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ĮVADAS 
 

Suomijoje stiprus šiltnamių ūkis – daržovės auginamos 259 ha plote Iš kiekvieno 

šiltnamių hektaro per metus gaunama 267 tonos produkcijos (nuimami keli derliai). Didžioji 

dalis produkcijos auginama mineralinėje vatoje, praktikuojamas ir kombinuotas auginimo būdas: 

apatinė substrato dalis – durpės, o viršutinė – mineralinė vata (durpes lengviau utilizuoti). Beveik 

visi daigai auginami tik mineralinėje vatoje. Šiltnamiuose naudojamos tik biologinės augalų 

apsaugos priemonės. Šiltnamiuose privaloma uždara laistymo sistema, kad į aplinką nenutekėtų 

jokių trąšų likučių. Taip sutaupoma iki 60 proc. vandens ir iki 40 proc. trąšų. Agurkai šiltnamyje 

keičiami keturis kartus, pomidorai – du kartus per metus; derlius skinamas 9–10 mėnesių per 

metus, iš 1 m2 priskinama 100 kg..  

Šiltnamiuose sudarytos tinkamos sąlygos daržovėms  augti, nes tai lemia apie 90 

procentų jų derliaus. Šiltnamių daržovių augintojai  didelį dėmesį skiria mikroklimato kontrolei, 

kartu kontroliuoja ir augalų augimą. Šiltnamiuose  įrengtos   automatizuotos mikroklimato bei 

maitinimo sistemos. Augintojai naudoja įvairias hidroponines sistemas. 



 

Maitinimo tirpalai ir jų paruošimas 
 

Tikslas  – Susipažinti su augalų maitinimo tirpalų ruošimu ir panaudojimu. 

 

Uždaviniai : .1 Aprašyti pažangių technologijų taikymą šiltnamiuose. 

2. Aprašyti naudojamų trąšų normas, tirpalų paruošimą ir jų panaudojimą auginant 

daržoves šiltnamiuose. 

 

Augalų maitinimas suprantamas kaip procesas, kurio metu augalai absorbuoja jų 

medžiagų apykaitai būtinas medžiagas, ir to pasėkoje auga ir vystosi. Augalams būdinga savybė 

yra tai, kad jiems maistui yra reikalingi tik mineralai arba neorganiniai junginiai. Šių junginių 

cheminiai elementai, ir ypatingai tie, kurie yra būtini augalams savo ciklui užbaigti, yra 

apibrėžiami kaip maistingosios medžiagos. Skystos trąšos aktyvina dirvožemio biologinius ir 

cheminius procesus, įtakoja augalų atsparumą grybinėms ir virusinėms ligoms bei nepalankioms 

meteorologinėms sąlygoms, didina derlingumą. Šios trąšos yra efektyvios, nes augalai geriau ir 

greičiau įsisavina maisto medžiagas. Azoto trąšos: Amonio salietra aprūpina augalą reikiamu 

azoto kiekiu, kuris yra ypač svarbus intensyvaus augalo augimo periodu. Tręšiant greitai išnyksta 

augalo „badavimo“ požymiai- sparčiau vystosi šaknys, augalas greičiau apsirūpina maisto 

medžiagomis, paspartėja augalo augimas ir vystymasis, išnyksta lapų geltonavimas. Azotas 

stimuliuoja ir reguliuoja daugelį augalo gyvybinių ir su augimu susijusių procesų. Patręšti 

amonio salietra augalai vartoja mažiau vandens, tampa baltymingesni, cukringesni, pailgėja jų 

vegetacijos periodas. Karbamidas, tai - visame pasaulyje populiari azoto trąša, tinkanti įvairioms 

lauko, daržo bei sodo kultūroms tręšti. Karbamidas priklauso ekologiškai švarių trąšų grupei. 

Kalcio amonio salietra. Trąšose esantis įsisavinamas greitai ir efektyviai. Kalcis ir magnis ypač 

reikalingi augalo gyvybinėms funkcijoms. Tręšiant kalcio amonio salietra, augalas užaugina 

didelį lapo paviršių, įgyja augalui būdingą žalią spalvą, subrandina 5-20% gausesnį derlių. 

