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Pomidorų auginimas mineralinėje vatoje 

Daigų sodinimas. Ūkininkai daigus užsiaugina patys, tam panaudodami daiginimo 

kasetes. Šiltnamio žemės paviršius išlyginamas ir užklojamas balta plėvele. Ant žemės klojamos 

putų polisteno plokštės, o ant jų mineralinės vatos paketai (dembliai), įvilkti į sandarius 

polietileno plėvelės maišus (pav. 1). Specialiu prietaisu išpjaunamos kiaurymės pomidorų 

daigams pasodinti. Šiltnamyje taikoma lašelinio laistymo sistema. Pieš sodidant daigus 

mineraliniai vatos paketai yra sulaistomi vandeniu iki pilno prisotinimo laipsnio. Trąšų tirpalu 

prisotinami ne vėliau, kaip 24 val. iki sodinimo.   Daigai sustami į paketuose padaryta 

kiaurymes, į kiekvieną kubelį (daigo)  susmeigiama po du kapiliarus (pav.2) 

 

 
1 paveikslas. Šiltnamis ruošiamas pomidorų auginimui. 

 

 
2 paveikslas. Pomidorų daigai ir susmeigti maitinimo kapiliarai. 



Daigų sodinimui taikoma V formos sistema (pav. 3). Kurį laiką stengiamasi išlaikyti 

optimalias mikroklimato sąlygas. Pomidorų daigams dienos ir nakties oro temperature turi būti 

panašios. Pakilus temperatūrai aukščiau 24 
o
C šiltamis pradedamas vėdinti. Kai tik pasirodo 

pirmosios kekių užuomazgos, yra palaikomas skirtumas tarp dienos ir nakties temperaturos (3–4 

o
C).  Šilnamyje įrengtos automatinės žaliuzės ir vėdinimo sistema (pav 4). 

 

 
3 paveikslas. Pomidorai auginami taikant V formos sistemą. 

 

 
4 paveikslas. Šiltanmyje įrengtos automatinės žaliuzės ir vėdinimo sistema. 

 

Tręšimas ir laistymas. Tręšiama ir laistoma taikant kapiliarų sistemą. Laistymo trukmė 

priklauso nuo augalų augimo tarpsnio ir radiacijos intensyvumo. Paros vandens poreikis svyruoja 

nuo 0,6–3,0 l vienam augalui. Tirpalo elektrinis laidumas karštu saulėtu oru yra 2,0-2,5 mS/cm, 

o apsiniaukusiu oru – 3,5 mS/cm ir daugiau. Trąšų tirpalas ruošiamas specialiose talpose 

ištirpinus vandenyje trąšas (pav. 5). Ruošiant maitinamąjį tirpalą atsižvelgiama į vandens 

cheminę sudėtį ir augalo poreikius. 



 
5 paveikslas. Motininio tirpalo ruošimui naudojamos kompleksinės trąšos turinčios azoto ir kalio. 

 

Motininės koncentracijos trąšų tirpalas ruošiamas iš dviejų tirpalų, kad atskiri elementai 

nesąveikautų tarpusavyje ir neiškristų nuosėdos. Darbinis tirpalas yra gaunamas skiedžiant 

motininį tirpalą iki reikalingos augalui druskos koncentracijos EC (santykiu 1:100).  Pomidorų 

vegetacijos metu keičiasi azoto ir kalio santykis beid ruskų koncentracija substrate. Per visą 

augalų augimo laikotarpį pH dembliuose turi būti 5,5–6,0. Tai pasiekiama dozuojant azoto rūgštį 

ir amoniakinių trąšų kiekį tirpale.  

Nuo sodinimo iki pirmojo derliaus yra palaikoma CO2 700–900 ppm. Derėjimo metu jis 

padidinamas iki 900–1200ppm. CO2 pradedamas po saulės patekėjimo praėjus 1 val., baigiamas 

– 1 val. iki saulėlydžio. CO2 dujos laikomos specialiuose rezervuaruose (pav. 6). 

