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Gėlė – augalas, turintis estetinę vertę, dažniausiai vertinamas dėl žiedų, rečiau – dėl 

dekoratyvių lapų. Dauguma gėlių – žoliniai augalai, likę – krūmai. 

Gėlės žiedas – patraukliausia daugelio gaubtasėklių arba magnolijūnų augalų dalis, 

dauginimosi organas, kurio pagrindinė funkcija yra gaminti dauginimuisi skirtas ląsteles.  Jie 

skirti tam, kad apvaisintų ar būtų apvaisinami, dėl to turi vyriškų žiedadulkių  ir moteriškų 

kiaušialąsčių. 

Įvairios žiedų formos, spalvos, kvapai  reikalingi privilioti vabzdžiams, kurie dažniausiai 

apdulkina žiedus. Žydėdamas augalas subręsta ir pasiruošia apvaisinimui. Visas jėgas jis skiria 

būsimiesiems vaisiams  ir sėkloms todėl žydintys ūgliai dažniausiai beveik liaujasi augti. 

  

Lapas – pagrindinis autotrofinių augalų mitybos organas vykdantis fotosintezę. Lapai 

reguliuoja vandens apytaką, aprūpina augalus deguonimi.  Jie vadinami žaliaisiais augalų 

plaučiais. 

Lapas sudarytas iš trijų dalių: 

 Lapalakštis – pagrindinė ir stambiausia lapo dalis. 

 Lapkotis – jis įgalina lapą sukiotis ir užimti geresnę ekspoziciją šviesos šaltinio 

atžvilgiu. 

 Lapo pamatinė dalis – pentis, makštis. 

Lapai gali būti įvairiausių spalvų kotuoti ir bekočiai, maži ir plonyčiai  dideli ir platūs, 

pergamento plonumo arba labai stori, spyglio ar vamzdinės formos. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Augalas


    

   

Gėlės - geriausia dovana. Gėles tinka dovanoti įvairiomis progomis. Jos pradžiugina 

mūsų mylimus ir gerbiamus žmones. 

 



     

Rožės - dažniausiai auginamos gėlės. Pavasarį galima įsigyti rožių iš augintojų, kurie jas 

augina šiltnamiuose. Dažniausiai būna įskiepytos į erškėtį. Šias rožes, kai peržydi, tenka 

pasodinti sode, nes kambaryje jos nepražysta ir dažniausiai neišsilaiko. 

 Norvegijoje rožės auginamos šiltnamiuose. 

    

Rožėms augti reikia daug šviesos ir šilumos, todėl šiltinamuose visą parą dega elektra ir 

palaikoma reikiama temperatūra. 

    



 

Rožės  auginamos mineraliniuose substratuose, naudojant lašelinę augalų laistymo-maitinimo 

sistemą.  

  

Kas keli metai rožės yra atnaujinamos. 

   

Nuskinti rožių žiedai parduodami nuosavose gėlių  parduotuvėse, kurios įrengtos prie šiltnamių. 

 

 

 

 


