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I. Įvadas

Daržinė braškė (Fragaria ananassa Duch.), sinonimas (Fragaria 
magna Thuill.), yra labai mėgstamas uoginis augalas. Lietuvoje braškių 
uogos dažniausiai vartojamos šviežios, bet nemažai jų yra ir perdirbama. 
2021 m. šalyje buvo deklaruota 692,02 ha braškynų, iš kurių 10,19 ha, arba 
1,5 %, auginama šiltnamiuose. Nors šiltnamiuose jų auginama dar nedaug, 
tačiau pastaraisiais metais toks braškių auginimo būdas labai populiarėja, 
nes auginant šiltnamiuose kontroliuojamomis sąlygomis ne � k gaunami 
gausūs, puikios kokybės, stabilūs uogų derliai, bet svarbiausia, kad lietuviškų, 
kokybiškų, vietoje užaugintų uogų pasiūlą galima už� krin�  ne 2–3 savaites 
uogų derėjimo piko metu vasarą, bet derėjimą ir šviežių konkurencingų uogų 
pasiūlą galima už� krin�  iki pusės metų ir ilgiau. 

Nors, atsižvelgus į augalų biologiją ir parinkus op� malius jų auginimo 
technologinius sprendimus, Lietuvoje šviežių braškių uogų galima užsiaugin�  
iš� sus metus, tačiau dėl didelių energijos kaštų šiltnamių apšvie� mui 
ir šildymui žiemos metu užaugintos produkcijos savikaina bus didelė ir 
nekonkurencinga rinkoje. Taip pat labai svarbus aspektas, kad pastaraisiais 
metais, esant nestabiliam klimatui, atvirame grunte labai sunku sudary�  
op� malias braškių auginimo sąlygas. Šiltnamiuose dauguma mikroklimato 
sąlygų yra kontroliuojamos ir galima sudary�  op� malias braškių augimo sąlygas, 
priklausomai nuo jų išsivystymo tarpsnio. Šiltnamiuose op� mizavus braškių 
auginimo sąlygas gaunamas ne � k gausus, bet ir kokybiškas uogų derlius. 

Lietuvoje nedidelė dalis braškių auginamos karkasiniuose žieminiuose 
šiltnamiuose, o didžioji dalis auginama įvairaus � po tuneliniuose šiltnamiuose. 
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II. Bendrieji agrotechniniai principai, 
 susiję su integruota kenksmingųjų
 organizmų kontrole

1. Braškių veislės

Parenkant braškių veisles šiltnamiams, svarbu ne � k jų derlingumas ar 
uogų kokybė, bet ir kad šiltnamyje auginamų veislių braškės būtų kuo mažiau 
jautrios pagrindinėms pašaknio, uogų ir lapų ligoms ir kuo atsparesnės erkutėms, 
tripsams bei ki� ems kenkėjams. 

Pagal sunokimo laiką šiltnamiuose dažniausiai auginamos ankstyvųjų 
(‘Rumba’), vidu� nio ankstyvumo (‘Elsanta’), vidu� nio vėlyvumo (‘Sonata’, 
‘Marmolada’) ir remontan� nių (‘Evie 2’, ‘San Andres’, ‘Favori’, ‘Murano’) veislių 
braškės. Europos šiltnamiuose nuo seno pagrindinė braškių veislė yra ‘Elsanta’. 
Lietuvoje daug vilčių teikia remontan� nių veislių braškės. Kadangi remontan� nių 
braškių auginimas šiltnamiuose yra naujovė, bū� na atsirink�  Lietuvos 
geografi nėms sąlygoms � nkamiausias jų veisles. Be to, parenkant braškių veisles 
šiltnamiams, labai svarbu parink�  ne � k atsparesnes uogų puviniams, bet ir i� n 
atsparias miltligei. Pirmenybė teikiama Lietuvoje ir panašaus klimato šalyse 
sukurtoms veislėms. Taikant IKOK principus, reikėtų rink� s mažiau jautrias 
braškių veisles (1 lentelė). 
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1 lentelė. Šiltnamyje augin� nų veislių braškių jautrumas ligoms 

Veislė Šviesmargė Rudmargė Miltligė Kekerinis 
puvinys Antraknozė Ver� ciliozė

Elsanta mažas mažas didelis mažas vidu� nis labai didelis
Honeoye labai mažas labai mažas mažas mažas mažas labai didelis
Marmolada labai mažas mažas vidu� nis vidu� nis mažas mažas
Rumba mažas mažas mažas mažas mažas vidu� nis
Sonata mažas mažas mažas vidu� nis mažas didelis
Albion mažas mažas mažas mažas vidu� nis mažas
Evie 2 mažas mažas mažas vidu� nis mažas mažas
Favori mažas mažas mažas vidu� nis vidu� nis mažas
Murano mažas mažas mažas vidu� nis mažas mažas
San Andres mažas mažas mažas mažas mažas mažas
Seascape vidu� nis vidu� nis mažas vidu� nis mažas mažas

