Baltic Agro specialiosios trąšos
Patarimai rudeniniam tręšimui
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Kiekvienas sezonas žemdirbiui iškelia vis naujus iššūkius. Auginimo technologijos per pastaruosius dvidešimt metų stipriai keitėsi ir tobulėjo. Tačiau kertiniai reikalavimai žemės dirbimui ir augalų priežiūrai ir toliau lieka nepakitę. Šalia sugrįžtančio žemės arimo, daugiau dėmesio skirkime
vandens, skirto purškimui, kokybei, šiaudų mineralizacijai, streso valdymui ir t.t. Šiame leidinyje
trumpai apžvelgsime pačius svarbiausius artėjančio rudens darbus, naujausias žiemkenčių auginimo technologijas, pasidalinsime patirtimi ir pastebėjimais.

Į ką reikėtų atkreipti didžiausią dėmesį
ruošiantis rudens sėjai?
me azoto - fosforo (NP) trąšų, praturtintų huminėmis
rūgštimis. Patobulintos granuliuotosios trąšos – koncentruočias startas augalams bei dirvos gerinimo priemonė. Jų kaina vienam hektarui yra apie 200-280 litų.

Sparti šiaudų mineralizacija - naujo derliaus pagrindas.
Jai reikalingas azotas ir biologinės trąšos – KAS arba
karbamidas mišiniuose su Humistar. Vienam hektarui
papildomai skirkime 50-70 litų. Tai bus ilgalaikė investicija dirvos struktūros gerinimui bei humuso problemų
sprendimui.

Rapsų ir javų papildomas tręšimas boru (B), variu (Cu)
bei manganu (Mn) EDTA formoje - tai visiškai nerizikingas mikroelementinių trąšų maišymas su augalų
apsaugos priemonėmis. Be to – ir puikus bei ilgalaikis
poveikis. Šių trąšų ir augalų apsaugos priemonių maišymas nesukelia jokių šalutinių reakcijų, o jų kaina vienam hektarui – apie 30-40 litų.

Purškimams naudojamas vanduo turi turėti optimalų
pH, o vandenyje esantys bikarbonatai turi būti neutralizuoti. Tam tinka Spray Plus. Vienam hektarui papildomai skirkime 2-3 litus. Naudojant Spray Plus, augalų
apsaugos priemonių veikimas taps efektyvesniu apie
30 proc.

Kalkinimas ir dirvos gerinimas neišvengiama šios dienos
aktualija. Neatlikus šių reikalingų technologinių darbų,
kitos investicijos tampa mažavertėmis. Kalkinimui naudokime lietuviškas granuliuotas trąšas – Kalktrąšę V ir
Kalktrąšę Hum, kurias patogu išbarstyti. Jų sudėtyje yra
daug natūralaus kalcio, kalio (apie 5-7 proc.), jos praturtintos (25 l /1t ) Humistar. Kaina vienam hektarui – apie
400-560 litų.

Herbicidų ir laisvųjų amino rūgščių produktų su trąšomis išpurškimas mišiniuose – tai ne tik laiko ir kuro
taupymas, bet ir greitesnis bei efektyvesnis poveikis
prieš piktžoles auginant sveikus ir stiprius augalus. Delfan Plus ir Ruter AA sudėtyje nėra nei hormonų nei kitų
priedų, todėl jie yra vieninteliai produktai rinkoje ir tinkami naudoti su herbicidais ir augimo reguliatoriais. Jų
kaina vienam hektarui apie 30 litų.

Žemei duokime to, ko jai reikia ir kada reikia. Rinkitės
per 13 metų ūkininkų, mokslo bei Tradecorp Lietuvoje
patikrintus sprendimus.

Startinių trąšų panaudojimas - ne naujiena, o gerai žinomas klasikinis sprendimas. Tačiau šiandien jau turi-
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Specialiosios bechlorės ir startinės trąšos
pagrindiniam tręšimui ir dirvos gerinimui
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Specialiosios bechlorės ir startinės trąšos pagrindiniam tręšimui
Ekoplant®
Powered by
Humifirst®
NP 18-46

0,00

8,00

49,00

12,00

10,00

18,00 46,00

6,00

0,05

100 l Humistar
1 tonoje

2,5

(startinės trąšos)

Powered by
Humifirst®
PK 11-07-17

3,00

12,00

0,02

1,4 kg
Zn EDTA
1 tonoje

35 l Humistar
1 tonoje

11,00

7,0

17,00

Powered by
Humifirst®
NPK 5-15-25

5,00

15,0

25,00

2,00

25 l Humistar
1 tonoje

Powered by
Humifirst®
NPK 7-20-30

7,00

20,0

30,00

2,00

25 l Humistar
1 tonoje

(bechlorės trąšos)

(trąšos, kalio
chlorido pagrindu)

(trąšos, kalio
chlorido pagrindu)

Turbo Seed®
Zn 1-2 mm

1,00
EDTA

47,00 31,00

YaraMila™
Cropcare
11-11-21

11,00

10,5

21,2

2,60

10,0

0,05

Arvi Derlius
NPK 11-9-20

11,00

9,00

20,00

2,50

16,00

0,05

Kalcio cyanamidas Perlka®

19,80

50,00

Kalcio salietra
YaraLiva™
Tropicote®

15,50

26,50

Kalcio salietra
YaraLiva™
Nitrabor

15,50

26,50

Kalio
magnezija
Patentkali®

30,00

Magnio
sulfatas
ESTA® Kieserit
Kalio sulfatas
Kalisop®

50,00

0,04

0,03

0,25

0,08

0,002

0,20

10,00

17,00

25,00

20,00

18,00

Trąšos kalkinimui ir dirvos gerinimui
Kalktrąšė V

> 2,8

> 43
(CaCO3 > 77)

> 2,5 SO3 > 3

>1

> 0,6

Kalktrąšė
HUM

> 2,8

>43
(CaCO3 > 77)

> 2,5 SO3 > 3

>1

> 0,6
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25 l Humistar
1 tonoje

Dirvų pH, rūgštėjimo problema
ir palaikomasis kalkinimas
Dirvožemio rūgštėjimas – tai vienas iš jo cheminės degradacijos formų, susietas su vandenilio ir aliuminio
jonų koncentracijos didėjimu dirvožemio tirpale. Šis
procesas nenutrūkstamai vyko ir vyksta Lietuvos dirvožemiuose. Rūgščiuose dirvožemiuose augalų šaknys
būna trumpos, pastorėjusios ir susisukusios, o augalų
daigų viršūnės ruduoja ir apmiršta.

Palaikomasis kalkinimas reikalingas dirvoms kurių
pH yra apie 5 - 5,5. Lietuvoje mažo rūgštumo dirvožemio cheminių, mikrobiologinių savybių pagerinimui
ir augalų produktyvumo padidinimui efektyvi kalkinė
medžiaga – Kalktrąšė Hum su humusu, ją naudojant
kasmet (0,5 ar 1,0 t/ha) su kitomis mineralinėmis trąšomis. Bandymų metu nustatyta, kad granuliuota Kalktrąšė Hum su humusu padidino (4 - 13%) miežių grūdų
derlių, palyginus su nekalkintu, nes buvo didesnis produktyvių stiebų skaičius, varpų ilgis ir grūdų skaičius
varpoje. Tai ne tik sumažino dirvos pH, bet ją taip pat
praturtino organinėmis medžiagomis. Kalktrąšėje Hum
1 tonoje yra 25 l Humistaro, tik koncentruotoje miltelinėje formoje, santykiu 1:5.