Ilgalaikis trąšų naudojimas nesumažina jos biologinio aktyvumo. Augalai patręšiami ne tik 

azotu, bet ir magniu bei kalciu. Karbamido ir amonio salietros tirpalas. Tai skysta, greitai 

veikianti azoto trąša, naudojama lauko augalams,daržovėms,vaismedžiams,uogynams,gėlėms 

tręšti. Ši trąša atitinka pakriko, lokalaus bei papildomo tręšimo per lapus reikalavimus. Tirpalo 

reakcija yra artima neutraliai, todėl purkšti galima didelės koncentracijos tirpalais. Kalio trąšos: 

Naudojant kalio trąšas papildomam tręšimui augalai tampa atsparesni stresui, šalnoms, ligoms 

bei kenkėjams. Tokie produktai geriau laikosi sandėliavimo metu, transportuojant. Tuo pačiu 

pagerėja išaugintos produkcijos kokybė, perdirbamosios savybės. Kalio trąšos įtakoja derliaus 

dydį, spalvą, , aromatines savybes visą vegetacijos laikotarpį, praktiškai kiekvieną dieną, 



augalams duodamos mineralinės trąšos kartu su laistymo vandeniu. Jų kiekis priklauso nuo 

augalų augimo fazės ir agrocheminės analizės duomenų. Pasodinus augalus į demblius, laistymo 

pradžia 1-2 val. po saulės patekėjimo ir 1-2 val. prieš saulėlydį.. Trąšų tirpalas yra tiekiamas 

atsižvelgiant į laistymo vandens cheminę sudėtį, kultūrą ir augalų būklę einamuoju periodu. 

Motininis koncentruotas maitinimo tirpalas  уrа  skirstomas į du pagrindinius tirpalus: A ir В, 

kad atskiri mitybos elementai neiškristų į nuosėdas. Darbinis tirpalas уrа gaunamas skiedžiant 

motininį tirpalą santykiu 1:100. Tirpalai A ir В yra paduodami vienu metu ir praskiedžiami 

vandeniu iki užduotos koncentracijos (ЕС). Tirpalams geriausiai tinka upės arba tvenkinio 

vanduo, nes jis nėra kalkingas. Paruoštas tirpalas turi būti skaidrus, be nuosėdų. Agurkų kultūrai: 

 kubelių sudrėkinimas ЕС 2,0-2,4 pH 5,0-5,5;  

 kubelių laistymas  ЕС 2,2-3,0; · elektr .laidumas kubeliuose ЕС 2,4-4,0 рН 5,8-6,5; 

Ypatingą dėmesys atkreipiamas į chloridų ir natrio kiekį laistymo vandenyje. Jis 

neturi viršyti 2,5 mmol /1l. Per visą vegetacijos laikotarpį agurkams ir pomidorams vidutiniškai 

išliejama  600-1000 l/kv-m maitinimo tirpalo. Priklausomai nuo vegetacijos periodo ir kultūros, 

paros vandens poreikis sudaro 0,6-3,0 l  vienam augalui.  

Vandens sunaudojimas priklauso nuo saulės radiacijos intensyvumo, šildymo sistemos energijos 

ir augalų išgarinimo paviršiaus. Kad būtų galima palengvinti vandens sunaudojimo 

apskaičiavimus, kiekvieną dieną tikrinamas drenažas iš mineralinės vatos demblių, kuris gali būti 

20- 30 % ribose. Drenažo stebėjimas padeda užtikrinti dembliuose optimalią drėgmę, ЕС ir 

praplauti demblius nuo susikaupusių kenksmingų elementų ir junginių, kurie gali likti maišo 

dugne ir kuriuos išskiria šaknų sistema. 

Per visą vegetacijos laikotarpį lašelinės yra tikrinamos, darbuotojai aptarnaujantys 

tręšimo- laistymo sistemą, kiekvieną dieną plauna smėlio filtrus ir priklausomai nuo užterštumo 

laipsnio, stambios frankcijos filtrus.  