2. Sodinamoji medžiaga 

Dažniausiai braškynai šiltnamiuose veisiami pasibaigus vegetacijai lauke 
įkastais ir šaldytuve neigiamoje (−2 ± 1° C) temperatūroje išlaikytais šaldytais 
(frigo) daigais. Braškių šaldytų daigų skirstymas į kategorijas pagal ragelių 
skersmenis pateiktas 2 lentelėje. 

2 lentelė. Braškių šaldytų (frigo) daigų kategorijos pagal ragelių skersmenis 

Kategorija Skersmuo mm Dažniausiai skir� 

B 5–9 A++ kategorijos daigams išaugin�  
arba tolesniam dauginimui

A 10–14 A++ kategorijos daigams išaugin�  
arba tolesniam dauginimui

A+ 15–22 gau�  ankstyvą uogų derlių šiltnamyje 
arba nesezoninį derlių lauke

A++ (šako�  rageliai) >22 gau�  ankstyvą uogų derlių šiltnamyje 
arba nesezoninį derlių lauke
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Taip pat pastaraisiais metais šiltnamiuose braškynai veisiami ir vasarą 
pikuotais, iki vegetacijos pabaigos augintais ir šaldytuvuose laikytais daigais. 

3. Auginimo sąlygos

3.1. Substratai, talpos ir konstrukcijos

Dažniausiai braškes auginant šiltnamiuose naudojami durpių ir perlito 
arba durpių ir smėlio mišinių, mineralinės vatos arba kokoso plaušų substratai. 
Naujausi Norvegijoje atlik�  tyrimai parodė, kad durpių ir perlito mišinio 
(a� � nkamai 80 ir 20 %), kokoso plaušų arba eglės medienos plaušų substratai 
yra labai geri ir lygiaverčiai. Tik nustatyta, kad eglės medienos substrate sunkiau 
palaiky�  op� malią drėgmę ir uogos gali bū�  mažesnės (Woznicki ir kt., 2021). 
Substratui naudojant durpes, jas geriausia maišy�  su perlitu santykiu 80 ir 20 %, 
nes esant per mažai perlito arba visai be jo durpės po lie� nimo talpoje ištęžta, 
toks maišas neišlaiko reikiamos apim� es ir subliūkšta; tokiomis sąlygomis 
braškių šaknys gali uždus�  ir žū� . 

Šiltnamiuose braškės dažniausiai auginamos minėtų substratų 
pripildytuose horizontaliai išdėstytuose maišuose (rankovėse) specialiuose 
loveliuose, o kartais ir kibirėliuose, išdėstytuose ant 1,30 m aukščio atramų. 
Pastaraisiais metais dažniausiai naudojami 100 cm ilgio, 20 cm pločio ir 15–
20 cm aukščio maišai, dar vadinami substratų rankovėmis. 

Naudojant kokoso plaušų substratą, braškės dažniausiai auginamos 
specialiuose 100 cm ilgio, 20 cm aukščio ir 20 cm pločio plas� kiniuose loveliuose. 
Ir maišų, ir lovelių dugne turi bū�  skylutės, kad pasišalintų tręšimo metu 
susidaręs � rpalo perteklius ir substratas, kuriame auga braškės, nesudruskėtų. 

Tokie reikiamo substrato (dažniausiai durpių ir perlito mišinio) prikimš�  
maišai arba loveliai su kokoso plaušais išdėstomi ant 1,3 m aukštyje esančio 
karkaso. Tuneliniuose šiltnamiuose, kurių konstrukcija dažniausiai yra silpnesnė 
ir neatlaiko didelių krūvių, toks karkasas su maišais arba loveliais pritvir� namas 
prie į tunelio gruntą įkaltų atramų. Žieminiuose karkasiniuose šiltnamiuose, 
kurių s� prios konstrukcijos, karkasas su maišuose arba loveliuose pasodintomis 
braškėmis gali bū�  pakabintas 1,3 m aukštyje panaudojant s� prią stogo 
konstrukciją. Prie taip įrengtų karkasų tvir� nama tręšimo įranga, iš kurios į 
kiekvieną maišą arba lovelį įsmeigtais dviem emiteriais a� teka reikiamų trąšų 
mišinio � rpalas. 
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Dalyje tunelinių šiltnamių braškės auginamos grunte suformuotose, 
dažniausiai baltos spalvos polie� leno plėvele mulčiuotose lysvėse. Po plėvele 
prie eilių, kuriose bus pasodin�  braškių daigai, yra paklotos specialios lie� nimo 
žarnos. 