Žieminiai kviečiai, miežiai, kukurūzai, rapsai, cukriniai
runkeliai labai jautrūs rūgščiai dirvožemio reakcijai.
Rūgščiame dirvožemyje jų pasėlis labai retas, vyrauja
piktžolės, o augalai menki, kai tuo tarpu pakalkinus jų
pasėlis yra optimalaus tankumo ir nepiktžolėtas.

Nekalkinta

Kalkinta

Grūdų derlius

Variantai

Grūdų priedas
t/ha, lyginant su kontrole

t/ha

%

1. Nekalkinta(kontrolė)

4,11

100

–

2. Kalkinta0,5 t/ha (kalktrąšė 95,5% + hum. 0,5%)

4,28

104

+ 0,17

7. Kalkinta 1,0 t/ha (kalktrąšė 95,5% + hum. 0,5%)

4,67**

113

+ 0,56

R05

0,261

–

–

Išvada: Tyrimai atlikti dirvoje, kurios pH tyrimo metu buvo 4,5. Granuliuota Kalktrąšė Hum su organika padidino grūdų derlių nuo 4% iki 13%,
palyginus su nekalkintu, nes buvo didesnis produktyvių stiebų skaičius, varpų ilgis ir grūdų kiekis varpoje.
Šaltinis: 2009 - 2012 metų bandymų rezultatai. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Vėžaičių filialas

TRĘŠIMO REKOMENDACIJA
Rūgščias dirvas (pH 4,5-5,5) kalkinti yra geriausias laikas rudenį.
Ant ražienų, prieš skutimą, arimą ar tiesiog ant dirvos išbarstoma 1 t/ha Kalktrąšės V arba Kalkrąšės Hum.
Geresnis efektas pasiekiamas naudojant trąšas su organika, t.y. su huminėmis ir fulvo rūgštimis.

IŠVADA:
Greičiausiai veikė smulki 1-2 mm frakcijos granuliuota Kalktrąšė Hum.
Maksimalus efektas pasiekiamas po 3 metų, kasmet išbarstant po 1 t/ha.
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ECOPLANT - Organinės kilmės mineralinės trąšos
(granuliuoti saulėgrąžų lukštų pelenai)

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.

„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.

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“.

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.

Šaltinis: http://www.lzuu.lt/nm/l-projektas/augalu-mityba/53.htm

Besiribojantys J. Naruševičienės ir V. Kuprevičiaus laukai, 2010 metų pavasarį atrodė skirtingai. Tai įtakojo skirtingų trąšų formų pasirinkimas.
Laukas kairėje pirmaisiais metais buvo tręštas naudojant standartinį morkų tręšimą – kalį ištręšiant su Ekoplant. Antrais metais buvo auginti
kopūstai, kurių standartinį tręšimą papildė Ekoplant ir Powered by Humifirst trąšos. Trečiais metais pasėti javai, kurių rudeniniam tręšimui
nebuvo naudotos jokios trąšos.
Laukas dešinėje pirmais, antrais ir trečiais metais buvo tręštas tradicinėmis NPK trąšomis. Trečiais metais abiejuose laukuose buvo pasėti tos
pačios veislės žieminiai kviečiai. Kviečiai, nuotraukos kairėje pusėje, pasėti po Ekoplant, naudoto keletą metų, peržiemojo, o dešinėje - pasėlis po
žiemos, nors ir buvo tręštas iš rudens, lyginant su lauku šalia, buvo prastos būsenos ir teko atsėti.
Nuotrauka iš Baltic Agro agronomės dr. M. Čižauskienės asmeninio archyvo.
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Rekomenduojamos vidutinės
tręšimo normos:

Sudėtis:

kg/ha arba
g/10m2

% masės vienetui

300–500
Daržovės prieš sėją, sodinimą
300–600
Bulvės prieš sodinimą
150–250
Papildomas daržovių tręšimas vasarą
Braškės
200
sodinant rudenį
100
tręšiant pavasarį
100
po derliaus nuėmimo
Vaiskrūmiai
250
antri metai po sodinimo
300
tolimesni metai
150–300
Vaismedžiai
Dekoratyviniai augalai prieš sėją, sodinimą
250
vešlūs
150
sumedėję
100
smulkūs žoliniai augalai
10 g/m2
Uogakrūmiams
20–50 g/m2
Rožėms
20 g/m2
Chrizantemoms
15–25
g/m2
Vejoms
100–300
Pievos ir ganyklos
Javai
150–200
vasariniai
200–300
žieminiai
400–600
Cukriniai runkeliai
200–300
Rapsai
200–500
Rudeniniam tręšimui

P2O5 – 4,2%,
Fosforas suminis
vandenyje tirpus,
P2O5 – 0,5%;
GOST 20851.2-75p.8
dvigubo deginimo metodika, lėtai
P2O5 – 7,66%;
įsisavinamas suminis
K2O – 30%,
Kalis
vandenyje tirpus,
K2O – 28,0%;
GOST 20851.3-75p.3
Kalio karbonato formoje, lėtai
K2CO3 – 49%,
įsisavinamas suminis
perskaičiavimo koeficientas 1,7; pagal dvigubo
deginimo metodiką (išskiriamas maksimalus augalams
prieinamas kalis, bet brangi metodika, todėl tiriama
dažniau GOST-u)
Ca – 12,0%;
Kalcis, lėtai tirpus
MgO – 5,58%,
Magnis suminis
MgO – 0,012%;
vandenyje tirpus
MgO – 10%;
suminis lėtai tirpus

Siera
vandenyje tirpi
Molibdenas
Manganas
Geležis
Varis
Boras
Natris
Silicis

S – 4,67%,
SO3 – 11,0%
S – 4,53%;
Mo – 3,95 mg
kg-1;
Mn – 0,016%;
Fe – 0,12%;
Cu – 0,021%;
B – 0,036%;
Na – 0,06%;
SiO2 – 1,5%.

Pastaba:
Kadangi produktas yra natūralus, tai jo sudėtis
priklauso nuo žaliavos ir gali skirtis, priklausomai nuo
partijų.
Fizinės savybės:
Granuliuotos mineralinės trąšos. Silpnai higroskopinės.
Granulės: smulkios frakcijos 1-2 mm, vidutinės
frakcijos 2-6 mm, birumas 100%.
Naudojimas:
Tinka tręšti visas daržoves, bulves, vaismedžius,
uogynus, javus, rapsus ir kitus žemės ūkio augalus,
visuose augimo tarpsniuose, visų tipų dirvose. Ypač
gerai tinka tręšti rūgščias ir neutralias dirvas.

7

VANDENS IR DIRVOŽEMIO TIRPALO pH MATUOKLIS
Kad trąšos ir augalų apsaugos priemonės būtų
naudojamos efektyviai, būtina žinoti vandens ir
dirvožemio tirpalo pH. Jei 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

Grupė

2,4 D

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

Abamectine

Vertimec® 018EC

I

Alphamethrin

Fastac® 50 EC

I

pH 3

pH 5

pH 7

pH 9

®

netinka

H
idealu

suyra

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
Desmedipham

®

idealu
idealu
netinka

lėta hidrolizė
idealu

AR

idealu

Cyperkill 500 EC

I

stabilu

Betanal®

H

70 d.

Dicamba

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

H

Difenoconazole

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

B/F

stabilu

Dimetomorphe

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

®

®
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netinka

35 val.
20 val.

10 min.
netinka

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

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

Metribuzine

Metric , Mistral® 700 WG

H

569 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

Sulfosulfuron

Monitor®

H

Triasulfuron

Arrat®, Tooler®

H

®

®

B/F
stabilu

F

®

®

®

mažiau
efektyvus

idealu

H

®

idealu

hidrolizė

34 d.

7 val.

idealu

netinka

stabilu

200 d.

115 d.

stabilu

lėta hidrolizė

47 d.

