Sodo SPALVOS

Naujas požiūris į šiltnamį
Tekstas ir nuotraukos – UAB „GARDENIS“.

Lauke vis labiau įsigalint
rudens darganai, dienoms
trumpėjant ir vėstant, pats
laikas atlikti keletą darbų
sode. Sugrėbę nukritusius
lapus, išrovę sausuolius
lysvėse, nepamirškime
užsukti ir į šiltnamį. Nors
spalį dar galime skinti jame
šviežius, ką tik prinokusius
pomidorus ar paprikas,
tačiau netrukus mūsų
klimatas įveiks ir juos.

Pats laikas dairytis
šiltnamio!
Jei šiltnamio dar neturite, bet svajojate jį įsigyti, ruduo – pats tinkamiausias
metas tai padaryti. Nutarę įsigyti šiltnamį
Vis daugiau europiečių atranda ir vertina išskirtinę šiuolaikinio
šiltnamio estetiką ir funkcionalumą.

Parašas

R

Šiandien šiltnamis –
estetiškas, daugiafunkcis
sodo statinys, puošiantis
sodą bei kviečiantis
pabūti ilgėliau ir užsiimti
mėgstama veikla augalų
apsuptyje.
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ar oranžeriją papuošia ir gražiausių metų
švenčių progomis. Tik įsivaizduokite Kūčių
nakties pūgoje iš tolo šviečiančią jaukią
kiemo erdvę, papuoštą šventinėmis žvakutėmis, žibintais ir lemputėmis! O gal šil�tnamį trumpam paversite smagiu Kalėdų
Senelio nameliu – žaidimų ir staigmenų
vieta vaikams? Kaip bus naudojamas šis
daugiafunkcis sodo statinys, priklauso
tik nuo paties šeimininko – jo gyvenimo
būdo, interesų, galimybių ir fantazijos.

udens pabaigos darbai šiltnamyje – duose triūsia bitės ar ant lentynos sirpsta
nesudėtingi, tačiau svarbūs. Išraukite pirmosios žemuogės? Ir daryti visa tai neskuiš dirvos nudžiūvusius augalus, taip bant, besisupant krėsle, geriant šviežių mėtų
pat sutvarkykite dėžes ir vazonus: pašalin- arbatą, skanaujant žemuogių pyrago, sklaikite augalų liekanas, indus išvalykite. Išim- dant mėgstamo žurnalo puslapius, drauge
kite automatines šiltnamio langų atvėrimo mėgaujantis išpuoselėta viso sodo aplinka...
sklendes, tvirtai uždarykite stogo ar sieninius
Vis daugiau europiečių atranda ir vertina
langus. Nuvalykite augalų priežiūros
išskirtinę šiuolaikinio šiltnamio esteįrankius. Perkaskite, išpurenkite,
tiką ir funkcionalumą. Daugeliui
Augalams
dezinfekuokite žemę. Patijų šiltnamis – nebe pomidorų
krinkite, ar stipriai suveržar agurkų stiebų ir lapų „džiunskirkite tik dalį
tos statinio konstrukcijos
glės“, bet unikali nuo vėjo,
šiltnamio – kitoje
veržlės, ar nereikia sutepti
vėsos ir lietaus apsauganti
dalyje įsirenkite
durų. Šiltu vandeniu ir muilu
sodo erdvė, kurioje nuo ryto
erdvę sau.
nuplaukite vidines sienas.
iki vėlyvo vakaro gerai jaučiasi
Nepamirškite šiltnamio žiemą,
ir senas, ir jaunas.
ypač gausiai pasnigus ar prasidėTaigi siūlome augalams skirti
jus atlydžiui po gausios pūgos, – būtinai
tik dalį šiltnamio, o kitoje įsirengti erdvę
nuo stogo nuvalykite susikaupusį sniegą; sau. Tereikia pamėginti pamatyti šiltnamį
jei reikia, iš vidaus paremkite stogo vidurį.
kitaip. Tai gali būti ne tik augalams skirtas
statinys, bet ir patraukli erdvė jums, jūsų
Jaukus prieglobstis ir
maloniam laisvalaikiui. Tinkamai pasirinaugalams, ir žmonėms
kus konstrukcijos formą, medžiagas, vietą,
Ilgais žiemos vakarais pasvajokite, ką pasitelkus šiek tiek fantazijos ir improvizaveiksite savo „šiltajame name“ (t. y. šiltna- cijos, nustebinsite ne tik kitus, bet ir save.
myje) atšilus orams. Ar į šiltnamį užsuksite Nuo ankstyvo pavasario iki rudens tai gali
trumpam ir tik tam, kad pasodintumėte, būti dirbtuvėlė, sodininko darbo kampelis.
palaistytumėte augalus, o po to nuskintu- Jame galite įkurti ramią, jaukią kiemo oazę,
mėte derlių? O gal verta jame pabūti ilgiau kurioje gera skaityti, tapyti, mėgautis kava ar
ir pasigrožėti spalvingais augalų žiedais, vyno taure, švęsti vaikų ar šeimos šventes,
pasimėgauti jų kvapais, stebėti, kaip žie- netgi mokytis ar dirbti. Išradingieji šiltnamį

rudenį, ne tik gerokai sutaupysite: pavasarį
jums nebereikės laukti, kol pasitrauks įšalas
ir ateis metas statyti šiltnamį, – vos nutirpus sniegui ir sušilus orui, jau galėsite čia
sodinti daigus ir laukti ankstyvojo salotų ar
uogų derliaus. Rudenį turėsite daugiau laiko
svarstymams, kokio ploto, aukščio, formos
ir paskirties šiltnamio reikia, kurioje kiemo
vietoje ir iš kokių medžiagų norėtumėte jį
statyti ar įrengti.

Nebeslėpkime šiltnamio sodo gilumoje,
toliau nuo svečių akių. Rinkimės estetiškus, tvirtus, skaidrius, patrauklios formos
(stačiakampio, kvadrato, aštuonkampį ar
apvalų), su namo fasadu derančios spalvos,
ilgaamžius statinius, ir jie neabejotinai taps
išskirtiniu, jūsų sodą puošiančiu akcentu.
Apsodintas spalvomis ir faktūromis derančiais augalais, pritaikytas šeimos poreikiams,
toks šiltnamis puoš ir džiugins ištisus metus.
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