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Pagal ES švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinči programos  mobilumo projektą 

„Automatizuotas šiltnamio valdymas ir pažangios augalų auginimo technologijos“ š.m. balandžio 14 – 20 

dienomis lankėmės ir stažavomės Norvegijoje. 

Mus priėmė „Mo og Jolster  vidaregaande skule“ – profesinio - vidurinio lavinimo mokykla. 

Mokykla mokymui turi modernius, šiuolaikiškus šiltnamius. Šeimyninkai supažindino su šiuolaikiškais, 

kompiuterizuotais šiltmnamio aptarnavimo mechanizmais, automatizuotomis vazonų užpildymo, sėjimo 

ir sodinimo mašinomis.  

 

                                  Ekologiškas vazoninių gėlių auginimas 

 

Taip pat profesines žinias tobulinome, bei kėlėme profesinę kompetenciją lankydamiesi kitoje 

ekologinės žemdirbystės mokykloje  Sogn Jord- og Hagebruksskule. Šioje mokykloje gėlės auginamos 

ekologiškai – nenaudojant chenminių apsaugos preparatų bei trąšų. Nors augalų apsaugai nenaudojami 

cheminiai preparatai, augalai auga vešlūs ir sveiki. Kad pasiekti tokių rodiklių, svarbu pasirinkti tinkamą, 

piktžolėmis ir ligomis neužkrėstą dirvožemį, jame turi būti gausu organinių medžiagų, užtiktrinančių 

augimą. 

 

 

 

Prieš sodinant augalus, pirmiausiai išbandomi skirtingų tipų dirvožemiai 



 

Ir ekologiškai auginami augalai sveiki ir vešlūs 

 

 

Ekologiškuose šiltnamiuose kenkėjams gaudyti naudojamos lipnios juostelės 



 

 Apsilankėme ir keletą ūkininkų ūkių, šeimos ūkių, kurie taip pat turi modernius šiltnamius - 

augina vazonines gėles ir daržoves. Išsiaiškinome automatizuoto šiltnamių ūkio privalumus, galimybes, 

ekonomiškumą, bei naujų technologijų taikymą vazoninių gėlių auginime.   

Mokomuose šiltnamiuose gėlės auginamos ne tik  aplinkos puošimui, bet ir pardavimui. Prie 

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

vazonus, kuriuos įsigijus jau persodinti gėlių nebereikia. Parduodami ir gėlių vazonai, kuriuose sudarytos 

gėlių kompozicijos iš kelių skirtingų augalų. Taip pat vazonuose auginami ir šiuo metu madingi 

prieskoniniai augalai, kurie komponuojami kartu su gėlėmis, taip pat naudojami virtuvės dekorui ir 

maistui pagardinti. 

 

Augalai realizuojami šalia šiltnamio įrengtose parduotuvėlėse 

                                   Vazoninių gėlių asortimentas 

Ūkininkai augina labai daug ir įvairių gėlių. Tai gėlės skirtos interjerui puošti o kita grupė, skirta 

lauko apželdinimui. 

 Tai 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. 

 

Vazoninių gėlių asortimentas labai įvairus 



 

Pirkėjams siūlomas ir žydinčių gėlių miksas 

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. 

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. 

                                                                   

 

  Šiltnamio įranga 

                              

  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. Reikalingu 

substratu 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.  

 

 

Vazonai laikomi ant užliejamų, stumdomų stelažų 



 

                         

 

         Prie kiekvieno stelažo prijungta kompiuterinė įranga, kuri dozuoja trąšų tirpalą 

    

 

 

 

Kompiuterizuotas ir vėdinimo, mikroklimato, temperatūros reguliavimo valdymas 



 

Vazonų užpildymo mašina 

 

Vazoninių gėlių dauginimas 

  

Augalai dauginami sėklomis ir vegetatyviniu būdu 

Vegetatyviai dauginama žaliaisiais auginiais, lapo ir stiebo dalimis.  

 

 

     Įšaknydinimui paruošti auginiai 



 

                                           

  Vegetatyvinis dauginimas 

 

 

 

 

 



Gėlės dauginamos ir sėklomis 

 

 

 

Daigyklos durpėmis užpildomos ir sėklos įterpiamos automatiškai 

 

 

IŠVADOS: 

 

1. Susipažinus su Norvegijos ūkiuose taikomomis gėlių auginimo technologijomis galima teigti, kad 

gėlių auginimo srityje taikomos pažangiausios, moderniausios technologijos. 

2. Įgyta patirtis bus pritaikoma Joniškio ŽŪM. mokymo procese, nes artimiausiu metu, 

modernizavus mokymo bazę, mokykloje bus įrengtas mokymui skirtas šiltnamis. 

 