191 val.

stabilu

stabilu
mažiau
efektyvus
mažiau
efektyvus
7 d.

3 val.

®

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

idealu

H

netinka

idealu (ypač tirpinimui)
netinka

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.
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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 trąšomis ir augalų apsaugos
priemonėmis. Kad nesumažėtų šių preparatų efektyvumas, būtina žinoti vandens, naudojamo purškiant, cheminius
parametrus: maistinių medžiagų koncentraciją, druskų ir bikarbonatų kiekį. Bikarbonatų koncentracija parodo
vandens kietumą, kuris 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
Minkštas
50-100
Vidutiniškai minkštas
100-200
Kietokas
200-300
Vidutiniškai kietas
300-450
Kietas
> 450
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 Delfan Plus.
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

Specialiosios trąšos PAPILDOMAM TRĘŠIMUI
IR VANDENS GERINIMUI
Ekologiškas produktas

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

Delfan® Plus

Vietoj PAM, nuo streso, gerina augalų apsaugos
priemonių poveikį

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

Laisvosios amino rūgštys L-α

24,0

28,8

288,0

Suminis azotas (N)

9,0

10,8

108,0

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
7,0
5,5

18,0
8,4
6,6

180,0
84,0
66,0

5,0
3,5
0,04

6,0
4,2
0,04

60,0
42,0
0,4

0,05

0,06

0,6

0,1
0,07
5,0
8,0
0,21
5,0
1,0
0,09
0,9
0,7
0,09
1,08
5,0

0,12
0,08
6,5
10,4
0,27
6,0
1,2
0,1
1,0
0,8
0,1
1,2
6,0

1,2
0,8
65,0
65,0
2,7
60,0
12,0
1,0L
10,0
8,0
1,0
12,0
60,0

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

Ruter AA®

Šaknims, vegetacijos pradžioje

Boramin Ca®

Greitas kalcio ir boro įsisavinimas

Aton AZ®

Ypač tinka javams ir rapsams tirpaluose
su fungicidais

Aton Ca®

Organinės medžiagos
Laisvosios amino rūgštys L-α
Suminis azotas (N)
Fosforas (P2O5)
Kalis (K2O )
Geležis (Fe) 100 proc. EDDHA
Manganas (Mn) 100 proc.
EDTA
Molibdenas (Mo)
Cinkas (Zn) 100 proc. EDTA
Laisvosios amino rūgštys L-α
Kalcis (CaO)
Boras (B)
Laisvosios amino rūgštys L-α
Kalcis (CaO)
Boras (B)
Geležis (Fe)
Manganas (Mn)
Molibdenas (Mo)
Cinkas (Zn)
Laisvosios amino rūgštys L-α

Greitas kalcio įsisavinimas

Aton Fe

®

Kalcis (CaO)

6,3

7,5

75,0

Laisvosios amino rūgštys

5,0

6,0

60,0

Greitas geležies įsisavinimas

Aton Mn

®

Greitas mangano įsisavinimas

Turbo Top

Efektyvu tirpaluose su magniu ir fungicidais javams,
ypač vėliavinio lapo tarpsniu

Geležis (Fe)

5,3

6,3

63,0

Laisvosios amino rūgštys L-α

5,0

5,5

55,0

Manganas (Mn)

3,4

3,7

37,0

Laisvosios amino rūgštys L-α
Suminis azotas (N)
Baltyminis azotas (N)
Kalcis (CaO)
Boras (B)
Geležis (Fe)
Manganas (Mn)
Molibdenas (Mo)
Cinkas (Zn)

14,0
6,22
3,27
0,5
0,0045
0,45
0,35
0,0045
0,54

16,8
7,46
3,92
0,6
0,0054
0,54
0,42
0,0054
0,65

168
74,6
39,2
6,0
0,054
5,4
4,2
0,054
6,5
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NP, PK ir NPK Startinės trąšos
Dirvos gerinimui, mikroorganizmų veiklai. Taupo trąšas

Turbo Seed Zn
®

PK kristalinės startinės trąšos, skirtos Vadershtad
sėjamosioms su mikrotrąšadėžėmis

Powered by Humifirst® NP 18-46

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

masė,proc.
Fosforas (P2O5), tirpus vandenyje
Kalis (K2O), tirpus vandenyje
Cinkas (Zn) 100 proc. su EDTA
Azotas (N)
Fosforas (P2O5)

47,00
31,00
1,00
18,00
46,00

Siera (S)

2,50

Azotas (N)
Fosforas (P2O5)
Kalis (K2O)
Magnis (MgO)
Siera (S)
Cinkas (Zn) 100 proc. EDTA

11,00
7,00
17,00
3,00
12,00
0,02

Skystosios koncentruotos lapų trąšos
Koncentruoti tirpalai

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

Tradebor®

Boro etanolaminas (B)

11,0

15,4

154,0

Tradebor Mo®

Boro etanolaminas (B)

8,1

10,5

105

Molibdenas (Mo)

0,9

1,2

12

Suminis azotas (N)

10

16

160

100 proc. nitratinis (NO3)

10

16

160
240

rapsams, c. runkeliams, bulvėms, daržovėms

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

Specifinės PK trąšos rapsams, bulvėms, javams,
cukriniams runkeliams, daržovėms. Tarp analogų
pigiausios. Tinka maišyti su augalų apsaugos
priemonėmis.

Trafos Synergy®

Kalcis (CaO)

15

24

Magnis (MgO)

2

3,2

32

Boras (B)

0,05

0,08

0,80

Varis (Cu) 100 proc. EDTA

0,04

0,064

0,64

Geležis (Fe) 100 proc. EDTA

0,05

0,080

0,80

Manganas (Mn) 100 proc.
EDTA

0,10

0,160

1,60

Molibdenas (Mo)

0,001

0,0016

0,016

Cinkas (Zn) 100 proc. EDTA

0,02

0,032

0,32

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

Fosforas (P2O5)

29,0

40,6

406

Kalis (K2O)

19,4

27,2

272,0

0,15

0,21

2,1

0,15

0,21

2,1

0,15

0,21

2,1

Specifinės PK trąšos bulvėms, cukriniams runkeliams, Magnis (MgO) 100 proc. EDTA
daržovėms. Tarp analogų pigiausios. Tinka maišyti su
Kalcis (CaO) 100 proc. EDTA
augalų apsaugos priemonėmis.
Silicis (SiO2)
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Skystosios koncentruotos lapų trąšos
Koncentruoti tirpalai

Magnitech®

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

Final K®

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

Suminis azotas (N)
100 proc. nitratinis (NO3)
Magnis (MgO)
Boras (B)
Geležis (Fe) 100 proc. EDTA
Manganas (Mn) 100 proc.
EDTA
Molibdenas (Mo)
Cinkas (Zn) 100 proc. EDTA

7,00
7,00
10,00
0,25
0,05

9,1
9,1
13,00
0,325
0,065

91
91
130
3,25
0,65

0,05

0,065

0,65

0,001
0,02

0,0013
0,026

0,013
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

15,0
12,0
3,0
5,01

16,5
13,2
3,30
5,51

165,0
132,0
33,0
55,10

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

33,6
28,0

53,7
50,4

537,0
504,0

Kaupia sausąsias medžiagas, cukrų augaluose.
Ypač tinka javams iki ir po žydėjimo, cukriniams
runkeliams, bulvėms, daržovėms, soduose purškiant
mišiniuose su fungicidais.

