustatyti maistinių medžiagų trūkumą 10–20 dienų iki pasirodant
simptomams. Tai leidžia profesionaliai ir ekonomiškai parinkti konkrečius problemų
sprendimo būdus, siekiant išvengti nuostolių.
Fluorimetras atpažįsta 8 elementus:
azotą,
geležį,
manganą,
magnį,
sierą,
kalį,
kalcį
borą.

Veikimo mechanizmas

dėl chloroplastų sugeriama šviesos energija ir reakcijų grandinė sukelia sąveiką tarp
dviejų fotosistemų (šviesos ir tamsos). Fluorimetras išmatuoja dėl šios sąveikos vykstančią
ultravioletinę spinduliuotę ir pateikia rezultatus, kurie parodo augalo maistinių medžiagų
trūkumą.

Pavasarinis
Javų, Rapsų ir
kukurūzų Tręšimas
skystomis
azotinėmis
trąšomis

Anksti pavasarį augalai pirmiausiai yra tręšiami azotinėmis ar azoto-fosforo-kalio trąšomis.
Tam tinka amonio nitratas, KAS, NPK trąšos. Verta atminti, kad dėl žemų temperatūrų
augalai sunkiai įsisąvina maisto medžiagas, ypač fosforą ir kalį ne tik iš dirvos, bet ir trąšų.
Kuomet augalams trūksta minėtų maisto medžiagų, šie sunkiai įsisąvina nitratinį azotą.
Pirmuosiuose augimo tarpsniuose reikia „pažadinti“ augalus, t.y. papildomai per lapus
pamaitinti lengvai įsąvinamomis trąšomis su fosforu ir kaliu, organinėmis medžiagomis.
Papildomas maisto medžiagas galima ištręšti tirpaluose kartu su azotinėmis trąšomis KAS.
Daugiamečių tyrimų ir ūkininkų praktika rodo, kad KAS poveikis tampa švelnesniu ir efektyvesniu, kuomet į gryną KAS tirpalą įmaišoma organinių ir mineralinių trąšų. Tam tinka
Humistar ir Ruter AA. Humistar stimuliuos augalų atsigavimą, geriau vystysis šakniaplaukiai,
kurie efektyviau išnaudos trąšas iš dirvos, drėgmė ilgiau išliks dirvoje; Ruter AA yra NPK,
mikroelementai EDTA formoje, todėl nesusidarys jokie netirpūs junginiai nei šarminėje, nei
rūgščioje dirvoje. Taip ne tik pamaitinsite augalus, bet ir sumažinsite augalų stresą.
Jeigu KAS bus tręšiama du kartus po 200 l/ha, tai su pirmu laistymu rinkitės Humistar 2-5/
ha, o su antru – Ruter 2-5l/ha. Normas pasirinkite pagal vyraujančias oro sąlygas, augalų
būklę, buvusį rudeninį tręšimą bei dirvos turtingumą maisto medžiagomis ir ypač organika,
kuri yra visų trąšų pagrindas.
Patarimas: jei dirbate pagal beariminę technologiją, organinių trąšų Humistar ir Ruter AA
normas naudokite maksimalias.

Anksti pavasarį, jei azotinė trąša yra KAS, prie gryno tirpalo (200 l) pridėkite:

Humistar 3 l/ha + Ruter AA 2 l/ha

Kairėje: KAS + Ruter + Humistar, dešinėje tik KAS
2009-2010 m., Ūk. G. Lebeda, Pakruojo raj.

Kviečiai: pakrikai ištręšta NPK 300 kg/ha. Sėta Horsch sėjąmąja skystomis trąšomis. Kairėje: KAS 25 85 l/ha + Ruter AA 3,5 l/ha, dešinėje:
KAS 25 100 l/ha
2009-2010 m., Ūk. G. Lebeda, Pakruojo raj.

