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AUGALŲ APSAUGOS SISTEMA ŠILTNAMYJE 

 

 Kad išaugintume sveiką, gražų, išvaizdų ir geros kokybės augalą, jam reikalinga atitinkama 

priežiūra ir apsauga (1 pav.).  

 Didelę reikšmę augalų ligų ir kenkėjų profilaktikai turi tinkamas substrato paruošimas, 

sėklos paruošimas, sėja ir tręšimas laiku, laistymas, šviesa, optimali augalų priežiūra.  

 Augalų kenkėjai, ligos ir piktžolės naikinamos agrocheminiais, fiziniais mechaniniais, 

biologiniais, biofiziniais ir genetiniais bei cheminiais metodais. 

 Siekiant išsaugoti gamtą, jos įvairovę, žmonių sveikatą daugelyje šalių pastaruoju metu 

taikomos biologinės augalų apsaugos priemonės. Jos neteršia aplinkos, yra nekenksmingos žmonių ir kitų 

gyvų organizmų sveikatai.  

 Mūsų visuose lankytuose Norvegijos šiltnamiuose  augalai auginami naudojant biologinę 

augalų apsaugą nuo kenkėjų – juos sunaikina grobuoniškieji vabzdžiai (entomofagai). Todėl, kad juos 

perspektyviausia naudoti šiltnamiuose. Pesticidus naudoja labai retai, jei nebebūna kitos išeities.  

   

 

1pav. Tinkamai prižiūrimi pomidorų daigai  ir jurginai 



 Norvegijos šiltnamiuose visi augalai auginami vazonuose. Todėl kenkėjams ir ligoms 

smarkiai plisti nėra sąlygų. Užauginti augalai parduodami vazonėliuose, todėl šiltnamiuose nelieka 

užteršto dirvožemio ir augalų liekanų.  

 Profilaktiškai augalų apsaugai  nuo kenkėjų naudojamos  specialios lipnios geltonos 

juostos (2 pav.) Jos išdėstomos tam tikrais atstumais visame šiltnamyje. Iš ant lentelėse prilipusių kenkėjų 

sprendžiama apie jų gausumą ir tuomet  žiūrima ar reikia paleisti entomofagus (natūralius kenkėjų 

priešus).  

  

2 pav. Lipnios juostelės  nuo kenkėjų 

 Kenkėjus entomofagus  nuo kitų kenkėjų apsaugoti jie perka iš Danijos. Užsakius atsiunčia 

per savaitę. Tuomet paleidžia kenkėjus ant kitų kenkėjų pažeistų augalų ir šie juos sunaikina.  

 Dažniausiai puola baltasparniai, voratinklinės erkės, musės. Musių kiaušinėlius suėda 

nematodai. Iš Danijos perka ir siunčiasi šiuos entomofagus: auksaakes museles, boružes, fitoseilius, 

nematodus ir kt..  

Fitoseiliusai-plėšrios erkės (Phytoseiulus persimilis) – tai grobuoniškoji erkė (3 pav), kuri 

maitinasi voratinklinėmis erkėmis. Naikina kiaušinius, lervas ir suaugusias erkes. Per parą vienas 

grobuonis gali suėsti iki 24 erkių arba 30 jų kiaušinių. Židiniuose vienam augalui reikia išleisti 10-60 

grobuonių, o masinio plitimo pradžioje žieminiuose šiltnamiuose – 200-240 vnt/m2, pavasariniuose – 60-

100 vnt/m2. 



 

3 pav. Fitoseiliusai 

 

Auksaakės (Chrysopidae) – tinklasparniai vabzdžiai (4 pav.) būna gausūs įvairiose 

agrocenozėse. Jų lervos yra labai grobuoniškos, minta amarais, smulkiais vikšrais, įvairių vabzdžių 

lervomis, gyvenančiomis ant augalų. Jų panaudojimo galimybės tik pradėtos tyrinėti, tačiau ir negausūs 

tyrimų rezultatai rodo, kad šie vabzdžiai yra perspektyvūs biologinėje augalų apsaugoje. 

 

    

4 pav. Auksaakės lerva ir vabzdys 

 

 

Boružės (Coccinellidae) – vabalų būrio vabzdžiai (5 pav.), dauguma jų rūšių minta amarais. 

Lietuvos laukuose ir soduose labiausiai paplitusios ir gali būti naudojamos amarų kontrolei šios boružių 

rūšys: Coccinella septempunctata, C. quinquepunctata, Adalia bipunctata, Hippodamia 

tredecimpunctata, Propylea quatuordecimpunctat, Halyzia sedecimgutatata. 



 

5 pav. Boružės 

 

Afidimyza (Aphidoletes aphidimyza)- tai grobuoniškasis gumbauodis (entomofagas), jų lervos 

minta amarais (6 pav.). Šio entomofago gyvenimo ciklas trunka 17–30 dienų. Viena patelė deda iki 80 

kiaušinių. Perkeliamas į kenkėjų židinius entomofagų kiekis priklauso nuo kenkėjų išplitimo, skiriant 1–2 

afidimyzos kokonus trims amarams. 

               

 

6 pav. suaugėlis ir lerva ėdanti amarus    

 

 

Enkarzija (Encarsia formosa) – entomofagas (7 pav.), parazituojantis šiltadaržio baltasparnius. 

Vien enkarzija gali sunaikinti iki 115-120 baltasparnio lervų. Pasirodžius šiltnamiuose baltasparnių 

židiniams, išleidžiamos suaugusios enkarzijos arba išdėliojamos jų lėliukės (40-50 vnt/m2) 



            

 

7 pav. Enkarzija 

Grobuoniškos blakės (Anthocoridae) – aktyvūs grobuonys (8 pav.), gali būti 

naudojamos tiek šiltnamiuose, tiek soduose. Pagrindinę jų maisto raciono dalį sudaro amarai, 

tripsai, įvairių vabzdžių kiaušiniai.  

 

8 pav. Grobuoniškoji blakė 

Norvegai pesticidų šiltnamiuose beveik nenaudoja. Augalų augimą papildo tik mineralinėmis 

medžiagomis. Daugiausiai tręšia mėšlu ir organinėmis atliekomis.  

 


