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ŠILTNAMIO AUTOMATIZAVIMAS NORVEGIJOJE 

       Norvegijoje 6 proc. dirbamos žemės užima bulvės ir daržovės. Šiltnamiuose 

auginamos daržovės (pomidorai, ilgavaisiai agurkai, salotos). Norvegai visai neaugina saldžiųjų 

paprikų. Norvegijoje pomidorai auginami 31 ha šiltnamių, agurkai užima 21 ha. Laikoma, kad 

optimalus šiltnamio plotas  yra vienas hektaras. Šiltnamių sienų danga iš dvigubo plastiko lakštų, 

viršus – stiklinis. Šiltnamiai šildomi elektra ir kitu kuru. Daržovės auginamos įvairiuose 

substratuose: mineralinėje vatoje, perlite. 

Norvegijoje agurkai auginami perlito vazonuose. Viename vazone auga 4 augalai. 

Tankumas – 1,8 augalo viename kvadratiniame metre. Agurkų vegetacija 10-11 savaičių. Jie 

sodinami tris kartus per metus. Daigus ūkininkas perka. Priklausomai nuo augimo laikotarpio, 

skiriasi agurkų formavimas. Daugelyje šiltnamių įrengta uždara hidroponinio tirpalo sistema. 

Naudojamas anglies dvideginis, kuris vamzdeliu paduodamas prie šaknų. Agurkų derlius 40-45 

kg. Iš kvadratinio metro. Nuskinti agurkai atvėsinami ir pakuojami kiekvienas atskirai. 

Gūžinės salotos galima auginti ištisus metus. Jos auginamos naudojant dirbtinį 

apšvietimą, kurio intensyvumas 11 tūkst. liuksų. Augimo pradžioje salotos apšviečiamos 20 

valandų, vėliau 18 bei 16 valandų per parą. Sodinimo tankis – 23 augalai šį kvadratą. Kiekviena 

salotos gūžė pakuojama į maišelį, kuris sulituojamas. Taip įpakuota salota išsilaiko 4 savaites. Į 

vieną dėžę sudedama dešimt salotų gūžių. 

Pradedant daigų auginimą, reikia paruošti substratą. Jis turėtų būti neutralios reakcijos, 

purus, laidus vandeniui, gero sugeriamumo. 

 

Norvegijos šiltnamai stiprai automatizuoti. Pradedant nuo meterologinės stotelės kuri 

fiksuoja : patalpos temperatūrą, drėgmę, apšvietimą, anglies dioksido kiekį ir gautus duomenis 

perduoda valdymo kompiuteriui.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1 pav, meterologinė stotelė 

 

 

 

2 pav, dirbtinis apšvietimas 



 

3 pav, dirbtinis apšvietimas 

 

4 pav, maitinimo tirpalo ruošimas 

Iš talpos, arba prijungiu prie centrinio vandentiekio. Sistema kainavo be talpos apie 180lt 

kadangi pas mane ne standartinis šiltnamis, tai laistymo žarna kainavo brangiau komplektas 

34metrai(lašelinės kas 30cm), sujungimai, filtras 134Lt 

Laistymo čiaupas 12Lt 

Laistymo laikmatis 30Lt 

Keli metrai laistymo žarnos ir sujungimai 7Lt 



 

Laistymas vyksta nuo 6 arba nuo 7 ryto iki 9-10 valandos. 3 valandas, kas 72 valandas(3 

valandas kas 3 paras). Pavasarį nuo 7 vasara nuo 6. 

Talpa pakelta 110cm. 

Jei ateinanti sezoną mulčiuosiu, tada laistysiu dar rečiau, kas 4 dienas. 

 

5 pav, augalu maitinimas 

Jei vanduo iš namų vandentiekio filtruotas tai nereikalingas.Bet jei imame vandenį iš 

bačkos, o ten veisiasi įvairiausi mikro organzimai, ir patekdami į lašeline sistema su laiku ja 

užteršia. Be filtro man užsiteršė per 3 savaites laistant kas diena. Vanduo lašėdavo labai lėtai. 

Įsigijus filtrą, sistema reikėjo valyti kas 2 mėnesius. Bet pas mane vanduo iš sodo laistymo 

sistemos, su rūdimis ir t.t. Todėl man jis reikalingas. Jo kaina apie 34Lt. Diskinis daugkartinis 

filtras, plaunamas. Manau bet kuriuo atveju, filtras tik į gera, pailgina veikimo laiką. Dabar pas 

mane stovi 2 filtrai nes 1 nepakako. Vasara stovinti atvira vandens bačka, šiltnamyje palaiko 

labai didele drėgme o tai jau kelias ligoms. Teko uždaryti ja ir pildyti per kraną.Vėliau, bačka 

pašalinau, ir prijungiau prie pastovaus vandens tiekimo, su laikmačiu. Kadangi bačkos nauda tik 

pavasarį, palaikyti šiltnamio temperatūra naktį. Bačka per vasara galima palikti jei joje darome 

raugimą, dilgėlių lapai, srutos ir t.t. Tada į orą daugiau patenka co2. Bet vietoj bačkos teko, 

statyti slėgio reduktorių, kuris palaikytų pastovų slėgį. Pagal slėgį galima apskaičiuoti kiek laiko 

reiks laistyti. Esant didesniam slėgiui, laistymas buvo apribotas iki 60-90min. Taigi, vasara 

vietoj bačkos atsirado daugiau vietos. 



Šiltnamio valdikliai 

Belaidžiai SoloRain valdikliai - tai idealus sprendimas tiems atvejams, kai 

nėra galimybės prisijungti prie elektros, pvz. parkuose, sporto aikštėse, žemės 

ūkio plotuose. Taip pat labai geras būdas automatizuoti jau egzistuojančias 

neautomatines laistymo sistemas.  

 

SoloRain 8014  serijos programatoriai valdo 1 el. vožtuvą yra gaminami su ličio jonų 

baterijomis, kurioms suteikiama 10 metų garantija.  

 

6 pav, seklų sėjamoji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 pav, substrato paruošimo įrenginys 

 



Norvegijoje aplankytuose šiltnamiuose auginamos kultūros iš daigų ir sėklų. Tam yra 

taikomi skirtingi mechanizavimo būdai. Dauguma matytų šiltnamių yra taikomi šiuolaikiniai 

automatizavimo metodai. Esant labai pigiai elektros energijai šildymas ir ventiliavimas, 

atliekamas naudojant elektros energiją 

 