Sėjant vasarinį rapsą, vasarinius miežius, kviečius arba kukurūzus, ypač vyraujant lengvoms,
nualintoms dirvoms ir turint galimybę lokaliam startiniam tręšimui granuliuotomis trąšomis, kartu su sėkla ištręšiamos startinės trąšos. Turint mikrotrąšądėžes, reiktų naudoti Turbo Seed
Zn. 2013 metais šios trąšos patobulintos. Nuo šiol jos gaminamos 1-2 mm granulėmis. Dėl to
ištręšimo metu jos mažiau sorbuoja drėgmę.
Tręšiant lokaliai, naudokite startines trąšas Powered by Humifirst (koncentruotas NPK trąšas su
organika).
Esant galimybei, lokaliomis sėjamosiomis, kartu su sėkla ištręškite 50 - 100 kg startinių trąšų su
organika (Startinės trąšos Hum 2%), ypač, jei ūkyje vyrauja prastos struktūros ir sunkios dirvos.
Koncentruotos huminės medžiagos, esančios trąšų sudėtyje, palankiai įtakoja natūralios dirvos
mikrofloros vystymąsi. Sėklos lengviau dygsta, įsisavina maisto medžiagas, sparčiau vystosi
šaknų sistema.

Startinių trašų
naudojimas
javų, rapsų ir
kukurūzų
sėjos metu

Naudojant trąšas su organika yra efektyviau išnaudojamos maisto medžiagos esančios dirvoje.
Jos atblokuojamos ir paverčiamos į prieinamas formas. Pavyzdžiui, fosforo ir mikrolementų iš
dirvos papildomai įsisąvinama apie 30 procentų daugiau. Organinės medžiagos, esančios aplink
trąšų granulę, sulaiko drėgmę ties šaknimis, augalai lengviau perneša sausras.

Vasarojus tręštas Startinėmis trąšomis su Humusu: dešinėje 100 kg/ha,
viduryje kontrolė, kairėje 50 kg/ha.
2012 m., Latvija, ūkis Daile agro

Vasarojus tręštas Startinėmis trąšomis su humusu: kairėje100 kg/ha,
dešinėje - standartinė technologija.
2012 m., Ūk. A. Vaitekūnas, Joniškio raj.

Turbo Seed Zn
P 47 K 31 Zn EDTA 1%
1-2 mm granulės. Norma 10-25 kg. Naudoti Vaderstad mikrotrąšadėžę

Powered by Humifirst NPK 11-07-17
(trąšose yra 0,75% koncentruotų huminių medžiagų,
t.y. 35 l Humistar 1 tonoje trąšų ir 2 kg cinko EDTA formoje).
Trąšos norma - 50-100 kg/ha,

Powered by Humifirst NP 18-46 hum
(trąšose yra 2% koncentruotų huminių medžiagų,
t.y. 100 l Humistar 1 tonoje trąšų).

HUMISTAR poveikis dirvožemiui ir augalams:
gerėja dirvožemio derlingumas:
pagerina dirvožemio struktūrą,
suaktyvina dirvožemio biologinį aktyvumą,
pagerina mikrofloros vystymąsi ir veiklumą,
optimizuoja vandens ir mitybos elementų pasisavinimą,
mažina toksinių medžiagų kiekį dirvožemyje.
didėja augalų produktyvumas:
stimuliuoja sėklų dygimą,
aktyvina augalų kvėpavimą ir fotosintezės procesus,
stiprina augalo imunitetą ir didina atsparumą ligoms,
stiprina šaknų sistemos augimą, ypač gilyn
Svarbiausia huminių rūgščių savybė yra gebėjimas surišti netirpius metalų
jonus, oksidus ir hidroksidus bei lėtai atiduoti augalams, jiems tinkamu metu.

