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Mažatūrė augalų auginimo technologija 

Paprasčiau tariant, mažatūrė augalų auginimo technologija yra augalų auginimas be 

dirvožemio. Naudojami tie patys fiziniai elementai, kurie būtini augalų augimui dirvožemyje, tačiau 

privalumas, kad nėra piktžolių arba dirvoje plintančių kenkėjų ir ligų. Žemės ūkį galima prilyginti 

gamyklai, šiltnamyje  taikant mažatūrę augalų auginimo technologija, taip galima nuspėti gamybos 

grafikus ir produkcijos kokybę panašiai kaip bet kuri kita pramonė. 

Tai nėra nauja technologija, ji jau seniai žinoma pvz. Babilono kabantieji sodai. 

Pažangiausia augalų auginimo technologija šiltnamiuose – jų auginimas mineraliniuose 

substratuose, naudojant lašelinę augalų laistymo-maitinimo sistemą. Mažatūrėje technologijoje 

naudojami substratai turi būti ilgalaikiai, netoksiški, nekeisti maitinamojo tirpalo rūgštumo; poringi, 

geros aeracijos. Be to, negali kilti pavojus aplinkai nei juos gaminant, nei naudojant, nei utilizuojant. 

  

pav. 1. Augalų auginimas mineralinėje vatoje 

Naudojant mažatūrinę (hidroponinę) augalų auginimo technologiją: 

- sumažėja produkcijos savikaina; 

- padidėja augalų derlius 10-20%; 

- sunaudojama 25-30% mažiau vandens ir trąšų; 

- atkrenta dirvos paruošimo darbai. 



 

Uždara ir atvira augalų auginimo sistema. 

Auginant augalus šiltnamiuose mineraliniuose substratuose ir juos maitinant mineralinių trąšų 

tirpalais, pastarieji gali būti surenkami arba nesurenkami. Kai augalų maitinamasis tirpalas 

surenkamas, ši auginimo sistema vadinama uždara, kai nesurenkamas - atvira. 

Mineralinės mitybos ypatumai mažatūrėje augalų augimo technologijoje lašelinis augalų laistymas.  

 

pav. 2. Maitinamojo tirpalo surinkimas 

Tręšimo sistema. 

Laistymo bei maitinimo režimai, auginant augalus įvairiuose substratuose. Tirpalai ir jų 

paruošimas, tirpalo EC, pR. 



 

pav. 3. Maitinamojo tirpalo ruošimas ir dozavimas 

Auginimui mineralinėje vatoje reikalinga: atitinkamos kokybės vanduo, gera trąšų kokybė 

(tirpstančios, be balasto), valdymas, dozavimas.  

 

pav. 4. Maitinamojo tirpalo padavimo valdymo blokas 

Tam naudojama lašelinė augalų laistymo sistema. Automatinis dozavimas (drėkinimas-

tręšimas) atliekamas išankstinės programos pagrindu ir matavimo prietaisų parodymais.  



 

pav. 5. Kompiuterinė programa 

 Tam naudojami matavimo davikliai.  

 

pav. 6. Maitinamojo tirpalo koncentracijos valdymo blokas 

Mineralinės vatos naudojimas reikalauja pastovaus jos drėkinimo atitinkamos koncentracijos 

tirpalais. 



  

pav. 7. Maitinamojo tirpalo koncentracijos testeris 

Priklausomai nuo saulės radiacijos yra skirtingas tirpalo dozavimo laikas bei laistymo 

dažnumas. Tirpalas paduodamas keletą kartų per dieną. Kai apšvietimas didėja, o augalai stipriai 

auga, atitinkamai didinamas tirpalo kiekis ir dažnumas. Tirpalo kiekis priklauso nuo augalo augimo 

fazės, apšvietimo ir apšildymo. Vegetacijos laikotarpiu pastoviai tikrinamas tirpalo EC (t.y. druskų 

koncentracija jame) bei rūgštumas pR. Optimalus pR mineralinėje vatoje 5,0...5,5. Kas dvi savaites 

reikia atlikti maitinamojo tirpalo agrocheminę analizę. 

Mikroklimato sąlygos ir jų reguliavimas 

Mikroklimatas šiltnamyje ir išorinių klimato faktorių sąveika. 

