Dendrologija

Profesionalūs dekoratyvinių augalų augintojai
Ilona ir Darius Stučkai atsako į dažniausiai pirkėjų pateikiamus klausimus ir dalijasi patarimais.
Stučkų medelynas įsikūręs Prienų rajone, Balbieriškio seniūnijoje, Mardosų kaime.
Jolanta TAMAŠAUSKIENĖ

Kaip
persodinti

dekoratyvinius

AUGALUS?

Kodėl augalai, užauginti vazonuose
(su uždara šaknų sistema), yra geriau
nei iškasti iš grunto?
Dekoratyviniai augalai su uždara šaknų
sistema (vazonėlyje) mūsų rinkoje pasirodė
palyginti neseniai. Tai toks augalų auginimo
būdas, kai augalas nuo sėklos arba paskiepijimo auginamas vazonėlyje persodinant

vis į didesnį kas vieną dvejus metus. Išėmus
augalą, kartu išimta visa žemių ir šaknų
masė išlaiko vazonėlio formą.
Toks auginimo būdas reikalauja papildomų žinių bei įgūdžių. Reikia žinoti,
kokio rūgštingumo (pH) ir rupumo durpių
substratus naudoti, kaip ir kada tręšti,
kada persodinti.

Vazonėliuose auginti augalai naujoje
vietoje kuo puikiausiai prigyja, nes turi
gerai išvystytas ir nepažeistas šaknis.
Ką reiškia prie augalo pavadinimo
esantys užrašai su raidėmis ir skaičiais?
Raidės ir skaičiai žymi vazonų rūšis. Patys
populiariausi vazonai – su apskritimo formos
viršumi. Jie žymimi raide C. Prierašas prie
raidės C reiškia, kiek litrų talpos yra vazonas,
pavyzdžiui, C2 – dviejų litrų, C5 – penkių
litrų ir t. t.
Dar viena vazonų rūšis yra su kvadrato
formos viršumi, jie žymimi raide P. Skaičius
prie raidės reiškia vienos kraštinės ilgį centimetrais ir visiškai neatitinka vazono talpos.
Pavyzdžiui, P9–0,5 l, P11–1 l, P13–2 l.
Šie žymėjimai yra sutartiniai, naudojami
visoje Europoje ir paprastai atspindi augalo
amžių, kartu ir kainą.
Kada galima sodinti augalus iš vazono?
Tai dažnas klausimas. Atsakymas – bet
kada jums patogiu šiltuoju laiku.
Tam jie ir auginami vazonuose, kad būtų
galima sodinti tiek pavasarį, tiek vasarą ar
rudenį, ko negalima daryti su iš grunto
iškastais augalais.
Kaip sodinti augalus iš vazono?
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Pirma klaida, kurią daro žmonės, išėmę
augalo šaknis iš vazono, jas išskleidžia,
išdrasko. To daryti nereikėtų, nes pažeidžiamos mažosios šaknelės, per kurias augalas
maitinasi.
Tarkim, pušų sodinimas iš vazono reikalauja tam tikro išmanymo. Pirma labai
svarbi taisyklė – negalima pušies sodinti
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per giliai. Pušies šaknies kaklelis (vieta, kur
sustorėjusi šaknis pereina į kamieną) turi likti
paviršiuje (apie 2 cm). Priešingu atveju gali
atsirasti puvinys.
Geriausia pušį sodinti į lengvą žemę, o
jeigu žemė sunki, reikėtų iškasti platesnę
ir gilesnę duobę ir sunkią žemę pakeisti
lengvesne arba durpių substratu spygliuočiams augalams.
Pasodinus svarbu pušies neperlieti. Ją
reikėtų laistyti gausiai, bet retai. Ypač tai
aktualu sodinant į molingą dirvožemį. Taip
pat negalima užkasti skiepytų augalų skiepo
vietos.
Tujos nėra jautrios sodinimo gyliui. Jei
augalo apačia išretėjusi, galima sodinti
5–10 cm giliau nei buvo auginta vazonėlyje, kad medžio laja prasidėtų kuo
arčiau žemės.
Į kokį gruntą sodinti augalus?
Tai priklauso nuo to, ar augalui augti
nereikalinga išskirtinio rūgštingumo terpė.
Pavyzdžiui, sodinės šilauogės, rododendrai,
azalijos, pjieriai, tam tikros magnolijų rūšys
sodinamos į rūgščią terpę, kai pH 4,0–5,0.
Šiems augalams, jei jūsų dirvožemis nėra
rūgštus, reikėtų pakeisti žemę, pripilant į

