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Apie šiltnamius:
naujos savybės ir galimybės

Tekstas ir nuotraukos – UAB „GARDENIS“.

Metų rato sukimosi
pabaiga – ne žiemą, o
rudenį, kuomet į dar
sočią žemę krenta
per vasarą įvairiausių
augalų subrandintos
sėklos – naujos
gyvybės pradžia.
Rudens vėjai apkloja
jas žemės dulkėmis,
kad saugiai brandintų
žiemos speigams
atsparų rūbą ir kantriai
lauktų, kol pavasario
saulės šiluma
padrąsins išleisti
pirmuosius stiebelius
aukštyn. Dar kelios
savaitės – ir laukai
pakvips pavasariu.
Dažniau žvalgysimės
pro langus, į savo namų
kiemus, radę laisvą
minutę ieškosime
įkvėpimo spalvinguose
žurnaluose ir interneto
platybėse, o mintys
nejučia kurs dailiausius
vasariško sodo
paveikslus. Koks bus
mūsų sodas šiemet?
Kas, be augalų, padės
sukurti erdvę, kurioje
būtų gera praleisti kuo
daugiau laisvalaikio?
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ilgesnį laiką negalvoti apie šiltnamio ir
jo turinio būklę.
Stikliniame šiltnamyje miela būti ne
tik augalams. Įsirengę tvirtą grindinį
(lentų, plytų, plytelių ar kt.), pasistatę
keletą sodo baldų, papuošę aplinką
mielomis buities smulkmenomis,
tokiame nuo vasaros vėjo ir darganos
saugančiame name galėsime ne tik
augalus stebėti. Gal net priešingai – tai
bus ypatinga laisvalaikio vieta, kurioje
neliks daržovių kvapo, bet akį džiugins
mieli kasdienybės daiktai ir tik keletas
mėgstamų augalų?

riba ir taip patenkina kelis poreikius vienu
metu: riboja nepageidaujamus žvilgsnius
ir visą vasarą turi šviežio maisto tiekimo
„sandėlį“. Populiarėja netradicinės – kvadrato, ovalo, apskritimo – formos šiltnamiai. Pastaruosius dar lengviau transformuoti konkrečiam metų laikui ar situacijai
tinkamiausiai funkcijai.

įsigyti ir jo pamatą, papildomus
langus ar duris, specialias lysves,
dėžes, automatines langų varstymo
sklendes, drėkinimo sistemas,
augalų priežiūrai (parišimui, tvirtinimui) ar tvarkai palaikyti (lentynos,
staliukai) skirtas priemones, baldus,
aksesuarus.

Drąsiai savo idėjas realizuoja jauni žmonės: įsigiję
nedidelį šiltnamį, stato jį net
stogo terasoje.

Skirtingi įpročiai
Šiltnamius ypač pamėgę mūsų šiaurės
kaimynai – skandinavai: gražiausiose
savo kiemo, sodo ar sodybos sklypo
erdvėse jie stato prie gyvenamojo
namo derančios formos ir spalvos
skaidraus stiklo sienų statinį, kuriame
su visa šeima kartu leidžia laisvalaikį
– gamina maistą, skaito, tapo, ilsisi,
žaidžia su vaikais, švenčia, augina ir
prižiūri mėgstamus augalus. Žiemą
pro stiklo sienas žėri Kalėdų eglutės
girliandos.

J

ei svajojate apie prasmingą laisvalaikį
sode bet kokiu oru, ar pagalvojote
apie šiltnamį? Juk be šio sodo statinio
daugelis neįsivaizduojame šiltojo sezono
kasdienybės. Ar gali jis būti elegantiškas? Ar yra jo įrengimo ir priežiūros
sprendimų, leisiančių mėgautis rezultatu,
nededant didelių kasdienių pastangų?