Mikroklimatas - tai oro aplinkos bei šaknų zonos fizinių parametrų visuma šiltnamyje. Taigi 

mikroklimatas šiltnamiuose - tai visų technologinių sistemų šilumos, vėdinimo, laistymo, tręšimo, 

papildomo švitinimo, tręšimo CO2 - veiklos rezultatas.  



 

pav. 8. Temperatūros, drėgmės ir CO2 matuoklis 

Mikroklimatui šiltnamyje įtakos turi meteorologinės sąlygos bei patys augalai. Pagrindiniai 

klimato faktoriai yra saulės radiacija (optinis spinduliavimas), vėjo kryptis bei stiprumas, oro 

temperatūra bei drėgmė, o taip pat krituliai. Saulės radiacija turi svarbią įtaką šilumos režimui 

šiltnamiuose ir tarnauja kaip svarbus energijos šaltinis uždarame grunte. Nuo saulės radiacijos 

priklauso ir kiti. 

  Mikroklimato sąlygų įtaka augalų produktyvumui 

 

Žemaūgiai ar aukštaūgiai, jauni ar seni augalai turi skirtingą įtaką mikroklimatui šiltnamyje. 

Mikroklimatas įtakoja visus derliaus formavimosi procesus nuo dygimo iki derėjimo pabaigos. 

Todėl būtina mikroklimato režimo diferenciacija: paros eigoje, pagal augimo tarpsnius, 

priklausomai nuo augalų būklės. Pirmiausiai reikia atsižvelgti į biologines augalo ypatybes, į 

auginimo technologiją bei augalų auginimo periodą. Paros bėgyje mikroklimato režimas taip pat 

kinta priklausomai nuo apšvietimo intensyvumo bei oro drėgmės. Pagal augalų augimo tarpsnius 

mikroklimato režimai skiriami į daigų augimo periodą, į periodus iki augalų derėjimo ir augalų 

derėjimo metu. Esant nepalankioms oro sąlygoms, mikroklimato režimas ši1tnamyje keičiamas. 



 

pav. 9. Šildymo sistema 

Pagrindinis mikroklimato reguliavimo tikslas - pasiekti kuo didesnį augalų produktyvumą. 

Keičiant mikroklimato parametrus, galima reguliuoti augalų vegetatyvinį bei generatyvinį 

augimą. Žemos temperatūros sustiprina vegetatyvinį augimą, aukštos - vaisių susidarymą. Gali būti 

tinkamas vandens bei maisto medžiagų kiekis augalui, tačiau jie rodo jų trūkumą. To priežastis 

netinkamos mikroklimato sąlygos šiltnamyje. 

 

pav. 10. Vėdinimo sistema 

 

Šviesa ir jos įtaka augalų augimui 

 

Šiltnamio augalų poreikis šviesai. 



Atskirų šiltnamio augalų poreikis šviesai yra nevienodas. Jis gali keistis tai pačiai kultūrai 

priklausomai nuo jos auginimo būdo (iš sėklų, daigais, atželdinimas ir kt.). Augalai, kurie jautrūs 

dienos ilgumui, į kitą vystimosi fazę pereina tik keičiantis dienos ilgumui. Ilgos dienos augalai yra 

gūžinė salota, ridikėlis, pekino kopūstas, krapas. Pomidoras neutralus dienos ilgumui. Agurkas, 

baklažanas, paprika ir kai kurios pomidorų veislės - trumpos dienos augalai. Minimalus augalų 

apšvietimas šiltnamiuose auginant daržoves iš sėklų ar daigais yra 5...6 tūkst. lx, o minimalus 

apšvietimo periodas 8...10 val. per parą. 

Šiltnamis ir šviesos sąlygos jame. 