Visi substratai (durpių ir perlito arba durpių ir smėlio mišinių, mineralinės 
vatos arba kokoso plaušų) yra � nkami braškėms augin� .  Substrato pasirinkimas 
priklauso nuo ūkyje taikomos technologijos, kai jis naudojamas vieną auginimo 
sezoną. Auginant antrą kartą tame pačiame substrate kils problemų dėl plintančių 
kenksmingųjų organizmų, pavyzdžiui, pašaknio ligų arba kenkėjų. 

3.2. Sodinimo schemos
Karkasų eilės, ant kurių dedami maišai arba loveliai su pasodintomis 

braškėmis, dažniausiai išdėstomi 1,10 m atstumais. Vieno metro ilgio maiše 
arba lovelyje sodinama 10–12 daigų, išdėstytų dviem eilėmis. 

3.3. Temperatūros režimas 
Labai svarbu šiltnamyje ir dieną, ir nak�  palaiky�  � nkamą temperatūros 

režimą, priklausomai nuo braškių išsivystymo tarpsnio (3 lentelė). 

3 lentelė. Temperatūros režimas braškes auginant šiltnamiuose 

Braškių 
fenofazė

Oro temperatūra 
°C

Šiltnamio žemės 
temperatūra °C (jei 
auginama dirvoje)dieną nak� 

Vegetacijos pradžia 7–10 5–7 5–7
Lapų augimas 12–15 10–12 10–12
Žiedynų iškėlimas 18–20 16–18 16–18
Žydėjimo pradžia 20–22 18–20 16–18
Gausiausias žydėjimas 20–22 18–20 16–18
Uogų augimas 20–22 18–20 18–20
Uogų nokimo pradžia 22–25 20–22 18–20
Gausiausias uogų nokimas 22–25 20–22 18–20
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Vasaros metu temperatūra būna ir aukštesnė, bet esant per aukštai 
temperatūrai žydėjimo metu braškės blogai mezga. Per aukštai temperatūrai 
esant uogų augimo metu, jos per greitai parausta ir neįgauna � nkamo skonio. 
Temperatūra šiltnamyje kontroliuojama panaudojant užuolaidas ir � nkamą 
vėdinimą. 

4. Substrato drėgmės režimas, lie� nimas
Šiltnamiuose naudojamas lašelinis lie� nimas. Labai svarbu, kad 

tręšimo metu vyktų maždaug 30 % persiliejimas, terpės perteklius iš braškių 
auginimo talpų per dugne padarytas skylutes pasišalintų ir braškių substratas 
nesudruskėtų. 

5. Subalansuota mityba
Didžiosios trąšų gamybos ir prekybos įmonės dažniausiai yra parengusios 

braškių tręšimo programas, paremtas tręšimu jų pačių gaminamomis trąšomis. 
Taigi, braškių tręšimo programų yra įvairių, ir visos jos nukreiptos gau�  kuo 
gausesnį geros kokybės uogų derlių. Dažniausiai siūlomi tam � kri kiekiai 
kompleksinių trąšų atsižvelgiant į braškių išsivystymo tarpsnį. Pagal cheminių 
elementų kiekį galima � ksliau subalansuo�  su tręšimu vienanarėmis trąšomis. 
4 lentelėje pateik�  orientaciniai cheminių elementų kiekiai terpėje ir substrate 
braškes auginant mineralinėje vatoje ir aukštapelkių durpėse (Vogel, Lanckow, 
1992). 

Bū� na įver� n� , kad orientacinis cheminių elementų kiekis tręšimo 
� rpale priklauso ir nuo braškių išsivystymo tarpsnio (5 lentelė). 

Įvairiame substrate auginamas braškes tręšiant, labai svarbus yra ir 
tręšimo � rpalo elektrinio laidžio (EC) rodiklis. Tinkamas EC rodiklis gali priklausy�  
nuo braškių augimo tarpsnio ir net nuo veislės. Tirpale EC rodiklis dažniausiai 
svyruoja nuo 1,5 iki 1,8, o remontan� nėms braškėms gali bū�  net 2,5. 

