Norintieji m÷gautis šiltnamiu renkasi kokybę
Koks turi būti šiuolaikiškas šiltnamis? Ar jį sunku prižiūr÷ti?
Kokį šiltnamį įsirengti? Į ką atkreipti d÷mesį? Ar iš viso verta
tur÷ti šiltnamį, kai prekybos centrai lūžta nuo prekių gausos?
Į pastarąjį klausimą atsakyti visai nesud÷tinga. Paprasta
pasteb÷ti, kad vaisių ir daržovių kainos parduotuv÷se did÷ja jau
nebe kas m÷nesį, o kas savaitę... Be to, neretai pasitaiko, jog
pigesn÷s prek÷s dažniausiai yra mažiau kokybiškos, neaiškios jų
auginimo bei laikymo sąlygos. Sutaupyti ir išsiauginti ekologiškų
daržovių pad÷s būtent šiltnamis. Did÷jant sveikos gyvensenos
šalininkų ir natūralių produktų gerb÷jų ratui, įsirengti šiltnamį
tampa būtinybe.
Tai koks gi turi būti šiuolaikiškas šiltnamis? Pagrindin÷ jo
funkcija – pad÷ti užauginti šilumą m÷gstančius augalus, daržoves, vaisius. Jis turi būti
kokybiškas, estetiškas, saugus, nereikalaujantis daug priežiūros, laiko ir l÷šų. Taip pat šiltnamis
privalo būti ekonomiškas, garantuoti mažiausias augalų priežiūros sąlygas. Šiuolaikiškas
šiltnamis turi der÷ti prie kiemo ar sodo aplinkos, būti patrauklus ir estetiškas. Atsižvelgiama ir į
šiltnamio dangos bei r÷mo tvirtumą, medžiagų ekologiškumą: statinio konstrukcijos turi būti
perdirbamos, nekenkiančios aplinkai.
Technologijos yra taip pažengusios, kad šiltnamis ir jo priedai (laistymo sistema, ventiliaciniai
langeliai, sklend÷s, atramos, šildytuvai) suteikia galimybę m÷giamų daržovių užsiauginti net
nuolat skubantiems žmon÷ms. Šiuolaikiniams šiltnamiams nebūtina skirti daug vietos – jie gali
būti statomi ne tik kaip atskiras sodo statinys, bet ir prie namo
sienos, net balkone ar terasoje.
Dažniausiai šiltnamių karkasui naudojamos medžiagos –
aliuminis, juodasis metalas, mediena, plastmas÷. Specialistai
rekomenduoja
rinktis aliuminio profilius, garantuojančius
ilgaamžiškumą, tvirtumą, jiems nereikia jokios specialios
priežiūros. Aliuminio profiliai šiltnamio konstrukcijai suteikia
lengvumo įspūdį. Šiltnamio danga taip pat pasižymi įvairove
(stiklas, polietileno pl÷vel÷, polikarbonatas).
Vieni
iš
populiariausių
šiltnamių
Europoje,
sparčiai
populiar÷jantys ir Lietuvoje - „Juliana“ šiltnamiai. Skandinaviški
aliuminio profilio statiniai turi daug privalumų – dangos keitimu nereik÷s rūpintis daug metų,
tur÷site estetišką, lengvai surenkamą, tvirtą, atšiaurioms sąlygoms pritaikytą, funkcionalų ir
vieną populiariausių Europoje, didele ploto (nuo 5 iki 72 kv. m.) įvairove pasižymintį šiltnamį.
„Juliana“ šiltnamių priedai (specialios v÷dinimo, laistymo, šildymo, valymo, parišimo ir pan.
priemon÷s) pad÷s jums m÷gautis savo hobiu, užauginti gausų ir kokybišką daržovių, vaistažolių
ar g÷lių derlių.
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