Huminės rūgštys
Dirvos struktūros ir mikroorganizmų veiklos gerinimui, efektyvesniam
maisto medžiagų įsisąvinimui iš dirvos, šiaudų mineralizacijai aktyvinti

Humistar®

Iš viso huminio ekstrakto
Huminės rūgštys
Fulvinės rūgštys
Kalis (K2O)

Koncentruotos skystosios lapų trąšos,
oksidų formoje
Koncentruotos suspensijos

Maxflow® Ca

Kalcis (CaO)

Maxflow Mn

Manganas (Mn)

®

Javams, rapsams, bulvėms

Chelatai
EDDHA mikrogranuliuoti chelatai

Ultraferro®

masė, proc.
Geležis (Fe) 100 proc. EDDHA

6,0

Geležis (Fe) EDDHA (o-o)

4,2

tūris, proc.

g/l

Chelatai
EDTA mikrogranuliuoti chelatai

masė, proc.

Tradecorp® Ca

Kalcis (CaO) 100 proc. EDTA

14,0

Tradecorp® Cu

Varis (Cu) 100 proc. EDTA

14,5

Tradecorp® Fe

Geležis (Fe) 100 proc. EDTA

13,2

Tradecorp® Mg

Magnis (MgO) 100 proc. EDTA

10,0

Tradecorp® Mn

Manganas (Mn) 100 proc.
EDTA

13,0

14

tūris, proc.

g/l

Chelatai
EDTA mikrogranuliuoti chelatai

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

5,77

7,5

75

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

Tradecorp® Zn Mn

Cinkas (Zn) 100 proc. EDTA
Manganas (Mn) 100 proc.
EDTA

Tradecorp Zn

Cinkas (Zn) 100 proc. EDTA

14,0

Boras (B)

0,65

®

Tradecorp® AZ

8,0
6,0

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

masė, proc.

tūris, proc.

g/l

Vienanarės trąšos papildomam tręšimui
Kalcio nitratas YaraLiva™ Calcinit®
Magnio sulfatas Epso Top®

Suminis azotas (N)

15,5

Nitratinis azotas (N)

14,4

Kalcis (CaO)

26,5

Magnis (MgO)

16,0

Siera (SO3)

32,0

Magnis (MgO)

15,0

Siera (SO3)

31,0

Boras (B)

0,9

Epso Microtop®

Epso Combitop®

Kalio nitratas Krista™ K Plus
Monokalio fosfatas Krista™ MKP

Manganas (Mn)

1,0

Magnis (MgO)

13,0

Siera (SO3)

34,0

Manganas (Mn)

4,0

Cinkas (Zn)

0,9

Suminis azotas (N)

13,5

Nitratinis azotas (N)

13,5

Kalis (K2O)

45,5

Fosforas (P2O5)

52,0

Kalis (K2O)

34,0

Kalio sulfatas Kalisop®
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Kalis (K2O)

50,0

Siera (SO3)

45,0

šiaudų neparduokite - Paverskite juos pinigais

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.

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.

Humistar – trąšos, kurių sudėtyje yra huminės ir fulvo
rūgštys, galinčios pakeisti mėšlą. 1litre Humistar yra

Netolygiai paskleista rapsiena gan stipriai įtakojo žieminių javų žiemojimą. Pasėlis pavasarį buvo gan netolygus. 2013 m. pavasaris, Kėdainių raj.

Greitesnei šiaudų mineralizacijai juos apipurkškite 3-5 l/ha Humistar ir karbamido arba KAS-o 50 kg/l /ha tirpalu. Paruoštas tirpalas greičiau
ardo lignino sluoksnį šiauduose, skatinami natūralūs mikrofloros procesai dirvoje, atpalaiduojamos maisto medžiagos, jos tampa prieinamos
augalams. Amonio sulfatas netinka, nes Humistar pH yra 13, o amonio sulfato pH – 3-5.
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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

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 mokslo darbai, Lietuva

IŠVADOS:
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.

Mėšlas

Humistar/Powered by Humifirst

5 metai

1 savaitė
Huminės rūgštys/
Fulvo rūgštys
Mėšlas
7,5* g/kg
Dirvožemis
0,5* g/kg
Humistar
150* g/kg

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

– 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 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 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.

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

Grūdų sėklos beicavimui naudotas beicas kartu su Humistar 1 l/t. Tai suintensyvino sėklos dygimą. Ypač tai buvo pastebima sausringo periodo
metu. Ūk. A. Berneckas, Vilkaviškio raj.

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

TRĘŠIMO REKOMENDACIJA
1 variantas:
Ruter AA 2 l/t + Humistar 2 l/t
2 variantas:
Nutricomplex 13-40-13 2 kg/t + Humistar 2 l/t
3 variantas:
Nutricomplex 13-40-13 2 kg/t + Ruter AA 2 l/t + Humistar 2 l/t
Svarbu! Prie Baytan Universal ir panašių beicų, naudoti tik pusines trąšų normas.
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STARTINĖS bei naujos kartos rudeninės TrĄŠOS
javams ir rapsams
Kintantis klimatas, naujos žemdirbystės technologijos
keičia dirvožemio sudėtį ir potencialą.

Huminės trąšos yra stiprūs biocheminių procesų dirvožemyje ir biologinio aktyvumo katalizatoriai dėl to,
kad dirvožemio mikroflora naudoja humatų organinę
medžiagą kaip energijos ir mitybos elementų šaltinį
(Peña-Méndez ir kt., 2005). Huminių trąšų poveikis augalams yra daugialypis ir veikla tęsiasi per visą vegetacijos laikotarpį. Humatinių medžiagų panaudojimas pagerina dirvožemio fizikines savybes (Zhang, He, 2004).
Pagrindinės dirvožemio fizikinės - mechaninės savybės
yra tankis ir kietis. Nuo dirvožemio fizikinių–mechaninių savybių priklauso augalo augimas, nes šios savybės
įtakoja oro ir drėgmės kaupimąsi dirvožemyje (Buragienė ir kt., 2011). Dirvos ir žemės ūkio augalų derlingumą
įtakojantys veiksniai savo ruožtu daro įtaką ir dirvos

Siekiant išvengti negatyvių intensyvaus cheminio ūkininkavimo padarinių, siūlomi įvairūs tausojančiosios
žemdirbystės variantai, dalinai ar visiškai keičiant sintetines, greitai tirpstančias trąšas organinėmis ar organinės kilmės trąšomis, mobilizuojant paties dirvožemio
potencialą, aktyvinant mikroorganizmų veiklą (Bučienė,
2003; Mikhailouskaya, Bogdevitch, 2009).
Siekiant sumažinti atotrūkį tarp tręšimo ir organikos
trūkumo, Lietuvoje jau gaminamos startinės trąšos ar
NPK trąšos, praturtintos koncentruotomis, Leonarditų
kilmės huminėmis ir fulvinėmis rūgštimis.

Panaudotos startinės trąšos Powered by
Humifirst kartu su Humistar.
Kairėje 50 kg/ha, dešinėje - kontrolė 0 kg/ha.
Ūk. A. Vaitekūnas, Žagarė, Lietuva. 2012,
ruduo

Javai tręšti startinėmis trąšomis Powered by Humifirst kartu su Humistar. Dešinėje su Powered
by Humifirst, kairėje - standartinė technologija.
Javų krūmijimasis daug geresnis, išsivysto daugiau ir stipresnių stiebų, augalai tampa atsparesni
ligoms. Pastebėjimas: tręšiant startinėmis trąšomis Powered by Humifirst kartu su Humistar
formuojasi žemesni, bet tvirtesni ir vešlesni augalai.
Ūk. A. Vaitekūnas, Žagarė, Lietuva. 2013, pavasaris.