Piešinys Nr. 1

iškastą duobę rūgščių durpių substrato.
Daugumos rūgščiamėgių augalų šaknys
yra paviršinės, todėl duobę reikėtų kasti
platesnę ir negilią. Duobės gylis turėtų būti
apie 0,5 m, plotis ir ilgis – apie 1 m.
Sodinant šiuos augalus labai svarbu žinoti,
kad durpių substratai greitai perdžiūsta,
todėl reikės papildomai laistyti. Visų augalų
šaknys nepakelia užmirkimo, jos negauna
deguonies, pradeda pūti, augalas miršta.
Todėl labai svarbu augalo neperlieti. Ypač
tai aktualu sodinantiesiems į sunkią, molingą
ir vandeniui nelaidžią žemę.
Sodinantiesiems į sunkią žemę patartume
rūgščiamėgius augalus sodinti į vadinamąjį
kaupą. Duobės plotis ir ilgis nepakinta.
Reikalingas iškasti gylis – apie 25 cm.
Į duobę pripilame rūgščios durpės substrato ir dar padarome 25 cm aukščio kalniuką, vadinamąjį kaupą. Į tą kalniuką ir reikėtų
sodinti augalus molinguose dirvožemiuose.
Tai apsaugos augalo šaknis nuo užmirkimo.
Šis sodinimo būdas plačiai naudojamas
įveisiant sodinių šilauogių plantacijas.
Tai labai sumažina sodinimo išlaidas,
nes nereikia įrengti drenažinio sluoksnio
(piešinys Nr. 1).
Pasodinus rūgščiamėgį augalą reko-

Kvadratiniai vazonėliai P9 ir P16 – 0,5 l ir 3 l talpos

menduojama jį apmulčiuoti spygliuočių
pjuvenomis. Jos apsaugos nuo perdžiūvimo, piktžolių. Pūdamos toliau rūgštins
dirvą. Naudokite tik spygliuočių pjuvenas.
Nerekomenduotume naudoti iš miško
parsineštų žievių, spyglių. Didelė tikimybė,
kad kartu parsinešite kenkėjų, ligų užkratų.
Kitas dalykas, jei žievę mulčiui pirksite
sodo centruose, – ten ji specialiai apdorota,
perkaitinta.
Sodinant pušis, kadagius, egles ir kitus
augalus, kuriems tinka neutralaus rūgštingumo dirvožemis, reikėtų iškasti 15–20 cm
platesnę ir gilesnę duobę nei vazonas.
Jei gruntas labai nederlingas ar sunkus,
sodinant jį galima pakeisti kompostu ar
iš kitos vietos paimta derlinga lengvesne
žeme. Galima naudoti ir specializuotus 
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substratus, ant kurių pakuočių nurodoma,
kokiems augalams substratas skirtas.
Ar pasodinus augalą jį reikia pririšti
prie kuoliukų?
Visus medžius, didesnius nei 1 m
aukščio (nesvarbu, ar tai spygliuotis, ar
lapuotis), reikėtų pririšti prie kuoliuko,
nes vėjas, judindamas augalą, neleidžia
jam įleisti šaknų į dirvą. Taip pat vėjo judinami augalai lėčiau auga, kadangi jiems
sukeliamas stresas, ir jie, prisitaikydami
prie vėjo, storina kamieną. Šis reiškinys
labai susilpnina augalo vertikalų augimą,
naujų šakų formavimąsi (piešinys Nr. 2).
Kokius augalus tiktų sodinti smėlėtose
dirvose?
Kadangi mūsų ūkis yra Dzūkijoje, dažnas pirkėjas to ir klausia: kokius augalus
tiktų sodinti smėlėtose dirvose. Atsakymą
padiktuoja apsilankymas miške, tiksliau –
dzūkiškame pušyne. Ten be pušų savaime
auga paprastasis kadagys, erikinių šeimos
augalas – mėlynė (giminingas sodinei
šilauogei). Eglynus galima aptikti tik žemumose, užpelkėjusiose ir drėgnesnėse
vietose.
Taip yra, nes pušys, kadagiai, erikinių
šeimos augalai sąveikauja su grybais,
esančiais dirvožemyje, todėl atsiranda
mikorizė. Šis procesas padidina augalo
šaknų paviršinį imlumą, todėl augalas
gauna daugiau vandens ir mineralinių
medžiagų.
Kaip fizinis barjeras mikorizė apsaugo
augalą nuo kenkėjų, padeda išgyventi sausrą, nes grybo hifai įsiskverbia į siauriausias
dirvožemio poras. Mikorizė sutrinka, jei dirvožemis yra per daug derlingas, jame daug
azoto, fosforo junginių. Taip pat mikorizę
stabdo ir per didelė drėgmė, kuri laikosi
sunkiuose (molinguose) dirvožemiuose.
Daugelis nustemba, kai pušies sodinuką
išėmę iš vazonėlio pastebi, kad šaknys atrodo