Vegetacijos metu rekomenduojama perplovinėti lašeline sistema, esant reikalui, tuo pačiu 

maitinamuoju tirpalu, padidinant sistemoje slėgį iki 1,5-2 atmosferų, bei atsukant laistymo žarnų 

akles. Pavasarį, rudenį ir žiemą, esant mažam laistymo intensyvumui, sistemos plaunamos, kas 

6-7 savaites. Vasarą padidėjus laistymo intensyvumui, sistemos plaunamos vieną kartą per 

mėnesį. Vegetacijos pabaigoje sistema perplaunama 2 % azoto rūgšties tirpalu iki pH 1,5. Taip 

užpildyta sistema laikoma 6-10 val., о paskui praplaunama vandeniu 

Papildomai augalai tręšiami CO2 , nes šiltnamiuose vidurdienį anglies dioksido labai sumažėja.  

Šiltnamiuose geriausia augalus tręšti CO2 reguliariai du kartus per dieną (ryte ir po pietų). Tuo 

metu būna intensyviausia šviesa, todėl augalai sparčiau pasisavina CO2. 

 

 



Agurkai tręšiami bechlorėmis, be amidinio azoto, vandenyje tirpiomis trąšomis 

Terraflex C (NPK 17-7-21,5+3 MgO +mikroelementai). Trąšų Terraflex C pagrindas yra 

kalio nitratas (ne kalio sulfatas), todėl šios trąšos nedidina substrato druskingumo. Aukštas 

NO3-/NH+4 santykis garantuoja gerą Ca++ ir Mg++ jonų įsisavinimą ir padeda vystytis 

tvirtai šaknų sistemai .  

Pomidorų tręšimo rekomendacijos 

(tręšimui akmens vatoje) 
 

 Augimo periodai                                                                                                 Derlius 

Elementai Iki pirmos 

kekės 

Iki 

žydėjimo 3-

čios kekės 

Sužydėjus 3- 

čiai kekei 

iki 5/6 kekės 

Žydėjimas 

5/6 - 10/12 

kekės 

Vasara Ruduo 

Tirpalas 

EC 3,2 / 3,4 3,2 / 3,4 3,0 / 3,2 2,8 / 3,2 2,4 / 2,8 3,0 / 3,4 

pH 5,5 5,5 / 5,6 5,5 / 5,6 5,5 / 5,7 5,5 / 5,6 5,6 / 5,7 

Maitinimo tirpalo cheminių elementų miligramai/litre 

N 250 250 240 230 200 210 

P ~60 ~60 50 ~45 ~45 ~45 

K ~310 ~330 350 - 360 380 380 370 - 380 

Mg ~60 60 - 65 60 60 ~60 60 - 70 

Ca 260 250 230 220 - 230 220 210 - 220 

Fe 1,5 1,5 1,8 1,5 1,5/1,8 1,8/2,0 

Mn 0,55 0,55 0,60 0,60 0,60 0,70 

B 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Zn 0,33 0,33 0,33 0,50 0,50 0,65 

Cu 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 

Mo 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Substratas 

EC 4,0 – 6,0 4,0 – 5,0 4,0 – 4,5 4,0 – 4,5 4,0 – 4,5 4,5 

pH 5,8 / 6,2 5,8 / 6,2 5,8 / 6,2 5,8 / 6,2 5,8 / 6,2 5,8 / 6,2 

 

 

 

 

 

 

 



Rekomenduojamos papildomos pomidorų tręšimas, auginant žemėje ir po plėvele 

(Korekcija atliekama pagal tyrimus) 
 

Eil.Nr. Augalų fazė Bechlorės tirpios trąšos Kg/1000 litrų vandens 

1. Iki žydėjimo 8-11-35 + 

micro Kalcio 

salietros, 

MgSO4 

1 – 1,2 

kg 0,7 

kg 0,4 

kg 2. Žydi 1 - 2 kekės 8-11-35 + 

micro Kalcio 

salietros, 

MgSO4 

1,2 – 1,4 

kg 0,7 kg 

0,3 kg 

3. 3 – 4 kekės 8-11-35 + 

micro Kalcio 

salietros, 

MgSO4 

1,3 – 1,6 

kg 0,6 kg 

0,3 kg 

4. 5 – 10 kekių 8-11-35 + 

micro Kalcio 

salietros, 

MgSO4 

1,5 – 1,8 

kg 0,7 kg 

0,3 kg 

5. Virš 10 kekių 8-11-35 + 

micro Kalcio 

salietros, 

MgSO4 

1,4 – 1,6 

kg 0,7 kg 

0,3 kg 

 

Nuotraukose matomi šiltnamių Suomijos ūkininkų ūkiuose  vaizdai 

 

  
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