TRĘŠIMO REKOMENDACIJA
Startiniam lokaliam arba pakrikam tręšimui:
Powered by Humifirst NP 18-46 (1 t yra 100 l Humistar) 50-150 kg/ha
Tik startiniam lokaliam tręšimui:
Mikrogranulės 1-2 mm – Turbo seed Zn: P2O5 – 47%, K2O – 31%, Zn EDTA 1%
Pagrindiniam tręšimui. NAUJIENA!
Powered by Humifirst NPK 5-15-25 arba 7-20-30 (1 t yra 25 l Humistar)
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tankiui. Tyrimais yra nustatyta, kad humusas didina katijonų sorbcijos imlumą, todėl didėjant humuso kiekiui
gerėja sunkios granuliometrinės sudėties dirvožemių
struktūra ir kitos fizikinės savybės.
Humatų poveikyje pagerėja medžiagų apykaitos (azoto,
anglies, fosforo, kalio) procesai augale. Patys humatai
nėra trąša ir negali pakeisti mineralinio ar organinio
tręšimo, bet jų panaudojimas padidina dirvožemio biologinį aktyvumą ir dėl to padidėja mitybos elementų
iš dirvožemio ir trąšų įsisavinimas. Sustiprėjus šaknų
sistemai, augalai tampa stipresni, padidėja ne tik derlingumas (Bogevska ir kt., 2009), kurį nulemia geresnis
mitybos elementų įsisavinimas, pagerėja ir produkcijos
kokybė (Osvalde ir kt., 2012; Mikhailouskaya, Bogdevitch, 2009; Parađiković ir kt., 2008). Šaknijimosi pagreitinimas sumažina augalų neaktyvų laikotarpį dirvoje,
tai yra laikotarpį, kai augalų šaknų sistema yra silpna,

ypač esant netinkamoms meteorologinėms sąlygoms
(Hochmuth J., 1999).
Trąšų su huminėmis medžiagomis naudojimas - klasikinės techologijos pritaikymas šiandieninėje augalininkystėje. Tai ekonominis sprendimas, kuomet vienu
metu tręšiama ir gerinama dirvos struktūra.
2013 metų pavasarį, Baltic Agro, Arvi Fertis ir Tradecorp
pagamino NPK trąšų pagrindiniam tręšimui bandomąsias partijas. Jos praturtinos huminėmis rūgštimis
iš Amerikos leonarditų. Gavus tyrimų duomenis ir teigiamus ūkininkų atsiliepimus, 2014 metų rudeniui pristatome naujieną – Powered by Humifirst NPK 5-15-25
ir 7-20-30 trąšas. Jose įgranuliuota 5 kg koncentruotų
huminių rūgščių, kurios atitinka 25 l skysto Humistar.

Žieminiai kviečiai „Skagen" rudenį tręšti NPK trąšomis 300 kg/ha ir kartu su sėkla lokaliai ištręšta Powered by Humifirst NP 18-46 100 kg/ha.
Nuotraukų dešiniuosiuose pavyzdžiuose matyti, kad augalai krūmijimosi metu formuoja stipresnę šaknų sistemą, daugiau kaupiama maisto
medžiagų šaknyse ir stiebuose. Augalai būna žemesni, bet storesniais ir tvirtesniais stiebais, o grūdų suformuojama daugiau, jie būna stambesni.
Rudenį gauta 300 Lt/ha daugiau, lyginant su analogiškomi trąšomis.
2013 m., Ūk. A. Vaitekunas, Joniškio raj.
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Žieminiai kviečiai „Skagen“ rudenį tręšti Powered by Humifirst NPK 5-15-25 trąšomis 300 kg/ha. Nuotraukoje viršuje dešinėje matosi geriau
išsivystę augalai, stipresnė šaknų sistema, stambesni stiebai, kuriuose maisto medžiagų sukaupta ženkliai daugiau. Permainingąją 2013 metų
žiemą pasėliai peržiemojo. Pavasarį augalų šaknys buvo geriau išsivysčiusios, ypač pridėtinės. Jos buvo pajėgios įsisąvinti daugiau maisto
medžiagų ir drėgmės iš dirvos. Augalai, kurie rudenį buvo tręšti Powered by Humifirst NPK 5-15-25 trąšomis, lyginant su tomis pačiomis trąšomis,
bet be Humistar, buvo tvirtesniais stiebais, geriau išsikrūmiję, žemesni (nuotrauka apačioje, dešinėje).
2013 m. ruduo - 2014 m. pavasaris. Nuotraukos iš ūk. V. Sujetos, Lazdijų raj. (nuotrauka apačioje kairėje) archyvo.
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Rudeninis papildomas javų tręšimas
Reikalingiausios maisto medžiagos javams rudenį yra kalis, manganas, varis (tik EDTA formoje).
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 nepagei-

daujamos reakcijos, varis naudotinas tik 100% EDTA formoje. Siekiant išvengti trūkumo, dalį vario rekomenduojama išpurkšti rudenį, tirpaluose kartu su herbicidais.
Pavyzdžiui, mikroelementines vario trąšas Tradecorp Cu
0,5-1,5 kg/ha, maišyti su javų herbicidu. Išpurškiama
tiesiog ant dirvos. Kitą dalį 0,5-1 kg/ha, anksti pavasarį,
gaivinamojo purškimo metu, dar prieš pirmą augimo
reguliatorių, arba vėliausiai su pirmuoju augimo reguliatoriumi.

Vario trūkumas. Šaltinis: IPNI

Mangano trūkumas. Šaltinis: IPNI

Kalio trūkumas. Šaltinis: IPNI
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Siekant sužinoti ar galima tikrai maišyti Ruter AA su herbicidu iš rudens, ar neatsigaivins
piktžolės, o pasėlis nestresuos, ūkininko iniciatyva atliktas gamybinis bandymas: javai kairėje
rudenį nepurkšti herbicidu, o tik pavasarį, o dešinėje atliktas rudeninis purškimas herbicidu,
pridedant Ruter AA 2 l/ha. Rezultatu pats šeimininkas liko patenkintas – pasėlio perpurkšti
pavasarį nereikėjo, o augalai augo ženkliai stipresni, su gerai išvystyta šaknų sistema.
2013 m pavasaris. Ūk. V. Rasimas, Prienų raj.

Kairėje javai rudenį purkšti herbicidu,
pridedant Ruter 2 l/ha, dešinėje - pavasarį
purkšti tik herbicidu.

TRĘŠIMO REKOMENDACIJA
Rudenį, kartu su herbicidais
Ruter AA 2-3l/ha +Trafos MgMnBFe 2 l/ha + Tradecorp Mn EDTA 0,5-1 kg/ha
arba
Tradecorp Cu 1-2 kg/ha
Pastaba: jei bus purškiamas varis ir žinoma, kad šio mikroelemento trūksta dirvoje, amino rūgščių ir kitų produktų į tirpalus geriau nedėti.
Jei vyrauja optimalios oro sąlygos ir yra ilgas bei šiltas ruduo, rekomenduojama atlikti papildomą javų maitinimą
per lapus su kalio, mangano trąšomis:
1 variantas:
Nutricomplex 7-12-40 (6-10-32) 3-5 kg/ha + mangano trąšos Tradecorp Mn EDTA 0,5-1 kg/ha.
2 variantas:
Final K 2-3 l/ha arba Trafos MgMnBFe 2 l/ha + mangano trąšos Tradecorp Mn EDTA 0,5-1 kg/ha.
Svarbu! Nepurkšti 10-15 dienų iki pirmųjų šalnų!

