ŽIEMINIS
RAPSAS

SVARBIAUSI DARBAI RUDENĮ
Rudenį pasitinkame dar nepilnai nukultais pasėlių plotais, tačiau jau reikia pagalvoti
apie pasėtus ir planuojamus sėti augalus. Dalis ūkininkų žieminį rapsą jau pasėjo,
dalis dar sėja. Sėjos terminai jau artėja į pabaigą, todėl turime įvertinti, kad dalis
rapsų bus pasėti vėluojant. Reiktų atkreipti dėmesį, jog vėluojanti sėja neleidžia
augalams tinkamai suformuoti pilnavertės liemeninės šaknies ir šakniaplaukių,
kurie būtų pasiruošę tinkamai žiemoti, lengviau perneštų žiemos atlydžius,
temperatūrų svyravimus, o pavasarį užtektų energĳos startiniam atsigavimui ir
sėkmingai vegetacĳos pradžiai.
Dabartinis augintojo tikslas – tolygus pasėlio sudygimas ir pilnavertės šaknų
sistemos suformavimas per trumpą laiką.
Išvengiama disbalanso tarp šaknų ir lapų augimo – pagrindinė energĳa kalio
pagalba tenka šakninei daliai. Be to, Final K vienintelis iš analogų rinkoje, kuris dera
su herbicidais be jokios rizikos. Šiais metais yra pakankamas drėgmės ir šilumos
kiekis, todėl purškimas turi būti atliktas dar prieš augalams sudygstant.
Sprendimas: dirvinis herbicidas išpurškiamas tiesiai ant dirvos kartu su:
Humistar 2,0 l/ha (dygimui)
Ruter AA 2,0 l/ha (tolygiam augimui)
Final K 1,0 l/ha (liemeninės šaknies formavimui ir cukraus kaupimui,
žiemojimui)

Jeigu dygstančiuose rapsuose ir vėliau atsiras pabirų, piktžolių, neišvengsime kito
herbicidinio purškimo. Nepamirškite kartu pridėti ir antistresanto, Delfan Plus 0,5 –
1,0 l/ha. Tai leis augalams išvengti didesnio streso, kurį jie patiria po purškimo
herbicidu. Patikrinta praktika gamyboje ir moksliniuose bandymuose.

Sprendimas: Herbicidas kartu su antistresantu Delfan Plus 0,5 – 1,0 l/ha
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Orų prognozės kol kas labai palankios augalų vystymuisi ir augimui,
todėl augimo reguliatoriaus naudojimas bus neišvengiamas.
Augalams pasiekus 4-6 lapelių tarpsnį kartu su augimo
reguliatoriumi išpurkšti fosforą, kalį, borą, cinką ir manganą: Trafos
Mg-B-Mn-Fe 2,0 l/ha užtikrins, kad ankstyvuoju augimo tarpsniu
augalai bus aprūpinti lengvai pasisąvinamu fosforu ir kaliu, nes
šiuo laikotarpiu užtikrinti gerą šių maisto medžiagų pasisąvinimą iš
dirvos yra sudėtinga;
Boras, Cinkas ir Manganas padės vystytis augalams, užtikrins
vandens ir maisto medžiagų apykaitą augale, geriau vystysis
šaknys, paruoš augalų šaknų sistemą žiemai, bus kaupiamas
cukrus, t.y. energĳa žiemojimui ir atsvara nepalankioms augimo
sąlygoms.

Sprendimas: augimo reguliatorius išpurškiamas kartus su Trafos
Mg-B-Mn-Fe 2,0 l/ha+ Tradebor 1,0 l/ha + Tradecorp Zn+Mn 0,5 kg/ha.

Susisiekite su mumis:
UAB“Baltic Agro:
Specialių trąšų grupės vadovas
Danas Jankauskas 8 699 26170

Tradecorp konsultantė
Albina Gofman 8 685 84370
Tradecorp direktorė Baltĳos šalims
dr. Renata Laurė 8 699 41009