Papildomai atblokuoja
maisto medžiagas iš dirvos
N

+19%

P

+30%

K

+24%

Ca

+20%

Mg

+19%

Fe

+33%

Mn

+37%

Zn

+43%

Cu

+60%

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

SĖKLŲ beicavimas
Sėjant vasarinius rapsus, miežius, kviečus, kukurūzus, 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 taps beveik neprieinami.
Sėklų apvėlimui niekada nesirinkite trąšų, kurių sudėtyje yra fosforo ir sulfatinių, o ne chelatinių mikroelementų! Fosforas junginiuose su sulfatais sudaro netirpių druskų junginius – fosfogipsą. Dėl to maisto medžiagos augalams tampa sunkiai įsisavinamos.
Lietuvoje jau 11 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 NPK, mikroelementai EDTA formoje, kurie apsaugo nuo nepageidaujamų reakcjų su dirva.

Kairėje visas laukas pasėtas su sėkla, beicuota tik su beicu, o dešinėje - su Ruter AA ir Humistar. 2010 m., ŽŪB Nemunas, Kėdainių raj.

Humistar 2 l/t + Ruter 2 l/t
vienai tonai grūdų

Pavasarinis papildomas rapsų tręšimas
1. Gaivinamasis tręšimas
Gaivinamasis trąšų purškimas atliekamas vos tik atsiranda galimybė įvažiuoti į dirvą ir
dienos temperatūra būna aukštesnė, nei +5˚C. Trąšas galima išpurkšti tirpaluose kartu su
rapsiniu insekticidu.

Svarbiausios maisto medžiagos vegetacijos pradžioje.
Žiema Pavasaris

Vasara

Vegetacijos
pradžia

PK

NO3

Delfan Plus - koncentruotos laisvosios L-alfa amino rūgštys 288 g/l. Tai natūralus organinis azoto šaltinis, lipnus tirpalas, kuris labai
lengvai prilimpa, pasiskleidžia ir įsiskverbia net pro vaškinį lapo sluoksnį. Vietoje PAM jį galima maišyti su daugeliu herbicidų, augimo
reguliatorių, insekticidų ir fungicidų. Pesticidai suveikia greičiau ir efektyviau. Tyrimais nustatyta, kad piktžolės neatgyja, o augalų
toksiškumas dėl pesticidų poveikio sumažėja 22 procentais.
Šaltinis: Hogeschool Ghent (Dr. Greet Verlinden), Belgija

Tik vanduo

Pridėjus Delfan Plus

Dirbant pagal intensyvią technologiją:

Trafos MgMnFeB 3 l/ha + Delfan Plus 1 l/ha
Jei dirbama pagal ekonominį variantą:

Nutricomplex 13-40-13 3-5 kg/ha + Karbamidas 3-5 kg/ha + Ruter AA 2 l/ha
arba Delfan Plus 1 l/ha
Jei vyrauja optimalios oro sąlygos:

Nutricomplex Platinum GB 3-18-35 3-5 kg/ha,
pagal oro sąlygas galima pridėti 3-5 kg karbamido.

2. Rapsų purškimas Herbicidais ir lapų trąšomis
Naikinant piktžoles, po purškimo herbicidais, rapsai dažnai sustresuoja ir netgi apdeginami. Siekiant sušvelninti toksinį poveikį rapsams,
tirpaluose su dirviniais herbicidais naudokite Ruter AA, o sudygusiems - Delfan Plus.
Purškiant rapsus dirviniais herbicidais, pridėkite Ruter AA 2 l/ha – augalai mažiau stresuos, gaus anksti reikalingo fosforo, kalio, molibdeno,
greičiau vystysis jų šaknys – augalai bus tvirtesni, pasiruošę būsimoms nepalankioms augimo sąlygoms. Naudojant herbicidus po rapsų sudygimo, į tirpalus pridėkite Delfan Plus 1 l/ha.
Tyrimais patvirtinta, kad herbicidų ir Delfan Plus bei Ruter AA mišiniai teigiamai įtakoja augalų vystymąsi, jie mažiau stresuoja, efektyviau
naikinamos piktžolės ir jos nėra atgaivinamos.