 

1 lentelė. Tręšimo tirpalai naudojami augalų vegetacijos metu  
Maisto 

medžiagų 

koncentr. ir EC 

Žydint kekėms Užmezgus 

visas kekes 

Generaty-

vinis 

tirpalas 

Standartinis 

tirpalas 1-3 3-5 5-10 10-12 

N mg/l 220 220 220 220 220 220 220 
P mg/l 50 50 50 70 40 60 40 
K mg/l 330 370 400 380 420 480 340 
EC mS/cm 2,57 2,54 2,55 2,56 2,59 3,03 2,44 

 

Augalų priežiūra ir formavimas. 2,0-2,5 m aukštyje nuo grunto paviršiau ištempiami špaleriai, 

prie kurių tvirtinami špagatas, kaip atrama pomidorams (7 pav.). Špagatai reikalingi ir nuleisti 

augalus genint arba skinant vaisius. Tai daroma mechanizuotai nuleidžiant visos eilės augalus.  

 Augalams turint po 20–22 lapus, pradedami skinti apatiniai lapai. Normaliam 

vaisių augimui pomidorai turi turėti 18 lapų. Augalai gali užaugti iki 15 m, todėl apatinis stiebas 

be lapų susukamas ir sutvirtinamas špagatu (9 pav.). Virš 4 ir 5 kekės kas trečias – ketvirtas 

augalas formuojamas dviem viršūnėmis tam, kad išvengti augalų išretėjimo. 



 
6 paveikslas. CO2 dujos laikomos specialiuose rezervuaruose  

 

 
7 paveikslas. Pomidorų tvirtinimas. 

 

 
8 paveikslas. Augalo stabilumui palaikyti ant špagato uždedami specialūs plastmasiniai laikikliai  



 
9 paveikslas. Apatinis stiebas be lapų susukamas ir sutvirtinamas špagatu. 
 

 
10 paveikslas. Pomidorų žiedų apdulkinimui naudojamos bites.  

 

Augalų apsauga. Pagrindinės pomidorų ligos šiltnamyje yra kekerinis puvinys (pav.11  ). 

Kuris pažeidžia lapus ir vaisius. Šios ligos plitimą ūkinkai kontroliuoja temperatūros režimo 

kaitaliojimu, ventiliacija ir atrankiniu būdų nuskindami ligos pažeistus lapus ir vaisius. Pomidorų 

šiltnamyje plinta voratinklinės erkutės. Jų naikinimui naudoja biologinį kovos metodą – 

grobuoniškas erkes (pav. 12 ). Indeliai su erkėmis išdėliojmi šilnamyje ant grunto pomidorų 

eilėse tam tikrais atstumais. Įvairiems skraidantiems kenkėjams gaudyti naudojamos lipnios 

geltonos juostos. Jos pakabinamos 3 m. aukštyje. 

 



 

11 paveikslas. Kekerinis puvinys. 

 

 

12 paveikslas. Indas su grobuoniškomis erkėmis. 

Vaisių rinkimas. Iš kiekvieno kvadratinio metro priskina iki 10 kg vaisių.  Pomidorų 

derlius renkamas rytais. Skinami tie pomidorai, kurie yra rausvi, rožiniai ir raudoni, 

nepriklausomai nuo jų prinokimo lygio (pav.13 ). Surinkti pomidorai yra atvėsinami. Optimali 

pomidorų vaisių laikymo temperature yra 13 
o
C, oro drėgmė – 75–80 proc. taip pomidorus 

galima išlaikyti iki 2 savaičių. Po to pomidorų vaisiai rūšiuojami pagal dydį rūšiavimo 

mašinomis, sveriami ir pakuojami į kardonines dėžutes su ūkininko rekvizitais (pav.14, 15 ).  



 
13 paveikslas. Skinami pomidorai. 

 

 
14 pveikslas. Pomidorų rūšiavimo mažina. 

 

 
15 paveikslas. Pomidorai fasuojami į kartonines dėžes.  

 


