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Pažangios skinamų gėlių auginimo technologijos Suomijoje  

Suomijos šiltnamių ūkis 

Suomijos klimatui būdingos šaltos žiemos ir šiltos vasaros. Vidutinė metinė temperatūra 

Helsinkyje yra 5,3 °C. Aukščiausia dienos temperatūra pietinėje Suomijoje kartais pakyla iki 

30 °C. Žiemos mėnesiais, ypač sausį-vasarį, temperatūra gana dažnai nukrinta iki -20 °C.  

 

Šalies klimatas neleidžia pagaminti labai daug žemės ūkio produkcijos, tačiau vidaus 

poreikius vietiniai gamintojai patenkina. Suomijoje yra apie 67 tūkst. ūkių, didžioji jų dalis (91,5 

proc.) – privatūs. Vidutinis Suomijos ūkis turi 31,5 ha dirbamos žemės, 46 ha miško, viename 

ūkyje vidutiniškai dirba 2,3 žmonės. Kasmetinės pajamos – 15 100 eurų.  

Suomijoje stiprus šiltnamių ūkis – daržovės ir gėlės auginamos 400 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 (mat durpes 

lengviau utilizuoti). 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.  

Šiltnamiai 

Šiltnamiuose įrengtos modernios šildymo, ventiliacijos, laistymo, tręšimo sistemos. Čia 

geriausią mikroklimatą palaiko kompiuteris, tad sutaupoma šiluma, palengvėjo priežiūros darbai. 

Modernios laistymo ir tręšimo sistemos taupo vandenį ir trąšas. 

 



Tręšiami augalai lašeliniu būdu pagal iš anksto sudarytas specialias tręšimo programas: 

pagal augalų amžių, augimo tarpsnius, metų laiką, veislės savybes, atsižvelgiant į oro sąlygas, t. 

y. apšvietimą ir kt. 

 

Temperatūra turi didelę įtaką gėlių žydėjimui: aukštesnė – skatina, o žemesnė – stabdo 

žydėjimą. Per vegetaciją geriausia oro temperatūra šiltnamyje turi būti 18–22° C, o substrato 2–

3° C aukštesnė. 

 



 

Gėlių auginimas 

Daugiausia iš skinamų gėlių Suomijoje auginamos rožės. 

 

Bet ar protinga augti rožės ištisus metus šalyje, kur žiema gan tamsu? 

"Rožės skinamos ištisus metus, tai garantuoja ištisus metus darbo vietų. Manau, kad tai 

svarbu. Tiesą sakant rožės yra geresnės kokybės žiemą nei vasarą, nes aukštą temperatūrą vasara 

sunkiau  kontroliuoti  ir taip prastėja kokybė. " 

 

Rožių veislės: `Golden Gates’, `Grand Galla’, `First Red’, `Kiss’, `Konfetti’, ` 

Mercedez’, `Ravel’, `Noblesse’, `Vivaldi’ and `Starlite’. 

 

„Mercedez“ 



  

„First Red“ 

 

„Konfetti“ 

Auginimas: Optimalus sodinimo laikas yra spalio-gruodžio mėn. Sodinimo tankis turėtų 

būti tarp 7-13 augalai/m
2
 (50-60 tūkst. krūmų / ha ). Sodinama juostiniu būdu, juostoje 2 eilės. 



 

 

Temperatūra: Šiltnamyje apsiniaukusia dieną  palaikoma 20-20°C, o saulėta sieną 24-

28°C temperatūra. Optimali temperatūra 15-27°C. 

Maitinamasis tirpalas: Skystos trąšos, kurių sudėtyje yra 200 ppm azoto ir 150 ppm 

kalio plius geležies ir magnio. 

 



Skynimas ir laikymas. Raudonų  ir rožinių veislių rožės  skinamos,  pirmiesiems  2 

žiedlapiams pradėjus skleistis. 

Geltonų  veislių derlius skinamas šiek tiek anksčiau, o baltų veislių šiek tiek vėliau nei 

raudonų. 

  

 

Nupjovus,  rožės pamerkiamos 200-500 ppm citrinų rūgšties arba aliuminio sulfato 

tirpale  ir dedamos į šaltą saugojimo patalpą . 

   



Saugojimo patalpoje temperatūra 1-4°C, santykinė oro drėgmė 90%. Vėliau rožės 

rūšiuojamos ir pakuojamos. 

 

Gėlių derlius 250-350 stiebų/m
2
 laikomas idealus. 

 