lyg supelijusios. Tai ir yra mikorizės pavyzdys,
kuris liudija, kad augalas – sveikas, stiprus.
Kokie augalai tinkami gyvatvorėms
sodinti smėlinguose dirvožemiuose?
Norintiesiems turėti gražią gyvatvorę
smėlingose vietose patariame sodinti
ne tujas, kurioms labiau patinka drėgna
ir derlinga žemė, o koloninės formos
kadagius (uolinis kadagys ‘Blue Arrow’,
‘Skyrocket’) ir koloninių formų pušis, kurios
dažniausiai yra padaugintos skiepijant.
Koloninių formų pušų rūšių pasirinkimas
mūsų medelyne yra didelis.
Koloninių formų pušys daugeliui yra
naujiena, o dar didesnė naujiena ta, kad
tai puikus augalas gyvatvorėms.
Mūsų medelyne skiepijami ir auginami
juodosios pušies koloninių veislių sodinukai. Kodėl juodosios pušies? Todėl, kad
ji užaugina daug ilgesnius spyglius nei
paprastoji pušis, yra puošnesnė, itin atspari
ligoms ir žemai temperatūrai.
Koloninių veislių pušis gyvatvorei galima rinktis pagal augimo greitį. Skirtingų
veislių metinis augumas skiriasi.
Lėčiausiai auga juodoji pušis (Pinus
nigra) ‘Green Tower’ (10 metų augalas
siekia 140 cm aukščio ir 45 cm pločio).
Juodosios pušies ‘Zimmer’ 10 metų augalas yra 150 cm aukščio ir 50 cm pločio.
Vidutiniškai lėtai auga juodoji pušis ‘Green
Rocket’ (10 metų augalas siekia 2–2,5 m
aukščio ir 1 m pločio). Vidutiniškai greitai
auga juodoji pušis ‘Pyramidalis’ (10 metų
augalas – 3–3,5 m aukščio,1–1,5 m pločio).
Kaip neapsigauti perkant iškastus iš
grunto augalus?
Grunte augintų augalų patarčiau nepirkti iš sodininkų mėgėjų. Juos reikėtų įsigyti
medelynuose, nes užauginti kokybiškus
sodinukus ir paruošti šaknis persodinti
užtrunka kelerius metus.
Perkant reikėtų rinktis iškastus ir va-

zone įšaknydintus augalus (išimtis būtų
augalams, iškastiems specialia technika)
ir tuos, kurių šaknys sutvirtintos džiuto
audinyje ir vielos tinkle.