 

pav. 11. Šiltnamio užuolaidos 

 Apšvietimas šiltnamiuose kinta priklausomai nuo metų laiko, šiltnamio konstrukcijos, oro 

sąlygų. Ne visi saulės spinduliai patenka per stiklą ( ar kt. dangą) į šiltnamio vidų: dalį jų sugeria 

stiklas, kitą dalį atspindi. Nuo stiklo storio ir jo cheminės sudėties priklauso, kiek šviesos jis gali 

sugerti. Stiklas (4 mm storio) praleidžia 92% šviesos, kurių spindulių ilgis 320-2800 nm. UV 

spindulių (290-360 nm) stiklas beveik nepraleidžia. Paprastas stiklas sugeria 1,6-2,5% matomųjų 

spindulių (400-760 nm) bei 8-15% šiluminių spindulių (760-3000 nm). Didelę reikšmę turi šiltnamio 

dangos šviesos laidumas ir jos švarumas. Stiklo ar polimerinės plėvelės užterštumas gali sumažinti 

apšviestumą šiltnamio viduje 50% ir daugiau. Vandens lašai, susidarantys dangos paviršiuje, taip pat 

labai sumažina apšviestumą. 

Šildymo vamzdžiai bei kiti konstrukcijų elementai, esantys netoli stogo, taip pat mažina 

apšviestumą. Nudažius vamzdžius ir kt. konstrukcijas baltai pagerėja šiltnamio apšviestumas. 

Taip pat galima temperatūra ir šviesos intensyvumą reguliuoti  uždengiant apsaugines 



užuolaidas.  

Papildomas augalų švitinimas 

 

pav. 12. Šiltnamio apšvietimas 

Kodėl naudojamas papildomas augalų švitinimas šiltnamiuose. Papildomas daigų švitinimas. 

Daržovių auginimas, naudojant papildomą švitinimą. 

Papildomas augalų švitinimas šiltnamiuose naudojamas ne tik, kad galėtų vykti augalų 

fotosintezė, bet ir prailginama diena šiltnamiuose žiemos mėn. Vegetacijos metu augalai atvirame 

grunte gauna 10-12 kartų daugiau šviesos negu žiemą augalai šiltnamyje. Pavasarį papildomas 

švitinimas nutraukiamas, kai vidutinė paros tiesioginės saulės radiacijos trukmė būna agurkams 

daugiau nei 2 val., o pomidorams - 3 val. Natūralaus apšvietimo žiemos mėn. nepakanka, kad 

normaliai galėtų augti pomidorų ir agurkų daigai. Todėl yra naudojamas papildomas švitinimas. 

Švitinimo trukmė 

Augalai ir dienos ilgumas. 

Trumpos dienos augalams reikalingas 10-13 val. trukmės šviesos periodas per parą. Tai 

agurkas, baklažanas, pipiras, pupelė, melionas, kai kurios pomidorų rūšys. Ilgos dienos augalai žydi 

greičiau ir geriau dera, kai šviesus dienos periodas trunka 15-17 val. per parą. Šiai grupei priklauso 

salota, ridikėlis, kopūstas, svogūnas, burokėlis ir kt. 

Optimalus šviesos periodas augalams per parą yra 16 val., o minimalus - 8-10 val. per parą. 

Auginant agurkų daigus papildomas jų apšvietimas kartu su natūraliu turėtų trukti 12-16 val. per 

parą, pomidorų daigams - 16-18 val. per parą. 



Substratai ir kultūrų kaita šiltnamiuose 

Substratas yra pamatas, prie kurio prisitvirtina koks nors augalas, arba tai yra neveikli 

medžiaga, turinti savyje arba teikianti organizmui maisto medžiagas. Taigi šiuo žodžiu dabar 

vadinama žemė, į kurią beriame sėklas ar sodiname augalus. 

  Substratas – bet kokia medžiaga, kurioje augalai gali tvirtai augti, negriūva. Ji turtinga 

maisto medžiagų, laidi orui ir vandeniui, bet išlieka puri net po laistymo. Tinka net grynas smėlis, 

mineralinė vata, kokoso drožlės, perlitas, kavos lukštai, vermikulitas, keramzitas, ceolitas   arba 

kompostinė žemė. Visos šios medžiagos yra purios, gerai sugeria drėgmę. Tai labai svarbu. Visada 

turime prisiminti, kad augalų šaknys ir kvėpuoja, ir siurbia vandenį. 

