
IŠMANUSIS PAGRINDINIS TRĘŠIMAS
Mineralinių ir organinių trąšų paskirstymas atskiroms 
lauko dalims



Didesnės pajamos, efektyviau panaudojant trąšas
Tikslingai išvengiama elementų trūkumo, padidinamas derlius, pagerinamas dirvožemio 
derlingumas

Ištirti plotai: 33 591 ha | Ištirti dirvožemio mėginiai:  10 485 

Agri Con pagrindinio tręšimo koncepcijos finansinė nauda
Agrocheminės analizės pavyzdžiai 6 Lietuvos ūkiuose

Ploto dalis pagal maisto medžiagų atsargų klasę
Ūkis/maisto
medžiagos

Laukų plotas
[ha]

1968

546

1131

327

837

žemas

32

20

28

72

54

labai 
aukštas

0

0

0

0

0

Derlingumas
(t/ha)

8

7

8

7

7

labai
žemas

59

79

64

21

21

opti-
malus

7

1

7

7

25

aukštas

2

1

1

0

0

Pelno priedo potencialas jei 
grūdų kaina 150€/t

144 €/ha

146 €/ha

162 €/ha

226 €/ha

159 €/ha

* vidutinis pajamų sumažėjimas (pagal Kerschberger u.c.)  

Agrocheminė padėtis Lietuvos laukuose
Du trečdaliai plotų kuriuose labai trūksta maistinių medžiagų ir dideli derliaus nuostoliai

30% mėginių, 1 elementas* labai žemame lygyje potencialūs derliaus nuostoliai: ~15%

35% mėginių, 2 elementai* labai žemame lygyje potencialūs derliaus nuostoliai: ~22%

2% mėginių, 3 elementai* labai žemame lygyje potencialūs derliaus nuostoliai: ~35%

* pH-vertė, P, K, Mg

su Agri Con pagrindinio tręšimo koncepcija
0,6-0,8 t/ha

didesnis derlius

Optimizavimo potencialas kasmet 100 €/ha
didesnis pelnas

10 procentų
didenis 

N efektyvumas

Šaltinis: Agriport, 2017

P

P

330 26 2 77 53 12 161 €/ha

K

K

pH

pH



Trąšų naudojimas pagal poreikį atskirose lauko vietose
Efektyvus maisto medžiagų naudojimas, išvengiama pertręšimo, pasiekiamas balansas 
nevienodose lauko dalyse

AgriCon pagrindinio tręšimo koncepcija užtikrina optimalų mineralinių ir organinių trąšų panaudojimą atskirose lauko dalyse.

Nauda jums:
tręšimo planas su stabiliu ir ilgalaikiu rentabilumu;

maisto medžiagų kiekių apžvalga, kiekvieno lauko atskiroje dalyje;

išvengiama pertręšimo tam tikrose lauko vietose;

automatiškai registruojami sunaudotų trąšų kiekiai, paruošiamos ataskaitos kontroliuojančioms institucijoms.

Agri Con pagrindinio tręšimo koncepcija - organinėms trąšoms
Fosforo kiekio ir tręšimo žemėlapių pavyzdys 4 metų sėjomainoje

0 kg P/ha
< 14 kg P/ha

14 - 28 kg P/ha
28 - 42 kg P/ha
42 - 56 kg P/ha

> 56 kg P/ha

10,3 haTręšiamas plotas:

A-
A+
B-
B+
C-
C+
D-
D+
E

7,2 ha
3,1 ha
8,6 ha

18,9 haNaudingas lauko plotas:

Organinių trąšų paskirstymas atskiroms lauko dalims1

[1,4 kg P/t]

Biodujų 
substratas

[0,8 kg P/m³]

Skystas mėšlas
 (kiaulių)

[2,25 kg P/m³]

26,1 t/ha
[viso: 269 t]

45,6 m³/ha
[viso: 470 m³]

16,2 m³/ha
[viso: 167 m³]

Organinių trąšų kiekis 
10,3 ha laukui per 4 metus

Bendros organinių trąšų sąnaudos lauke per 4 metus

Tręšimo planas2

Tik pusei 10,3 ha lauko būtinas 
tręšimas.

Tręšimo priemonių dokumentavimas3
Naudojamos organinės trąšos automatiškai įtraukiamos į duomenų valdymo Agriport portalą. Šie duomenys gali būti 
pateikiami tręšimus kontroliuojančioms institucijoms.

Galvijų mėšlas



Agri Con GmbH
UAB "Precision Farming" www.agricon-baltic.com

Tai apsimoka!
Pagrindinis tręšimas su Agri Con

Pagrindinio tręšimo koncepcijos privalumai:

efektyvesnis kitų maistinių medžiagų įsisavinimas ir augalų apsaugos produktų veikimas
paprasta išlaidų kontrolė, aiškus tręšimų planavimas
tręšiant kintama norma, pagal realų poreikį išvengiama pertręšimo ir saugoma gamta
Agriport portale galima automatiškai kaupti ir valdyti duomenis
Agri Con profesionali pagalba nuo pirmo mėginio paėmimo iki tręšimo žemėlapių sudarymo 
kiekvienam laukui

efektyvus trąšų panaudojimas, kuris didina derlių ir gerina jo kokybę


