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Kodėl vertikalus auginimas/daržas?
• Efektyvus minimalių erdvių panaudojimas – urbanistinėse vietose, kur nėra žemės ir

galimybės užsiauginti augalų atvirame grunte; ūkiuose kur nederlingas dirvožemis;

kaimo turizmo vietovėse, nedidelėse bendruomenėse;

• Kokybiška ir saugi žaliava;

• Lengva auginti, stebėti ir valdyti augimo parametrus, taikyti optimalias auginimo

technologijas (laistymo sistema, tręšimas);

• Technologija tinkanti vienmečių ir daugiamečių daržo augalų auginimui.



Sistema tinkama vienmečių ir daugiamečių augalų auginimui 



Siekiant užtikrinti optimalias sąlygas daržo augalų 
augimui ir derliaus formavimuisi vertikaliose 
sistemose reikia:

1. Pasirinkti tinkamo dydžio modulius

2. Parinkti saulėtą vietą.

3. Pasirinkti tinkamą dirvožemį

3. Užtikrinti vandens tiekimą 





Aitriosios paprikos noksta Gausus švarių žemuogių uogų 

derlius



1 pav. Per vegetacijos sezoną surinktas 
įvairių augalų derlius kg iš 1 m2
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• Dirvožemis – palaikyti drėgmę, laidus orui, 
neišsunkintų istemos.

• Tręšimas;

• Drėgmė;

• Žiemojimas.



Kai kurių aplinkos veiksnių įtaka kai kurių vaistinių augalų rūšių antrinių
metabolitų gamybai. 

Aplinkos veiksniai Antriniai metabolitai

Šviesas Terpenoidai, alkaloidai, 
flavonoidaitaninai, fenolio rūgštys, 

fitosteroliai ir pan.

Drėgmė Fenoliniai junginiai, lipofilinės dervos, 
taninai, antocianinai, alkaloidai

Temperatūra Fenoliniai junginiai, antocianinai, 
alkaloidai, flavonoidai, taninai 

Dirvožemio sudėtis Fenoliniai junginiai, taninai, glikozidai

Ncube B. et al., 2012
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2 pav. Skirtingų auginimo sąlygų įtaka prieskoninių augalų derliui kg iš 1 m2

vegetacijos sezono metu

Atvirame grunte ir šiltnamyje:
Kvapieji bazilikai auginti 50x20 cm (10 augalų per m2), 
Paprastieji čiobreliai auginti 60x40 cm (5 augalai per m2)
Šveicariška mėta auginti 50x40 cm (6 augalai per m2)

Vertikaliose sistemose: 
Kvapieji bazilikai auginti 50x20 cm (10 augalų per m2), 

Paprastieji čiobreliai auginti 60x40 cm (5 augalai per m2)
Šveicariška mėta auginti 50x40 cm (6 augalai per m2)



5 pav. Chlorofilų a ir b kiekis kvapiojo baziliko lapuose
lapuose  mg 100 g-1



3 pav. Eterinio aliejaus kiekis paprastojo raudonėlio lapuose mg 100g-1

(Kosakowska et. al., 2019)



4 pav. Eterinio aliejaus kiekis  bazilikuose priklausomai nuo auginimo sąlygų ir 
derliaus nuėmimo laiko mg 100g-1

(Bączek et al., 2019)



Dauginti auginiais

(stiebo dalimis su 1-3

lapeliais). Tokia nukirpta

augalo dalis yra

pamerkiama į vandenį ir

po 14 dienų augalas

pradeda šaknytis.





APIBENDRINANTI IŠVADA

Įvertinus horizontalų ir vertikalų daržo augalų auginimo būdus

pastebime vertikalaus auginimo būdo pranašumus:

• augalų derlingumas padidėja iki 5 kartų;

• mažiau žalojama aplinka, oro užterštumas, nes būtinos

sąlygos yra koncentruotos vienoje vietoje;

• patogus darbas ir kokybiška ir maistinga žaliava;

• augalų sienos puošia fasadus, namų stogus....