Substratai turi būti pakankamai imlūs vandeniui, bet neuždruskėti, kad perteklinis druskų 

kiekis būtų lengvai išplaunamas. Be to, jie neturėtų būti brangūs ir neturėtų reikalauti didelių 

eksploatacinių išlaidų. Substratų parinkimas turi įtakos ne tik augalų derliui, bet ir jų derėjimo 

ankstyvumui, vaisių kokybei. Vertingiausia šių substratų ypatybė ta, kad jie yra ekologiški ir juos 

galima naudoti keletą metų. Šiltnamio gruntai vertinami pagal jų fizines (tankis, poringumas, 

imlumas orui bei drėgmei), chemines (rūgštumas (pH), druskų koncentracija (EC)) ir biologines 

savybes. Optimalus grunto tankis yra 0,4–0,6 g/m3. Grunto derlingumui didelės įtakos turi aeracija: 

pakankama dujų apykaita vyksta tada, kai 20 proc. tūrio sudaro dujinė fazė. Optimalus dujinės fazės 

kiekis yra 20–30 proc. tūrio. Substrato poringumas turėtų būti 80–90 proc. Poringumas kinta, 

keičiant įvairius komponentus. Pavyzdžiui, žemės poringumas yra 50 proc., žemės, durpių ir smėlio 

mišinio (1:1:1) – 55, žievių, durpių ir smėlio mišinio (3:1:1) – 70, durpių ir vermikulito mišinio (1:1) 

– 87, durpių ir mineralinės vatos mišinio (1:1) – 92 procentai. Perlitas gaunamas, vulkaninės kilmės 

uolieną kaitinant 850–1 0000C temperatūroje. Jo apimtis padidėja 10–12 kartų ir daugiau, lyginant 

su gamtiniu perlitu. Jis yra chemiškai inertiškas, sterilus, bekvapis, baltos spalvos, labai lengvas 

(tūrio masė 30–600 kg/m3), imlus vandeniui ir turi gerų aeracinių savybių, pH neutralus. Jis plačiai 

naudojamas dekoratyviniams augalams įšaknydinti, gėlėms auginti. Perlito mišinys su durpėmis 

tinka gėlių daigams auginti, naudojamas mažatūrėje daržovių auginimo technologijoje.  

 
Perlitas - vulkaninis stiklas 

Perlitas yra vulkaninis stiklas, kuris nuo karščio plečiasi ir pasidaro korėtas. Įdomiausia tai, kad nuo 

karščio perlitas gali išsiplėsti net 20 kartų! Plėtimasis vyksta dėl karšto vandens: kada lavos 

temperatūra siekia 871 
o
C, vandens molekulės esančios perlito viduje virsta garais, kurie ir priverčia 

jį išsiplėsti (čia yra tas pats principas kaip ir spraginti kukurūzus). 



    
Perlitas                                       "Perliukai"                             Perlito ir žemių mišinys 

Perlitą galima naudoti vieną arba sumaišyti lygiomis dalimis su susmulkintomis durpinėmis 

samanomis, ar durpėmis. Perlitas yra idealus, nes jis yra lengvas. 

Dėka perlito gabalėlių unikalių formų bei pastovumo, vanduo, oras ir maistingosios medžiagos 

lieka tuneliuose, tol kol prireikia augalui. 

Perlitas būna 3 rūšių: stambūs gabalėliai, smulkesnės granulės ir milteliai. 

 

Vermikulitas  

Labai lengva medžiaga. Gaunama iš žėručio, kuris 

susmulkinamas ir kaitinamas aukštoje temperatūroje (iki 900–1 

0000C), jos kiekis padidėja nuo 15 iki 20 kartų. Vermikulitas 

sulaiko didelį kiekį vandens bei teigiamus jonus – magnį, kalcį, 

kalį. Jis naudojamas kaip priedas substratams, nes padidina 

substratų buferiškumą ir pagerina jų fizines savybes. Gryno jo, 

kaip substrato, daržovėms auginti nepatartina naudoti, nes jis 

sulaiko katijonus – taip sutrikdomas maisto elementų balansas šaknų zonoje.  

Ceolitas 

  Tai susmulkinta kalnų uoliena, kristalinės struktūros aliumosilikatinis mineralas. Jį galima 

įterpti į dirvą ar naudoti kaip sudedamąją durpių 

substratų dalį. Taip pagerinamos dirvos 

aeracinės savybės, jos cheminė struktūra. 