Rapsai „Abakus” rudenį po sėjos buvo purkšti dirvinių herbicidų „Sultan“, „Brasan“ ir biostimuliatorių ir trąšų „Ruter AA“, „Humistar“ bei „Final K“ mišiniu:
1+1+2+2+1 l/ha. Dirvinių herbicidų ir „Ruter AA“ bei „Humistar“ naudojimas iškart po sėjos yra labai efektyvus ir ekonomiškas sprendimas. Vasariniam
rapsui „Final K“ galima nenaudoti.
2014 m. balandžio 2 d., Ūk. Ž. Čižauskas, Kėdainių raj.

3. Rapsų purškimas Butonų tarpsniu ir prieš žydėjimą
Ilgėjant rapso stiebui ir formuojantis butonams, atsiranda didžiausias azoto-kalio-sieros poreikis. Tai reikalinga augimui - energijos ir cukrų
sintezei, stiebų tvirtumui ir maisto medžiagų išnešiojimui augale, o siera įtakoja būsimo aliejaus kiekį ir kokybę. Siekiant subalansuoti augalų
mitybą šiuo augimo tarpsniu, reikia parinkti greitai įsąvinamas ir ekonomiškai pelningas lapų trąšas:

Vyraujant palankioms augimo sąlygoms:

Nutricomplex Platinum GB 3-18-35 + Magnitech 2-3 l/ha +Tradebor Mo 1 l/ha
arba

Nutricomplex 6-10-32 + Magnitech 2-3 l/ha + Tradebor Mo 1 l/ha
Vyraujant sausrai:

Nutricomplex 15-10-15 + Magnitech 2-3 l/ha + Tradebor Mo 1 l/ha
Tinka maišyti su insekticidais.

Svarbiausios maisto medžiagos vegetacijos metu.
Žiema Pavasaris

Vasara

N
Spartesniam augimui
K
Azoto ir angliavandenių
apykaitai
Apsauga nuo šalčio ir sausros
S
Aliejaus kiekiui ir kokybei

B
Žiedams ir ankštarų užmezgimui
Mo
Azoto fiksacijai
Mn
Aliejaus kiekiui ir kokybei
Zn
Baltymų sintezei, žiedadulkėms

Rapsų mikroelementinėje mityboje molibdenas yra vienas svarbiausių mikroelementų po boro. Jis skatina gumbelinių bakterijų veiklą, dalyvauja azoto apykaitos procesuose, chlorofilo sintezėje. Didžiausias jo poreikis yra dygimo ir butonų formavimosi tarpsniuose. Trūkstant molibdeno,
rapsų derlius sumažėja iki 10 proc. Molibdeno trūkumo požymiai panašūs į azoto: lapai raukšlėjasi, susisuka, tampa šaukšto formos, audiniai
suplonėja. Šio mikroelemento Lietuvos dirvose yra mažai. Be to, jis yra sunkiai įsisavinamas iš dirvos, o iš trąšų jo įsisąvinimą riboja sulfatai,
todėl molibdenas tampa mažiau judrus. Molibdeną lengviausia ir efektyviausiai ištręšite pasirinkę naujas ir nebrangias boro-molibdeno trąšas
etanolamino formoje - Tradebor Mo (B 105 g/l , Mo 12 g/l).
Prieš rapsų žydėjimą arba žydėjimo pradžioje reikalingiausia maisto medžiaga yra boras. Natūraliai šis elementas augale yra labai sunkiai
judantis ir nepereina iš vienų augalo dalių į kitas. Renkantis boro trąšas, ypatingą dėmesį kreipkite į boro formą, o ne į boro kiekį produkte.
Produktų, kurių sudėtyje yra boro (150 g/l ), gan platus pasirinkimas: boro rūgštis, įvairios boro suspensijos, tetraboratas ir kiti. Tačiau tik vienintelė boro etanolamino forma yra veiksminga augalui, nes turi sudėtyje judraus azoto, kuris išnešioja borą augale bei suteikia augalui žalumo.
Todėl renkantis boro trąšas rapsams, rekomenduojame rinktis Tradebor 154 g/l, kurio pagrindą sudaro boro etanolamino forma.