Augimo metu braškėms � nkamiausia yra silpnai rūgš�  terpė. Laistymui 
naudojamas vanduo dažnai būna neutralios arba net šarminės reakcijos. Be 
to, jame gali bū�  per daug hidrokarbonatų, Ca, Fe arba kitų elementų, kurie 
sunkina reikiamų elementų pasisavinimą arba net gali apnuody�  braškių 
augalus. Įvairaus � nkamumo braškių laistymui skirto vandens kokybė pateikta 
6 lentelėje. 
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4 lentelė. Cheminių elementų kiekis hidroponiniame � rpale ir substrate braškes 
auginant mineralinėje vatoje (pagal Sonneveld ir Voogt, 2009) ir aukštapelkių 
durpėse (pagal Vogel ir Lanckow, 1992) 

Cheminiai
 elementai

Cheminių elementų kiekis
� rpale substrate

mineralinėje 
vatoje

aukštapelkių 
durpėse

aukštapelkių 
durpėse

mmol/l
NO3 9,5 11,5 17,5

H2PO4 1,25 1,0 0,75
SO4 1,0 1,5 4,0
Cl – – –

NH4 0,5 1,0 0,5
K 4,5 5,5 7,0

Ca 2,75 3,25 7,0
Mg 1,125 1,25 3,5

µmol/l
Fe 20 20 20
Mn 10 10 5
Zn 4 7 20
B 20 25 60

Cu 0,5 0,75 1,0
Mo 0,5 0,5 –

Elektrinis laidis (EC) 
mS/cm

– 1,5 3,0

5 lentelė. Cheminių elementų kiekis tręšimo � rpale priklausomai nuo šiltnamyje 
pasodintų braškių išsivystymo tarpsnio (Radajewska, 1998) 

mmol/l µmol/l

NH4 NO3 K SO4 Ca P Mg Fe Mn Zn B Cu Mo

Vegetacijos 
pradžia 1,3 14,8 5,5 1,5 4,75 1 1,25 20 10 7 25 0,75 0,5

Žydėjimas 1 11,5 5,5 1,5 3,25 1 1,25 20 10 7 25 0,75 0,5

Derėjimas 1 13,5 7,5 1,5 3,25 1 1,25 20 10 7 25 0,75 0,5
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6 lentelė. Trąšų � rpalui reikiamo vandens kokybė (pagal Venckų, 2020) 

Rodikliai Tinkamas 
vanduo

Vidu� nio � nkamumo 
vanduo

Ne� nkamas 
vanduo

Elektrinis laidis 
(EC) mS/cm ≤1,0 – –

pH 5,5–6,5 – –
Cl mg/l ≤100 – –
Na mg/l ≤60 – –
Ca mg/l ≤88 – –
Mg mg/l ≤10 25 36

HCO3 mg/l ≤185 279 490

Siekiant skir� ngo hidrokarbona� ngumo vandenį parūgš� n�  iki pH 
5,5–6,0, naudojamos įvairios koncentracijos druskos arba fosforo rūgštys. Jei 
braškės auginamos � esiog šiltnamio grunte, prieš braškyno įveisimą atliekama 
dirvožemio agrocheminė analizė ir braškynas tręšiamas atsižvelgiant į jos 
rezultatus (7 ir 8 lentelės). 

7 lentelė. Dirvožemio ver� nimas pagal augalų pasisavinamų makroelementų 
kiekį dirvožemyje, mg/kg (pagal Venckų, 2020) 

Ver� nimas Nmin 
kg/ha P2O5 K2O

MgO 
(pH > 6.0) CaO SO4

Labai mažai <30 0–50 0–50 <100 <1000 <10,0
Mažai 31–60 51–100 51–100 101–150 1001–3800 10–15
Vidu� niškai 61–90 101–150 101–150 151–200 3801–6500 16–30
Pakankamai 91–120 151–200 151–200 201–300 6501–9200 >30
Labai daug >120 201–300 201–300 >300 >9200 >30

8 lentelė. Dirvožemio ver� nimas pagal augalų pasisavinamų mikroelementų 
kiekį dirvožemyje, mg/kg (pagal Venckų, 2020) 

Ver� nimas Mo B Co Cu Zn Mn

Labai mažai <0,05 <0,10 <0,20 <0,30 <1,00 <1,00
Mažai 0,05–0,15 0,10–0,30 0,20–1,50 0,30–1,50 1,00–2,00 1,00–10,00
Vidu� niškai 0,16–0,30 0,31–0,60 1,51–4,00 1,51–3,00 2,01–3,00 10,01–50,00
Pakankamai 0,31–0,50 0,61–1,00 4,01–5,00 3,01–7,00 3,01–7,00 50,01–100,00
Labai daug >0,50 >1,00 >5,00 >7,00 >7,00 >100,00
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6. Braškynų įveisimo laikas