Ceolitas sulaiko daug vandens, tuo pačiu ir 

maisto medžiagų, kurias augalai vėliau 

pasisavina pagal poreikį. Jis atsparus aukštoms temperatūroms, selektyvus šarminių ir kai kurių 

sunkiųjų metalų stambiems katijonams, jam būdingos jonų kaitos ir absorbcinės savybės. Ceolitas – 

ekologiškai švari, inertinė ir netoksiška medžiaga. Šaknų zonoje gerai aeruoja dirvą, skatina šaknų 



sistemos vystimąsi, spartina augalų vystimąsi, sulaiko pakankamą vandens kiekį, pagerina dirvos 

cheminę ir fizinę struktūrą, 20–40 proc. pagerina trąšų įsisavinimą, sulaiko trąšas nuo išplovimo, 

augalams palaipsniui atiduoda natrio, kalio, kalcio, magnio ir kitus junginius. 

Keramzitas 

Keramzitas  gali būti naudojamas kaip grynas substratas. Keramzitą galima naudoti ilgai, jis 

atsparus rūgščių, šarmų poveikiui, lengvas (1 m3 – 270–400 kg). Neigiama jo savybė ta, kad jis 

greitai uždruskėja ir nėra lengva jį regeneruoti, t.y. atstatyti. Tačiau jį galima naudoti kelerius metus 

kasmet termiškai sterilizuojant.  

Keramzitas, kurio dalelių dydis nuo 2 iki 8–10 mm, geriausiai tinka daržovėms auginti. Augalai 

auginami keramzitu pripildytuose maišuose ar kibirėliuose ir nuolat maitinami maitinamuoju tirpalu. 

  

Kokoso pluoštas 

Kokoso pluoštas – organinis substratas, gaminamas iš kokoso riešutų plaušų. Jis išleidžiamas 

sausų presuotų plytų ir nepresuotų ryšulių pavidalu. Tai irgi inertinis substratas, nes naudojimo metu 

nesiskaido, kiekis nepakinta, sulaiko daug vandens (daugiau negu mineralinė vata). Skirtumas nuo 

auginimo mineralinėje vatoje yra tas, kad, auginant kokoso substrate, iš pradžių reikia daugiau 

kalcio, geležies, boro ir mažiau kalio, cinko, mangano, sieros, fosforo.   Kokoso pluoštas užtikrina 

optimalų oro-vandens režimą, kuris sąlygoja gerą šaknų sistemos išsivystymą ir teisingą tręšimą ,maitinimą.  

  Kokoso pluošto pranašumai:  

  ekologiškas, ekonomiškas;  

 organinis gruntas;  

   optimalios oro- drėgmės sąlygos;  

   geresnis grunto panaudojimas (lyginant su 

durpiniu);  

   geras šilumos pralaidumas;  

   pH artimas neutraliam;  

   mažas druskingumas; neužterštas (pvz. piktžolių 

sėklomis ir kt.);  

   nekeičia struktūros;  

   puikus augalų įšaknydinimas;  

   galimas pakartotinis panaudojimas;  

   vystosi Trichoderma genties grybai, kurie neleidžia vystytis potogeninėms ligoms. 

 

 

 

Mineralinė vata 



Mineralinė vata yra labai poringa ( poros sudaro 96%), 

labai imli vandeniui. Ji nėra augalų maitinimo šaltinis, jos 

pH 7,5-8,5, todėl ją reikia nuolat drėkinti maitinamuoju 

tirpalu. Mineralinės vatos rūgštumas po kurio laiko tampa 

toks pat kaip ir maitinamojo tirpalo. 

Daržovių auginimas mineralinėje vatoje leidžia 

pasiekti: 

- lengvesnis ir paprastesnis paruošiamasis darbas (prieš augalų sodinimą); - augalai anksčiau 

pradeda derėti; 

- gaunamas kokybiškas derlius; 

- prailginama augalų auginimo trukmė; 

- trąšų, vandens taupymas (iki 30%); 

lengvesnė kova su kenkėjais. 