Juodoji pušis ‘Green Tower’

Juodoji pušis ‘Pyramidalis’

Juodoji pušis ‘Zimmer’
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Kaip ir kada persodinti ne vietoje
augantį augalą?
Dažna problema – per tankiai augantys
augalai. Ypač dažnai taip nutinka, kai
žmonės kuria želdynus patys, be projekto,
neįvertinę augalo augumo.
Jei sugalvojote persodinti jums ne
vietoje augantį medį ar krūmą, pirmiausia
turėtumėte atsižvelgti į medžio amžių ir
dydį, laikotarpį, t. y. kiek metų augalas
augo nepersodintas.
Labai didelius medžius persodinti
be specialios technikos gana rizikinga,
prigijimo tikimybė – maža.
Labiausiai persodinimo nemėgsta
pušys, augančios lengvoje, smėlingoje dirvoje. Lengviausiai jį pakenčia vakarinės
tujos, nes jų šaknynas yra kompaktiškas.
Jei augalą pirkote įšaknydintą (su uždara šaknų sistema) ir jis jūsų prižiūrimas
auga ne ilgiau kaip 4–5 metus, galima
bandyti persodinti ir patiems.
Prieš persodinant augalą reikėtų jį paruošti. Tai gali užtrukti nuo pusės iki vienų
metų. Vienas svarbiausių darbų – atkirsti
šaknis aplink augalą. Atkirsti reikėtų aštriu
kastuvu 20–40 cm spinduliu nuo kamieno, priklausomai nuo augalo amžiaus ir
dydžio. Šaknys patrumpinamos tam, kad
sutankėtų ir priaugtų daugiau gyvybingų
smulkiųjų šaknelių. Pavasarį atkirtus
šaknis, rudenį (rugsėjo–spalio mėn.) ar
kitą pavasarį (kai žemė įšyla iki 8–10 °C)
galima persodinti.
Prieš persodinant, jei žemė sausa,
reikėtų kelis kartus gausiai palaistyti. Tos
pačios taisyklės galioja ir eglėms, kadagiams, cūgoms, kukmedžiams, kėniams.
Pušis rekomenduotume persodinti

tik pavasarį, kai smarkiai išbrinksta pušų
pumpurai (tada ir žemė būna pakankamai
įšilusi). Jų šaknis galima atkirsti pavasarį
iki susprogstant pumpurams arba rudenį,
kai pušis baigia auginti spyglius ant naujų
ūglių ir sukrauna pumpurus. Paprastai
tai įvyksta rugpjūčio antroje pusėje, bet
ne vėliau kaip iki trečios rugsėjo savaitės.
Persodintus augalus būtina papildomai
laistyti tokiu vandens kiekiu, kad drėgmė
pasiektų visas persodinto augalo šaknis.
Pirmus metus po persodinimo augalų
tręšti nereikia, galima palaistyti įsišaknijimo stimuliatoriais. Per sausras persodintą
augalą reikėtų laistyti ir vasarą.
Visus lapuočius (šaknys atkirstos pavasarį) ir spyglius metančius spygliuočius
(įvairūs maumedžiai) rudenį persodinti
galima tada, kai visiškai numeta lapus ar
spyglius.
Rudenį persodintus augalus reikėtų
apmulčiuoti. Tam tinka žievės mulčias,
šiaudai. Persodintus lapuočius medžius,
maumedžius reikėtų pririšti prie giliai įkaltų
kuoliukų. Jei vietovė vėjuota, reikėtų pririšti ir persodintus spygliuočius (piešiniai

Mikorizė liudija, kad augalas
sveikas, stiprus
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Nr. 2–3). 
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Gyvatvorė iš juodųjų pušų ‘Green Rocket’
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Daugiametės gėlės ir dekoratyviniai augalai.
Projektavimas, apželdinimas, priežiūra.
Augalų formavimas ir nuoma.
https://www.facebook.com/miskokrautuvele/
Kulautuva, Kranto g. 75.
Tel.: 8 656 13 811, 8 687 29 626.
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