SVARBU!
Sėkmingam javų peržiemojimui daug lemia ne tik sėkla, dirva, bet ir kaip augalai bus pamaitinti bei
sukaupę maisto medžiagų šaknyse.
Nereikia pamiršti, kad beicai saugo nuo ligų, bet neigiamai veikia dirvos mikroflorą apie dygstantį grūdą.
Todėl beicuojant sėklą, patartina kartu naudoti Humistar ir atstatyti reikalingą mikroorganizmų balansą.
Herbicidai naikina piktžoles, bet tuo pačiu gan stipriai stresuoja augalus - ženkliai susilpnėja jų vystymasis.
Rudenį purškiant javus herbicidais galima naudoti Ruter AA. Piktžolės neatgyja, o augalai būna sveikesni.
Su herbicidais rekomenduojama maišyti tik EDTA formoje esančias vario (Cu) ir mangano (Mn)
mikroelementines trąšas.
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Rudeninis papildomas rapsų tręšimas

šas, bet jo trūkumo neišvengia. Mokslų daktaro Don Huber paskutiniuose mokslo darbuose yra aiškiai įvardyta:
gausus glifosatų naudojimas iššaukia daugelį dirvožemio problemų bei mikroelementų prieinamumą ir įsisavinimą, tame tarpe ir mangano. Dėl šios priežasties,
purškimui per lapus, rekomenduotina rinktis chelatinės
formos mikroelementus. Manganas turėtų būti išpurškiamas per kelis kartus. Pirmą kartą rapsuose tai reikėtų
padaryti rudenį, mangano bei boro trąšas purškiant su
augimo reguliatoriumi. Tam ypač tinka Tradecorp Mn
trąšos (EDTA formoje). Jos augalų šaknyse padės kaupti
cukrų bei sausąsias medžiagas.

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.

Rapsus purškiant augimo reguliatoriumi, rekomenduojama į tirpalą įmaišyti naujosios kartos fosforo ir kalio
trąšų Trafos PK Mg Mn B Fe (EDTA formoje). Šis produktas
Lietuvoje naudojamas jau 6 metai. Bandymai parodė,
kad naudojant specifinės sudėties, lengvai įsisąvinamo
fosforo ir kalio formomis trąšas, augalai auga tvirtesni,
sveikesni, geriau žiemoja, subrandina gausesnį ir aukštesnės kokybės derlių. Šios trąšos kainuoja beveik perpus pigiau nei rinkoje esantys analogai.

Etanolamilo boras labai svarbi maisto medžiaga, skirta
cukrui pernešti iš lapų į šaknis. Ji įeina į trąšų Tradebor
sudėtį (B 154 g/l). Jos yra koncentruotos, saugios, nedegina, paprasta sumaišyti.
Pastaraisiais metais ypač suintensyvėjo mangano trąšų
naudojimas. Daugelis ūkininkų naudoja mangano trą-

TRĘŠIMO REKOMENDACIJA
Po sėjos su dirviniais herbicidais, ant dirvos išpurkšti
Ruter AA 2 l/ha + Humistar 2 l/ha + Final K 1 l/ha
Su herbicidais prieš pabiras
Delfan Plus 0,5 l/ha
Ši rekomendacija jau yra išbandyta ir pamėgta ūkininkų.
Pastebėta, kad ypač esant sausam rudeniui, Humistar „uždeda“ plėvelę ant dirvos, saugo drėgmę ir herbicidai
veikia ilgiau bei efektyviau, o Ruter AA esančios maisto medžiagos maitina tik besikalančią sėklą.

SVARBU!
Trūkstant mangano (Mn), sutrinka fotosintezės, baltymų, angliavandenių veikla, nesukaupiamas reikalingas
cukraus kiekis šaknyse. Tai ypač aktualu, jei žiemos metu prasideda atlydžiai ir prasideda vegetacija. Tuomet
augalai gali išnaudoti sukauptą energiją ir neperžiemoti.
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Rapsų purškimas Herbicidais ir lapų trąšomis

Naikinant piktžoles, po purškimo herbicidais, rapsai
dažnai sustresuoja ir netgi yra apdeginami, apie ką byloja pabalę nupurkšti pasėliai. Tai sustabdo augalų augimą ir vystymąsi bent 7-10 dienų. Siekiant sušvelninti
toksinį poveikį rapsams, ypač lengvose dirvose, tirpaluose su dirviniais herbicidais naudokite Ruter AA ir Humistar bei Final K mišinius.

Taip purškiami augalai patiria mažiau streso, anksti
aprūpinami lengvai įsisąvinamu azotu, fosforu, kaliu,
mikroelementais EDTA formoje. Todėl greičiau vystosi
augalų šaknys – augalai būna tvirtesni, pasiruošę būsimoms nepalankioms žiemos sąlygoms.

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.

Rapsai „Abakus“. Po permainingos 2013 metų žiemos, kuomet iššalo daug rapsų, arba jie žuvo pavasarį, gamybiniuose bandymuose birželio men.,
kiekvienos apžiūros metu akį traukė paskutinis variantas, kuriame prie dirvinių herbicidų kartu ant dirvos buvo išpuršktas „Ruter AA“, „Humistar“
bei „Final K“ mišinys - papildomas, lengvai įsisąvinamoje formoje kalio kiekis leido formuoti rapsams daugiau šakų ir ženkliai daugiau ankštarų.
2014 m. birželio 10 d., Ūk. Ž. Čižauskas, Kėdainių raj.
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TRĘŠIMO REKOMENDACIJA
Su augimo reguliatoriumi į tirpalus pridėti:
1 variantas:
Trafos MgBMnFe 2-3 l/ha
(Ypač aktualu neturtingose fosforu dirvose, vyraujant nepalankioms oro sąlygoms.
Greitai įsisąvinama fosforo forma, kalis, magnis EDTA, boras ir chelatiniai mikroelementai Mn, Fe)
+
Tradebor 1-1,5 l/ha (B 154 gr/l, boroetanolamino forma).
2 variantas:
Final K 2-3 l/ha + TradeBor 1-1,5 l/ha +
Tradecorp Mn (Mn 140 gr/kg, EDTA forma) 0,5-1 kg/ha.
(kalio bikarbonato forma – dėl specifinės kalio ir priedų formuliacijos natūraliai stiprina imunitetą,
veikia net ir šarminėje aplinkoje)
3 variantas:
Nutricomplex 7-12-40 arba 6-10-32, 3-5 kg/ha + Tradebor 1-1,5 l/ha + Tradecorp Mn 0,5-1 kg/ha.

Optimalios sėjos žieminiai rapsai: kairėje po sėjos, rudenį purkšta „Trafos Mg-B-Mn-Fe“ 3 l/ha mišinyje su fungicidu - augimo reguliatoriumi ir
Tradebor 1 l/ha.

2009 metais gamybiniais tyrimais Pakruojo raj., ūk. G. Lebeda patvirtino, kad „Trafos Mg-B-Mn-Fe“ yra unikalios fosforo - kalio trąšos. Jos yra
nepakeičiamos augalų vegetacijos pradžioje, ypač mišiniuose su fungicidais, augimo reguliatoriais. Tiek rapsai, tiek javai auga sveikesni, geriau
žiemoja, o nupurkšti anksti pavasarį - greičiau vystosi. Šią patirtį sėkmingai perėmė daugybė ūkininkų. Vienas iš jų - A. Vaitekūnas iš Joniškio raj.
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Reikalingiausios maisto medžiagos rapsams rudenį yra kalis, boras, manganas

Kalis augaluose reguliuoja fotosintezės procesus, angliavandenių pasiskirstymą, vandens apykaitą augale.
Gerai kaliu aprūpinti augalai sukaupia daugiau sausųjų
medžiagų, cukraus, reguliuojama druskų koncentracija
augalų sultyse. Jei augalams trūks kalio, mažės atsparumas sausroms, žemoms temperatūroms, jie bus lengviau pažeidžiami grybelinių ligų. Trūkstant kalio, šviesėja lapų pakraščiai, o vėliau visai paruduoja, atrodo lyg
nudeginti.

dėmių. Manganas augaluose turi pradėti kauptis jau
rudenį. Jis augalų šaknyse padės kaupti cukrų bei sausąsias medžiagas, dalyvaudamas fiziologiniuose procesuose didins atsparumą ligoms.
Boras rudenį dalyvauja daugelyje procesų, kurių dėka
didėja atsparumas šalčiui, sausrai, temperatūrų kaitai,
ligoms. Trūkstant boro, neįsisavinamas kalcis, sulėtėja
šaknų, antžeminių ūglių augimas, nustoja augti viršūnė. Jaunų rapsų lapai būna raukšlėti, viršūnių pumpurai ir šaknys apmirę. Viršutiniai lapai užsiriečia į viršų,
lapų galai tampa geltonai rudi, vėliau paruduoja ir lapų
kraštai. Stiebai sustorėja ir sutrumpėja, ant jų matyti
sukamštėję įplyšimai.