Apie durpes 

 
 Durpių substratus Lietuvoje siūlo net kelios firmos: AB 

„Rėkyva“ (Šiauliai), AB „Šilutės durpės“, AB „Durpeta“ (Kupiškio r.), 

UAB „Paraistė“ (Jonava). AB „Rėkyva“ gamina universalius ir tam 

tikroms daržovėms skirtus substratus. Jie yra purūs, gerai sugeria 

drėgmę, juose nedaug trąšų, pH 5,5-6,5. AB „Šilutės durpės“ gamina 

universalius šviesių durpių su mineralinėmis trąšomis ir mikroelementais substratus KTS1 (labiau 

tinka daržovių daigams) ir KTS2. Visi substratai neutralūs (pH 5,5-6,5), apie 65 proc. drėgnumo. 

Durpių substratas A skirtas salotoms, ridikėliams, kai kurioms gėlėms. Durpių substratas B skirtas 

agurkams, paprikoms ir tam tikroms gėlėms auginti. Durpių substratas C skirtas pomidorams, 

rožėms, chrizantemoms, gvazdikams auginti. 

 Daržininkai pomidorų ir agurkų daigams auginti naudoja AB „Rėkyva“, AB „Šilutės durpės“ 

bei AB „Durpeta“ durpes.  

Substratai, naudojami mažatūrėje technologijoje turi būti: netoksiški, nekeisti maitinamojo 

tirpalo sudėties, nekeisti tirpalo rūgštingumo, poringi, geros aeracijos. 

 

 

 

 

1 lentelė. Kai kurių substratų tankis ir poringumas 



 

   Mažiausias 

Substratas Tankis, Poringumas, talpumas 

 g /cm3 % nuo tūrio drėgmei 

   % nuo tūrio 

Spygliuočių žievė 0,22 69 34 

Pjuvenos 0,19 78 36 

Aukštapelkių durpės 0,11 91 58 

Zemapelkių durpės 0,23 86 74 

Perlitas 0,11 75 70 

Vermikulitas 1,10 80 72 

Mineralinė vata 0,09 97 75 

Keramzitas 0,69 74 27 

Ceolitas 0,85 65 25 

 

Mažatūrė augalų auginimo technologija Norvegijoje 

Norvegijoje šiltnamiuose auginamos daržovės (pomidorai, ilgavaisiai agurkai, salotos) bei 

gėlės, tačiau norvegai visai neaugina saldžiųjų paprikų, nes vietinė rinka neapsaugota muito mokes-

čiais šioms daržovėms. Paprikos importuojamos iš Olandijos. 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 ar kitu 

kuru (tai priklauso nuo kainos). Daržovės auginamos įvairiuose substratuose: mineralinėje vatoje, 

perlite.  



 

pav. 13. Rožių auginimas mineralinėje vatoje 

Visiems augalams augimo ir vystymosi metu labai svarbus optimalus maisto medžiagų 

kiekis augimo terpėje. Ypač daug maisto medžiagų reikalauja gėlės – jos turi būti dekoratyvios bei 

gausiai žydėti visą sezoną. Be papildomų tręšimų to pasiekti visiškai neįmanoma. Be to, 

priklausomai nuo auginamos gėlių rūšies priklauso ir tręšimo dažnumas, maisto medžiagų santykis. 

Gėlininkystėje labai svarbu pasirinkti tinkamai subalansuotas trąšas. Trąšos turi būti be augalams 

žalingo chloro, taip pat daugelis rūšių gana jautrios substrato druskingumui, todėl patartina vengti ir 

dažno sulfatinių trąšų vartojimo. 

  



 
pav. 14 Šiltnamių ūkis  

Norvegijos ūkininkai naudoja pažangias augalų auginimo šiltnamiuose technologijas: juose 

reguliuojamas mikroklimatas, visiškai įrengta augalų maitinimo sistema. Svarbiausia, kad užauginta 

produkcija vietoje rūšiuojama ir paruošiama parduoti.  

Norvegijoje 98 proc. pomidorų ir agurkų augintojų yra susivieniję į kooperatyvą. Jame 

sprendžiami daržovių paklausos, kainų, realizavimo ir kiti klausimai, taip pat įvežamoms daržovėms 

nustatomas muito mokestis atsižvelgiant į tai, kiek jų užaugina vietos ūkininkai.     

   

 