Tradebor 154 g/l 2 l/ha
Ši boro etanolamino forma yra nepavojinga netgi žydinčiam rapsui!
Esant mikroelementų trūkumui, prie boro trąšų pridėti mangano (Mn) ir cinko (Zn).
Patartina rinktis tik 100% chelatinę 100% EDTA formą,
ypač jei bus pražydusio rapso daugiau nei 25%:

Tradecorp Mn 6% Zn 8% 1 kg/ha
arba

Tradecorp Mn 13% ir Tradecorp Zn 14% po 0,5 kg/ha

Pavasarinis VASarinis
papildomas javų
tręšimas

1. Javams krūmijantis
Pagrindinis tikslas – „pažadinti“ augalą po žiemos ir sėkmingai pradėti vegetaciją. Tam labiausiai
tinka fosforo ir kalio trąšos. Krūmijimosi tarpsniu reikalingi ne tik fosforas ir kalis, bet ir mikroelementinės vario trąšos. Šios trys maisto medžiagos ankstyvuose augimo tarpsniuose kiekviena atskirai
atlieka svarbias funkcijas, o visos kartu labai stipriai įtakoja nitratinio azoto įsisąvinimą. Vidutinė
vario norma, priklausomai nuo dirvos turtingumo, pH ir derlingumo yra 80-200 g/ha. Jis reikalingas
grūdų mezgimuisi ir dydžiui, fotosintezei, azoto ir baltymų apykaitai. Žiedadulkės tampa gyvybingos
ir vaisingos, grūdai – sunkesni, varpos – pilnos. Lignino apykaitą augale taip pat įtakoja varis, todėl
augalo stiebai būna kietesni ir atsparesni išgulimui.
Vario trūkumą išduoda baltos lapų viršūnės, tuščios ir baltos varpos. Dažnai atrodo, kad augalas
vysta ir džiūsta jo lapų galiukai dėl sausros, o susiformavus varpai, matomos tuščios, lyg kenkėjų
nugraužtos jų viršūnės.
Jei dėl oro sąlygų ir techninių galimybių galimas tik vienas purškimas (herbicidas + augimo reguliatorius + trąšos), tuomet reikia rinktis tik labai gerai tarpusavyje derančias veikliąsias medžiagas
ir siekti maksimalaus efektyvumo. Tai galima padaryti su skystomis, koncentruotomis (P 394g/l K
263 g/l) trąšomis fosfitų formoje. Jos nereaguos su pesticidais, nesikiš purkštukai ir bus labai greit
įsisavinamos.
Vėlesniuose augimo tarpsniuose papildomas tręšimas vario trąšomis nebeturi jokio efekto.
Galimi keli tręšimo variantai, atsižvelgiant į oro sąlygas ir turimas technines panaudojimo
galimybes. Be to, labai svarbu įvertinti dirvos pH ir produktų suderinamumą

Vario trūkumo požymiai. Šaltinis: IPNI

Fosforo trūkumo požymiai. Šaltinis: IPNI

Kalio trūkumo požymiai. Šaltinis: IPNI

Ankstyvuose augimo tarpsniuose naudojant herbicidus, augimo reguliatorius augalai gauna ir šalutinį poveikį - jie stresuoja, dažnai apdega.
Ypač naudojant daugiakomponenčius ir agresyvius tirpalus. Jeigu neįmanoma išvengti herbicido ir reguliatorių maišymo su trąšomis, nenaudokite azotinių trąšų! Jei yra naudojami sulfonylurea grupės herbicidai, privaloma pridėti lipniųjų, sintetinių medžiagų (PAM). Jei herbicidai nėra
iš sulfonylurea grupės, vietoje PAM gali būti naudojamas Delfan Plus.
Naudojant Delfan Plus kartu su herbicidais, lengviau įveikiamos kai kurios sunkiai naikinamos piktžolės (smilguolės, pašiaušėliai ir kitos, ypač
turinčios storesnį vaškinį sluoksnį).