Manganas dalyvauja oksidacijos – redukcijos procesuose, pagerina nitratinio ir amoniakinio azoto įsisavinimą. Jo trūkumas ypač išryškėja esant žemoms temperatūroms ir drėgmės pertekliui, sulėtėjus fotosintezės
intensyvumui: lapai pašviesėja, greitai atsiranda rudų

Kalio trūkumas. Šaltinis: IPNI

Boro trūkumas. Šaltinis: IPNI

Boro trūkumas. Šaltinis: IPNI
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Mangano trūkumas. Šaltinis: IPNI

Rudeninės tręšimo programos
Produktas

Sudėtis

Norma

Powered by Humifirst
NPK 5-15-25 + hum 0,5%

N - 5%, P2O5 - 15%, K2O - 25% + 25 l Humistar/1t

150 - 300 kg/ha

Powered by Humifirst
NPK 7-20-30+ hum 0,5%

N - 7%, P2O5 - 20%, K2O - 30%+ 25 l Humistar/1t

150 - 300 kg/ha

Pagrindimui
tręšimui kalio
trąšomis su
mikroelementais

Ecoplant

P2O5 lėtai įsisąvinamas suminis - 7,66%;
Lėtai įsisavinamas suminis K2CO3, kalio karbonato
formoje– 49%;
Ca – 12,0%; MgO – 5,58%; SO3 – 11,0%; Mn; Fe; Cu; B; Na;
SiO2 Mo

200 - 400 kg/ha

Vandens kokybei

Spray Plus

N 225 g/l, SO3 240 g/l

40 - 80 ml/ha

KAS -18, 25, 32
amonio nitratas

N 18%, 25%, 32%, 34%

10 kg (N) 1 tonai
šiaudų

Humistar

132 g huminių rūgščių, 33 g fulvinių rūgščių
ir 55 g kalio (K2O)

3,0 - 5,0 l/ha

Pagrindimui
tręšimui
Pagrindimui
tręšimui

Naujiena!
Lietuviškos
granuliuotos trąšos

Šiaudų
mineralizacijai

Beicas ( išskyrus Baytan Universal) +
Humistar
I variantas
Ruter AA

Humistar
II variantas

Nutricomplex 13-40-13
+ 1,9 SO3
+ mikroelementai
EDTA* formoje
Humistar

Sėklų beicavimui
III variantas

132 g huminių rūgščių, 33 g fulvinių rūgščių
ir 55 g kalio (K2O)
180 g/l organinių medžiagų, 84 g/l amino rūgščių,
N - 66 g/l, P2O5 - 60 g/l, K2O - 42 g/l, Mo 1,2 g/l,
Fe* 0,4 g/l, Mn* 0,6 g/l, Zn* 0,8 g/l
*EDTA formoje
132 g huminių rūgščių, 33 g fulvinių rūgščių
ir 55 g kalio (K2O)

Ruter AA

Fe*, Mn*, Zn*, Cu*, B, Mo
132 g huminių rūgščių, 33 g fulvinių rūgščių
ir 55 g kalio (K2O)
180 g/l organinių medžiagų, 84 g/l amino rūgščių,
N - 66 g/l, P2O5 - 60 g/l, K2O - 42 g/l, Mo 1,2 g/l,
Fe* 0,4 g/l, Mn* 0,6 g/l, Zn* 0,8 g/l
*EDTA formoje

Nutricomplex 13-40-13
+ 1,9 SO3
+ mikroelementai
EDTA* formoje

Fe*, Mn*, Zn*, Cu*, B, Mo

2,0 l/t

2,0 l/t

2,0 l/t

2,0 kg/t

2,0 l/t

2,0 l/t

2,0 kg/t

Su Beicu Baytan Universal +
Humistar
IV variantas
Ruter AA

Startinės trąšos

Naujiena!
Naujiena!
I variantas

Dirvožemio
kalkinimui ir
gerinimui

II variantas
III variantas
IV variantas

132 g huminių rūgščių, 33 g fulvinių rūgščių
ir 55 g kalio (K2O)
180 g/l organinių medžiagų, 84 g/l amino rūgščių,
N - 66 g/l, P2O5 - 60 g/l, K2O - 42 g/l, Mo 1,2 g/l,
Fe* 0,4 g/l, Mn* 0,6 g/l, Zn* 0,8 g/l
*EDTA formoje

Powered by Humifirst
NP 18-46
Turbo SEED Zn
- mikrogranulės 1-2 mm

Kalktrašė V - smulki granulė,
1-2 mm
Kalktrašė V - granuliuota,
2-5 mm
Kalktrašė V su Humistar
- smulki granulė, 1-2 mm
Kalktrašė V su Humistar
- smulki granulė, 2-5 mm

1,0 l/t

1 t yra 100 l Humistar

40-100 kg/ha

(P2O5-47%, K2O-31%, Zn EDTA 1%)

10-20 kg/ha

CaO>43% (CaCO3 > 77%), MgO>2.5%, Fe2O3>1%,
K2O>1.9%, Na2O>0.6%, SO3>2.4%

1 tonoje yra 25 l koncentruoto Humistar, miltelinėje
formoje, santykiu 1:5
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1,0 l/t

0,5 - 1,0 t/ha
0,5 - 1,0 t/ha
0,5 - 1,0 t/ha
0,5 - 1,0 t/ha

Produktas

Sudėtis

Norma

Dirviniai herbicidai +

Galimi
įvairūs
maišymo
variantai.

180 g/l organinių medžiagų, 84 g/l amino rūgščių,
N - 66 g/l, P2O5 - 60 g/l, K2O - 42 g/l, Mo 1,2 g/l,
Fe* 0,4 g/l, Mn* 0,6 g/l, Zn* 0,8 g/l
*EDTA formoje
132 g huminių rūgščių, 33 g fulvinių rūgščių
ir 55 g kalio (K2O)

Ruter AA

Humistar
Final K

N-45 g/l, K20 -465 g/l - kalio bikarbonato formoje

1,0 - 2,0 l/ha

1,0 - 2,0 l/ha
1 l/ha

Herbicidai prieš pabiras +
444 g/l organinių medžiagų, 288 g/l amino rūgščių,
N - 108 g/l, N (baltyminis) - 60 g/l,
organinė anglis (C) - 276 g/l

Delfan Plus

Žieminių rapsų
papildomam
tręšimui

1,0 l/ha

Augimo reguliatoriai +
I variantas

II variantas

III variantas

Trafos Mg Mn Fe B
Tradebor
Final K
Tradebor
Tradecorp Mn EDTA
Nutricomplex 6-10-32 arba
7-12-40
+ mikroelementai
EDTA* formoje
Tradebor
Tradecorp Mn EDTA

P2O5 - 394 g/l, K2O - 263 g/l
MgO* 4,2 g/l, B 2,1 g/l, Mn* 1,4 g/l, Fe* 1,4 g/l
*EDTA formoje
154 g/l etanolamino (B) forma
N-45 g/l, K20 -465 g/l - kalio bikarbonato formoje
154 g/l etanolamino (B) forma
Mn 130 g/kg EDTA formoje

