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     PAŽANGIOS VAZONINIŲ GĖLIŲ AUGINIMO TECHNOLOGIJOS  

                                                  SUOMIJOJE 

 

 
Projekto metu apie vazoninių gėlių auginimą domėjomės Muuruvesi kolegijos šiltnamiuose 

ir ponios Eevos-Kaarinos Heimonen gėlių ūkyje. 

Muuruvesi kolegijos šiltnamiuose auginamos ne tik gėlės, bet ir agurkai, pomidorai, 

paprikos. Čia gėlėms skirtas nedidelis plotas, bet auginamos įvairios vazoninės gėlės - serenčiai, 

našlaitės, chrizantemos, palergonijos, surfinijos, verbenos, fuksijos, begonijos, laumakės, šlamučiai, 

sprigės,  bakopos ir kt. 

 

 
                                                    Vazoninių gėlių įvairovė 

 

    Čia vazoninės gėlės auginamos ne tik kolegijos aplinkos puošimui, bet ir pardavimui. Prie 

šiltnamio yra parduotuvėlė, kurioje realizuojama visa užauginta produkcija. Gėlės pasodintos 

estetiškoje taroje. Įsigijus tokį augalą jo persodinti nebereikia. Parduodami ir gėlių vazonai, 

kuriuose sudarytos gėlių kompozicijos iš kelių skirtingų augalų. Taip pat vazonuose auginami ir 

prieskoniniai augalai dekoratyviems tikslams ir naudojimui. 

Auginamos gėlės auga vešlios, nes čia sudarytos palankios sąlygos joms augti. Vazoninių 

gėlių auginimui įrengta stelažinė sistema, kuri leidžia patogiai dirbti darbininkams, išdėstyti 

augalus, atlikti priežiūros darbus. Stelažai reikalui esant lengvai perstumiami.  

Klimato kontrolę, tręšimą, laistymą, šilumą, apšvietimą valdo kompiuterizuota klimato 

kontrolės įranga.  Temperatūra turi įtakos visiems augale vykstantiems gyvybiniams procesams. 

Organinei medžiagai sukurti augalai naudoja daug šiluminės energijos. Įvairiems augalams šilumos 

reikia nevienodai, nelygu rūšis, veislė ir pan. Jei temperatūra per aukšta ar per žema, augalai 

skursta. Kiekvienam augalui būdinga tam tikra optimali augimo temperatūra. Per parą augalui 



šilumos reikia nevienodai. Dieną temperatūra turi būti aukštesnė, naktį – žemesnė.  Todėl šiuose 

šiltnamiuose automatiškai reguliuojama temperatūra. Nukritus temperatūrai žemiau nustatytos 

ribos, arba temperatūrai pakilus aukščiau, nei reikia, automatiškai įsijungia šildymo ar vėdinimo 

sistema. 

Ponios Eevos-Kaarinos Heimonen gėlių ūkyje taip pat taikomos modernios augalų auginimo 

technologijos. Ponia Eeva-Kaarina Heimonen prieš keturiasdešimt metų pradėjo savo gėlininkystės 

verslą ir dabar su dviem sūnumis ir 15  pagalbininkų 9 ha šiltnamių plote augina vazonines gėles. 

Šiame ūkyje išaugintos gėlės perkamos didelių miestų, parkų, sodybų puošimui, pristatomos į gėlių 

parduotuves. Sausio – vasario mėnesį pradeda auginti gėles, prieskoninius augalus skirtus 

apželdinimui, o liepos mėn., kai vasarinės gėlės būna realizuotos, pradeda auginti kalėdines gėles 

(puansetijas, žiles). 

Ūkyje gėlės nesėjamos, bet atsiveža jų daigus ir pikuoja į vazonus. Vazonai substrato 

pripildomi mechanizuotai. Toks mechanizmas per valandą užpildo iki 4000 indelių. 

 

                              
                                                    Vazonų užpildymas substratu 

 

Ūkyje vazoninių gėlių sortimentas labai įvairus - serentis, našlaitė, palergonija, surfinija, 

verbena, fuksija, begonija, laumakė, sprigė, bakopa, cimžiedė, šilingė, diascija, tramažolė, irizinija, 

lantana, heliotropas, ipomėja, žydrūnas, salvija, žilė, gacanija, margenis, lakišius, gebenė, lobelija, 

sanvitalija, guboja, levažandis, santolina, petunija, vienmetės viksvos, foniniai augalai ir kt. Siekiant 

patenkinti klientų poreikius nemažai auginama prieskoninių augalų, remontantinių braškių, 

dekoratyvių kukurūzų, balkoninių pomidorų, želdinamos kanos. 

    



                              
                                                              Augalų sortimentas 

 

Šiuolaikiškos, naujausios technologijos – modernūs šiltnamiai su automatizuota ir 

kompiuterizuota augalų sodinimo, tręšimo, laistymo, ,,dirbtino rūko“ įranga, vėdinimo sistema 

leidžia išauginti kokybiškas gėles ir kitus dekoratyvius augalus.  

Substratai vazoniniams augalams ruošiami atsižvelgiant į atskirų augalų poreikius. 

Reikalingus substratus atsiveža iš firmos „Kekkila garden“, automatizuotai užpildo vazonus ir 

sudeda į dežutes. Po to į paruoštus vazonus pikuoja gėlių daigus. Vazonai su gėlių daigais sustatomi 

ant mobilių stelažų.  

Prie kiekvieno augalo prijungiama laistymo sistema arba visas stelažas užpildomas 

vandeniu, o kai substratas prisigeria pakankamai drėgmės nepanaudotas vanduo pašalinamas iš 

stelažo. Ant stelažų, po gėlių vazonais, dedamas drėgmę palaikantis audinys, kad šaknys gautų 

pakankamai drėgmės. Kartu su vandeniu per laistymo sistemą paduodamos ir gėlėms reikalingos 

maisto medžiagos.  

                         
                                                                    Šiltnamio įranga 

 



Norint išauginti gražią, neiškrypusią gėlę, reikia ją formuoti pririšant prie medinės lazdelės. 

Gėlės rišamos prie 50-80 cm ilgio (lazdelės ilgis priklauso nuo gėlės aukščio) ir 1 cm storio apvalių 

lazdelių plaušais arba kitokia minkšta, estetinio vaizdo negadinančia medžiaga.  

Gėlės turinčios vijoklinį stiebą pririšamos prie atramų keliose vietose. Pririšant negalima 

suspausti gėlės lapų ir jaunų ūglių, kurie nuo to nyksta. 

Gėlių genėjimas turi didelę reikšmę stiprių, gražių, gausiai žydinčių kerų išauginimui. Gėlių 

išaugintų iš sėklų arba vegetatyviniu būdu padaugintų, viršūnėlė nukerpama virš 4-5 lapelio. Likę 

pumpurai sprogsta ir iš jų išauga šoninės šakutės, kurios sudaro gėlei vainiko pagrindą. 

 

                         
                                                             Suformuotos gėlės 

Susipažinus su Suomijos ūkiuose taikomomis gėlių auginimo technologijomis galima teigti, 

kad gėlių auginimo srityje taikomos pažangiausios technologijos, siekiama tenkinti įvairiausius 

gėlių pirkėjų poreikius, naudojamos naujausios pakavimo priemonės ir įranga. 

 

 

                                                    

                                                    