Galimi intensyvių ir ekonominių technologijų gaivinamieji purškimo variantai:

1. Herbicidai + trąšos;
2. Augimo reguliatoriai + trąšos;
3. Herbicidai + augimo reguliatoriai + trąšos
(Jei leidžia pesticidų maišymo rekomendacijos)
Intensyvus:

Trafos MgMnFeB 2-3 l/ha (fosfitas) + Delfan Plus 1 l/ha
Šių formų trąšas galima maišyti netgi su herbicidais ir augimo reguliatoriais.
pastaba: Tradecorp Cu 0,5-1,0 kg/ha maišyti tik su herbicidu.
Ekonominis:

Nutricomplex 13-40-13, 18-18-18 3-5 kg/ha + Karbamidas 3-5 kg/ha +
Ruter AA 2 l/ha arba Delfan Plus 1 l/ha
Naujas sprendimas:
(jei vyrauja optimalios oro sąlygos)

Nutricomplex Platinum GB 3-18-35 3-5 kg/ha + (galima pridėti Tradecorp Cu 0,5 kg/ha)

delfan plus
®

Jūsų partneris sulfonylurea grupės herbicidams:

Lintur 70 WG, Maister OD, Tooler, Arrat,Titus 25DF, Milagro 4 OD, Logran WG,
Caribou 50 WG, R-20, Alister Grande, Calibre 50 SX, Granstar Premia 50 SX,
Grodyl, Husar, Active OD, Mezzo WG, Monitor, Sekator OD, Trimmer 50 SG,
Millagro Extra 6 OD, Logran 20 WG

2. Krūmijimasis. Augimo reguliatoriai ir prie jų tinkančios trąšos
Šiuo metu dauguma javų augintojų augalų stiebų trumpinimui naudoja augimo reguliatorius. Dažnai pasitaikanti klaida - nesavalaikis reguliatorių naudojimas. Tai iššaukia vegetacijos sustabdymą, stresą, apdeginimus, o ypač, kai vyrauja žemos oro temperatūros naktimis. Siekiant
sušvelninti šiuos padarinius, tirpaluose su reguliatoriais reikia naudoti koncentruotas laisvąsias L alfa amino rūgštis.
Kai javų varputė užauga iki 1 cm reikia išpurkšti:

CCC arba Cycogan + Delfan Plus 1 l/ha arba Ruter AA 2 l/ha
Kartu su antrą kartą naudojamu augimo reguliatoriumi:

Modus, Medaxtop, arba Optimus + tik Delfan Plus 1 l/ha

3. Bamblėjimo pradžia. Pirmojo fungicido naudojimo laikas
Vegetacijos metu, priklausomai nuo dirvos ir vyraujančių oro sąlygų, augalams reikia didesnio tam tikrų maisto medžiagų kiekio. Javams
pasiekus pirmo bamblio tarpsnį ypač reikia azoto ir kalio. Šiuo laiku taip pat pastebimi ir pirmieji mangano bei cinko trūkumo požymiai.

Ekonominis variantas:

Twintech MnZn2 l/ha arba
Nutricomplex 18-18-18 arba 14-11-25 3-5 kg/ha
+ Delfan Plus 0,5 l/ha
Intensyvioms technologijoms:

Nutricomplex Platinum GB 11-5-35 3-5 kg/ha
arba

Nutricomplex 14-11-25 3-5 kg/ha + Tradecorp ZnMn 0,5 kg/ha + Delfan Plus 0,5-1 l/ha

Magnio trūkumo požymiai.
Šaltinis: IPNI

Mangano trūkumo požymiai. Šaltinis: IPNI

Cinko trūkumo požymiai dažniausiai išryškėja salykliniuose miežiuose arba atsėliuojamuose plotuose. Jis reikalingas žiedadulkių apsivaisinimui, salyko ekstraktyvumui užtikrinti.