1,0 -1,5 l/ha
2,0 -3,0 l/ha
1,0 -1,5 l/ha
0,5 - 1,0 kg/ha

Fe*, Mn*, Zn*, Cu*, B, Mo

3,0-5,0 kg/ha

154 g/l etanolamino (B) forma
Mn 130 g/kg EDTA formoje

1,0 -1,5 l/ha
0,5 - 1,0 kg/ha

2,0 -3,0 l/ha

Jei bus tik vienas rudeninis purškimas:
Herbicidai +
Ruter AA

Trafos Mg Mn Fe B
Tradecorp Mn EDTA

180 g/l organinių medžiagų, 84 g/l amino rūgščių,
N - 66 g/l, P2O5 - 60 g/l, K2O - 42 g/l, Mo 1,2 g/l,
Fe* 0,4 g/l, Mn* 0,6 g/l, Zn* 0,8 g/l
*EDTA formoje
P2O5 - 394 g/l, K2O - 263 g/l
MgO* 4,2 g/l, B 2,1 g/l, Mn* 1,4 g/l, Fe* 1,4 g/l
*EDTA formoje
Mn 130 g/kg EDTA formoje

2,0 -3,0 l/ha

2,0 -3,0 l/ha
0,5 - 1,0 kg/ha

Jei bus du rudeniniai purškimai:
I purškimas

Žieminių javų
papildomam
tręšimui

Herbicidai +
Tradecorp Mn EDTA
Tradecorp Cu EDTA

Mn 130 g/kg EDTA formoje
Cu 145 g/kg EDTA formoje

0,5 - 1,0 kg/ha
1,0 -2,0 kg/ha

II purškimas

I variantas

II variantas

III variantas

Nutricomplex 7-12-40
+ 14,7 SO3, 6-10-32
+ 2 MgO, 31,5 SO3
+ mikroelementai
EDTA* formoje
Tradecorp Mn EDTA
Trafos Mg Mn Fe B
Tradecorp Mn EDTA
Final K
Tradecorp Mn EDTA
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Fe*, Mn*, Zn*, Cu*, B, Mo

3,0-5,0 kg/ha

Mn 130 g/kg EDTA formoje
P2O5 - 394 g/l, K2O - 263 g/l
MgO* 4,2 g/l, B 2,1 g/l, Mn* 1,4 g/l, Fe* 1,4 g/l
*EDTA formoje
Mn 130 g/kg EDTA formoje
N-45 g/l, K20 -465 g/l - kalio bikarbonato formoje
Mn 130 g/kg EDTA formoje

0,5 - 1,0 kg/ha
2,0 -3,0 l/ha
0,5 - 1,0 kg/ha
2,0 -3,0 l/ha
0,5 - 1,0 kg/ha

UžraŠams

Agronomai konsultantai

Pakruojo raj.

8 650 33992

tomas.savickis@balticagro.com

Rajonas

Mob. tel.

El. paštas

Panevėžio raj.

8 685 15411

zenonas.eringis@balticagro.com

Akmenės raj.

8 650 33992

tomas.savickis@balticagro.com

Pasvalio raj.

8 685 15411

zenonas.eringis@balticagro.com

Akmenės raj.

8 655 00548

nijole.kairiene@balticagro.com

Pasvalio raj.

8 699 82081

aida.klepeckiene@balticagro.com

Alytaus raj.

8 685 15410

tadas.prajara@balticagro.com

Plungės raj.

8 650 33997

edmundas.staponkus@balticagro.com

Anykščių raj.

8 685 68546

julius.sinkevicius@balticagro.com

Prienų raj.

8 656 57974

andrius.dabrila@balticagro.com

Biržų raj.

8 699 82081

aida.klepeckiene@balticagro.com

Radviliškio raj.

8 655 00548

nijole.kairiene@balticagro.com

Druskininkų raj.

8 699 82083

irena.cibiriene@balticagro.com

Raseinių raj.

8 655 00550

sigitas.jonaitis@balticagro.com

Elektrėnų raj.

8 699 82083

irena.cibiriene@balticagro.com

Rokiškio raj.

8 685 68546

julius.sinkevicius@balticagro.com

Ignalinos raj.

8 699 82083

irena.cibiriene@balticagro.com

Skuodo raj.

8 650 33997

edmundas.staponkus@balticagro.com

Jonavos raj.

8 685 12657

jelena.fiodorova@balticagro.com

Šakių raj.

8 685 68548

romas.dabrila@balticagro.com

Jonavos raj.

8 656 05727

tomas.baradinskas@balticagro.com

Šalčininkų raj.

8 699 82083

irena.cibiriene@balticagro.com

Joniškio raj.

8 650 33992

tomas.savickis@balticagro.com

Šiaulių raj.

8 650 33992

tomas.savickis@balticagro.com

Jurbarko raj.

8 685 21622

kestutis.rinkevicius@balticagro.com

Šiaulių raj.

8 655 00548

nijole.kairiene@balticagro.com

Kaišiadorių raj.

8 656 57974

andrius.dabrila@balticagro.com

Šilalės raj.

8 685 21622

kestutis.rinkevicius@balticagro.com

Kauno raj.

8 656 57974

andrius.dabrila@balticagro.com

Šilutės raj.

8 685 21622

kestutis.rinkevicius@balticagro.com

Kauno raj.

8 685 68547

gitana.stefanoviciene@balticagro.com

Širvintų raj.

8 699 82083

irena.cibiriene@balticagro.com

Kalvarijos sav.

8 652 22804

karolis.markevicius@balticagro.com

Švenčionių raj.

8 699 82083

irena.cibiriene@balticagro.com

Kelmės raj.

8 655 00550

sigitas.jonaitis@balticagro.com

Tauragės raj.

8 685 21622

kestutis.rinkevicius@balticagro.com

Kėdainių raj.

8 652 01096

marija.cizauskiene@balticagro.com

Telšių raj.

8 650 33997

edmundas.staponkus@balticagro.com

Kėdainių raj.

8 685 68547

gitana.stefanoviciene@balticagro.com

Trakų raj.

8 699 82083

irena.cibiriene@balticagro.com

Kėdainių raj.

8 685 12657

jelena.fiodorova@balticagro.com

Ukmergės raj.

8 685 12657

jelena.fiodorova@balticagro.com

Klaipėdos raj.

8 685 21622

kestutis.rinkevicius@balticagro.com

Ukmergės raj.

8 656 05727

tomas.baradinskas@balticagro.com

Kretingos raj.

8 685 21622

kestutis.rinkevicius@balticagro.com

Utenos raj.

8 699 82083

irena.cibiriene@balticagro.com

Kupiškio raj.

8 685 68546

julius.sinkevicius@balticagro.com

Varėnos raj.

8 699 82083

irena.cibiriene@balticagro.com

Lazdijų raj.

8 699 82083

irena.cibiriene@balticagro.com

Vilkaviškio raj.

8 656 35950

alfonsas.zaliniakas@balticagro.com

Lazdijų raj.

8 685 15410

tadas.prajara@balticagro.com

Vilkaviškio raj.

8 652 22804

karolis.markevicius@balticagro.com

Marijampolės raj. 8 685 15410

tadas.prajara@balticagro.com

Vilniaus raj.

8 699 82083

irena.cibiriene@balticagro.com

Mažeikių raj.

8 650 33997

edmundas.staponkus@balticagro.com

Zarasų raj.

8 699 82083

irena.cibiriene@balticagro.com

Molėtų raj.

8 699 82083

irena.cibiriene@balticagro.com

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