Šiltnamio sampratos
pokytis
Taip, šiuolaikiniai šiltnamiai gali ir turi
derėti su šiuolaikiško – nuolat skubančio,
bet tikrųjų vertybių ir darnos su gamta
siekiančio – žmogaus gyvenimo būdu.
Pagrindinės šiems statiniams keliamos
šiuolaikinio individualaus pirkėjo sąlygos:
konstrukcijos ir dangos tvirtumas, ilgaamžiškumas, estetika, galimybė keisti
vietą ir funkciją. Kitaip sakant – skiriant
kuo mažiau asmeninių pastangų jo
kasdienei (ir kasmetei!) priežiūrai, patirti
įvairiapusę naudą. Šiuolaikinis šiltnamis
– daugiau nei šiltnamis, t. y. jo teikiamos
galimybės reikšmingai viršija mūsų tra-

diciškai suvokiamas šiltojo sodo namo
panaudojimo ribas.
Nors pagrindine šiltnamio įsigijimo
priežastimi vis dar išlieka šviežių ir švarių daržovių kasdieniam šeimos stalui
auginimas, bet ši daržovių auginimo
erdvė vis rečiau primena neįžengiamas,
susiraizgiusių, išsikerojusių pomidorų
ir agurkų „džiungles“. Pasirinkus tradicinės (dvišlaičio stogo) formos šiltnamį
aukštomis sienelėmis, daigus galima
sodinti optimaliai išnaudojant dirvos
plotą. Augantiems stiebams (tiek agurkų,
tiek aukštaūgių pomidorų) pakaks vietos stiebtis į viršų, jie negoš vieni kitų,
bus pakankamai erdvės takeliui ar net
nedidelei sodininko priemonių laikymo
ir augalų priežiūros zonai įrengti. Nuo
atmosferos pokyčių automatiškai atsiveriantys / užsiveriantys stogo ar sienų langai, tvirtos stumdomosios durys (kurių
nereikia paremti ar kabliukais tvirtinti,
saugant nuo vėjo gūsių), automatinės
drėkinimo, dirvos ar oro šildymo sistemos – tai tik keletas priemonių, leisiančių

Sparčiai plečiasi ir lietuvių, matančių
platesnes šiuolaikiško šiltnamio panaudojimo savo pomėgiams funkcijas,
ratas. Drąsiai savo idėjas realizuoja
jauni žmonės: įsigiję nedidelį šiltnamį,
stato jį net stogo terasoje (kad, kol
šalia, kepsninėje, kepa kepsniai, čia
pat galėtų pasiskinti šviežių salotų ir
prieskonių). Kiti, norėdami didesnio privatumo nuo kaimynų akių, įsigyja vieną
ar du prie sienos montuojamos šiltnamius, stato juos lygiagrečiai su tvoros

Šiltnamių savybės
ir galimybės
Svarbiausia apgalvotai pasirinkti
kiekvienai situacijai tinkamą statinio
formą, dydį, spalvą, dangos tipą ir
priedus. Populiaru tą patį šiltnamį
dengti skirtingomis dangomis: stogą –
polikarbonatu, kad tiesioginiai saulės
spinduliai nekaitintų tiek augalų, tiek
žmonių; sienas – stiklu. Kartais viena
– iš namų labiausiai matoma – sienelė
dengiama stiklu, kitos – polikarbonatu
ir pan. Aliuminio šiltnamio rėmas gali
būti natūralios aliuminio spalvos arba,
pageidaujant, nudažytas bet kuria
spalva iš RAL spalvyno. Šiltnamių
priedų asortimentas – tikrai gausus:
kartu su šiltnamio konstrukcija galite

Labai svarbu nepamiršti skirti dėmesio ne
tik šiltnamio vidaus, bet ir jo išorės estetikai. Derantys molio ar pinti vazonai, medinės dėžės, pinučių tvorelės, lauko šviestuvai, kitos aplinkos detalės iš medžio,
akmens ar metalo, tinkami augalai sukurs
vientisą šios sodo zonos stilistiką.
Jei būsimo sodo vizijoje yra ir šiltnamis,
dabar – pats metas pasidomėti juo plačiau. Tai – pirkinys ilgam laikui, todėl
rinkitės atsakingai, gerai įvertinę siūlomų
gaminių kokybę. Įvertinkite visos šeimos
narių poreikius ir interesus. Įžvelkite platesnį šio sodo statinio potencialą. Beje,
nelaukite, kol įpusės pavasaris. Prisiminkite, kad jis visiems – ir sodininkams, ir
pardavėjams – ateina tuo pačiu metu ir
trunka tik kelias savaites.