Cinka trūkuma pazīmes. Avots: IPNI

Javams krūmijantis reikia 90 g/ha cinko

Tradecorp Zn (14% Zn EDTA) 650 g/ha
Antrą kartą, tarp pirmo ir antro bamblio tarpsnio augalams reikia 180 g/ha cinko

Tradecorp Zn (14%ZnEDTA) 1350 g/ha
Iš viso nuo krūmijimosi pradžios iki 2 bamblio tarpsnio salykliniams miežiams reikia 1,5-2 kg/ha cinko.
Cinką galima maišyti dalimis su variu.

4. 2-3 bamblio tarpsnis. Antro fungicido naudojimo laikas
Bamblėjimo tarpsniu toliau vyksta intensyvus azoto ir kalio įsisąvinimas. Tuo pat metu išryškėja cinko ir mangano trūkumo požymiai. Šiuo tarpsniu intensyvėja magnio poreikis, kurio reikia fotosintezei. Ypač jei šalta ir trūksta saulės šviesos. Magnis ir manganas taip pat yra pagrindinės
maisto medžiagos, įtakojančios baltymų kaupimąsi.

Ekonominis variantas:
Kviečiams

Nutricomplex 6-10-32 3-5 kg/ha+Twintech ZnMn 2 l/ha
Salykliniams miežiams

Aton Az 2 l/ha + Twintech ZnMn 2 l/ha
Intensyvioms technologijoms:

Nutricomplex 6-10-32 3-5 kg/ha + Tradecorp MnZn 0,5 kg/ha + Delfan Plus 0,5-1 l/ha

5. vėliavinio lapo tarpsnis. Trečio fungicido naudojimo laikas
Ypač svarbu kuo ilgiau išsaugoti sveiką vėliavinį lapą. Nuo to priklausys derliaus kiekis. Lapą apdeginus, atveriamas kelias lapų ligoms.
Šiuo metu yra ypač svarbi saulės šviesa, kuri įtakoja chorofilo kiekį lapuose bei fotosintezės intensyvumą. Kai trūksta šviesos, vyrauja lietingi,
gan vėsūs orai, fotosintezė susilpnėja ir augale minimaliai kaupiasi energija, sutrinka angliavandenių apykaita, mažėja derlius. Siekiant intensyvinti fotosintezę, ypač vyraujant nepalankioms oro sąlygoms, būtina naudoti lengvai įsisąvinamas magnio trąšas.

Ekonominis variantas:

Nutricomplex 6-10-32
arba

Nutricomplex Platinum GB 11-5-34 3-5 kg/ha + Magnitech 2-3 l/ha
Intensyvioms technologijoms:

Magnitech 2-3 l/ha + Delfan Plus 1 l/ha arba Turbo Top 1,5 l/ha

Javai apdeginti trąšų ir pesticidų mišiniu

Herbicido sukeltas stresas sumažina 2 - 4 grūdų skaičių varpoje

papildomas
KUkurūzų
tręšimas

Kukurūzai ypač reiklūs maisto medžiagoms ir nepakenčia prastos dirvos struktūros. Dygstant jie
labai sunkiai perneša šaltas ir šlapias dirvas ar vyraujančias žemas temperatūras. Dėl šių priežasčių
kukurūzai dysta gelsvi, turi prastos struktūros šaknis. Visa tai įtakoja tolesnį augimą bei ilgesnę
vegetacijos trukmę - nepilnai subręsta grūdai, kukurūzai nespėja užauginti planuojamo derliaus, jis
būna prastesnės kokybės. Tuo metu kukurūzams reikia itin daug fosforo ir cinko.
Remiantis daugiamečiais tyrimais ir ūkininkų atsiliepimais Lietuvoje ir Latvijoje, naudojant mikrotrąšądėžes, verta rinktis Turbo Seed Zn. Šiose trąšose esantys labai lengvai tirpūs fosforas ir kalis
dygstančių augalų bus itin greit įsisąvinami. Tai suteiks energijos besiformuojančioms augalo dalims.
Trąšos padės efektyviau įsisąvinti azotą iš dirvos. Kalis, esantis šiose trąšose, ankstyvuose augimo
tarpsniuose taps apsauga nuo šalčio ir sausros. Esant pilnavertei mitybai, vegetacija sutrumpės
dviem savaitėmis.
Pačios svarbiausios maisto medžiagos kukurūzų papildomam tręšimui yra fosforas, kalis ir cinkas.
Jų labiausiai reikia dygimo ir 4-10 lapelių tarpsniais.
Tręšimas lapų trąšomis sutampa su herbicidų ir insekticidų (jei yra kenkėjų - kukurūzinių ugninukų)
panaudojimu. Jei reikia purkšti insekticidu, naudokite:

Delfan Plus 1l/ha + Nutricomplex 14-11-25, 18-18-18 3-5 kg/ha

Fosforo trūkumo požymiai.
Šaltinis: IPNI

Mangano trūkumo požymiai.
Šaltinis: IPNI

Cinko trūkumo požymiai.
Šaltinis: IPNI

Sėja

Purškimas
herbicidais

Purškimas
herbicidais

Powered by Humfirst
NP 18-46 100 kg/ha
kartu su sėkla
arba
Turbo Seed Zn 10-25 kg/ha

Dirviniai herbicidai +
Ruter AA 2-3 l/ha +
Tradecorp Zn 1-2 kg/ha

Herbicidai vienskiltėms ir
dviskiltėms piktžolėms + Delfan
Plus 1 l/ha
+ Trafos MgMnBFe 2-3 l/ha
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16-16-16
80 kg/ha

DAP
80 kg/ha

X Start

57,45

58,7
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Kukurūzų žalios masės derlius t/ha.
ŽŪB Tetirvinai, Pasvalio rajonas

Powered by Humifirst Powered by Humifirst
DAP 2%
2%
50 kg/ha
100 kg/ha

www.tradecorp.com.es
Specialiųjų trąšų grupės vadovė:
Dr. Renata Laurė
Tradecorp agronomė konsultantė Baltijos šalims
Mob.: Tel. 8 699 41009
renata.laure@balticagro.com
Specialiųjų trąšų vadybininkas:
Danas Jankauskas
Mob. tel.: 8 699 26170
danas.jankauskas@balticagro.com

Rajonas
Agronomai konsultantai
Akmenės raj.
Akmenės raj.
Alytaus raj.
Anykščių raj.
Biržų raj.
Druskininkų raj.
Elektrėnų raj.
Ignalinos raj.
Jonavos raj.
Jonavos raj.
Joniškio raj.
Jurbarko raj.
Kaišiadorių raj.
Kauno raj.
Kauno raj.
Kalvarijos sav.
Kelmės raj.
Kėdainių raj.
Kėdainių raj.
Kėdainių raj.
Klaipėdos raj.
Kretingos raj.
Kupiškio raj.
Lazdijų raj.
Lazdijų raj.
Marijampolės raj.
Mažeikių raj.
Molėtų raj.
Pakruojo raj.
Panevėžio raj.
Pasvalio raj.
Pasvalio raj.
Plungės raj.
Prienų raj.
Radviliškio raj.
Raseinių raj.
Rokiškio raj.
Skuodo raj.
Šakių raj.
Šalčininkų raj.
Šiaulių raj.
Šiaulių raj.
Šilalės raj.
Šilutės raj.
Širvintų raj.
Švenčionių raj.
Tauragės raj.
Telšių raj.
Trakų raj.
Ukmergės raj.
Ukmergės raj.
Utenos raj.
Varėnos raj.
Vilkaviškio raj.
Vilkaviškio raj.
Vilniaus raj.
Zarasų raj.

Mob. tel.
8 650 33992
8 655 00548
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