Šiltnamiuose braškynai dažniausiai įveisiami kaip galima anksčiau 
pavasarį. Nešildomuose šiltnamiuose kovo mėnesio pirmoje pusėje stambiais 
šaldytais daigais įveis�  braškynai balandžio mėnesio pirmoje pusėje pradeda 
žydė� , o gegužės mėnesio pirmoje pusėje pradeda derė�  ir dera tuo 
laikotarpiu, kol dar neprasidėjo sezoninių braškių nokimas lauko sąlygomis. 
Taigi, pavasarį šiltnamyje sunokusios braškės ne � k pailgina šviežių deser� nių 
uogų vartojimo laikotarpį, bet ir didelėmis kainomis dažnai už� krina verslinių 
braškynų rentabilumą palyginus su sezono metu užaugintomis vie� nėmis 
uogomis.  

Antras braškynų įveisimo terminas šiltnamiuose yra vasara, kai sodinami 
stambūs šaldy�  arba specialiai išaugin�  pikuo�  ir šaldy�  daigai. Vasarą (liepos 
mėnesį) pasodin�  daigai žydės po mėnesio ir dar po mėnesio derės. Tiesa, 
rudeninis derlius nebūna labai didelis. Rudenį a� derėję augalai paliekami 
žiemo�  juos apsaugant nuo iššalimo ir išdžiūvimo. Anks�  pavasarį atšilus orams 
ir šiltnamyje prasidėjus vegetacijai, jie vėl žydi ir duoda gausų derlių, kol lauko 
sąlygomis braškės dar nedera. 

Šiltnamyje auginant remontan� nių veislių braškes, jos dažniausiai 
veisiamos anks�  pavasarį, o pasirodžius pirmiesiems negausiems žiedynams jie 
išskinami. Išskynus pirmuosius negausius žiedynus (priklausomai nuo braškių 
veislės), augalas gausiau suveši ir suformuoja ankstyvesnę antrą gausią žiedynų 
bangą. Dažniausiai šios žydėjimo bangos uogos pradeda nok� , kai baigiasi 
sezoninių uogų nokimo pikas lauke, ir jų derėjimas tęsiasi iki rudens. 
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III. Piktžolių kontrolė
Šiltnamiuose pasitaikančios piktžolės naikinamos rankiniu būdu. 

Piktžolės herbicidais naikinamos aplink šiltnamį arba palaikomas nuolat 
šienaujamas žolynas be piktžolių. Šiltnamio viduje grindinys gali bū�  dengiamas 
įvairia danga. 

Dažniausiai šiltnamiuose po stelažais pa� esiama stora baltos spalvos 
plėvelė. Ji turi bū�  tvirta, kad ja būtų galima vaikščio� . Be to, pa� esta balta 
plėvelė turi bū�  švari, kad nuo jos atsispindėtų šviesa, kurios šiltnamyje dažnai 
trūksta. Nuo ant grindų pa� estos plėvelės atsispindėjusi šviesa pagerina uogų 
apšvie� mą ir už� krina jų tvirtumą. 

Taip pat tuneliniuose šiltnamiuose taupumo sume� mais vietoj baltos 
storos plėvelės galima augin�  periodiškai šienaujamą veją. 

Žalingiausia po priedangomis 
ir šiltnamiuose auginamoms braškėms. 
Ant lapkočių ir lapų apa� nės pusės 
pasirodo baltos vora� nklinės apnašos. 
Žiedpumpuriai ir žiedai taip pat 
apsitraukia baltomis tarsi miltai 
apnašomis, o uogas dengiančios 
apnašos primena vašką. Ligo�  lapai 
storėja, jų pakraščiai raukšlėjasi, 
užsisuka laiveliu į viršų. 

Braškių miltligė (Sphaerotheca sp.)

IV. Ligų kontrolė 
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Miltligė atsiranda dėl paros 
temperatūros ir drėgmės svyravimų. 
Sukėlėjo sporos juda nuo lapo ant 
lapo su oro srautu šiltomis ir sausomis 
sąlygomis dieną ir dygsta vėsesniais, 
drėgnesniais laikotarpiais nak� . 

Sodin�  miltligei atsparių 
veislių braškes. Ligos pli� mą sumažina 
drėkinimas. Rekomenduojama 2–3 
purškimus fungicidais žydėjimo metu 
derin�  su apsauga nuo pilkojo puvinio 
arba purkš�  � k pasirodžius pirmiesiems 
požymiams. 
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Bet kuriuo vystymosi metu 
pažeidžia visą augalą: uogų užuomazgas, 
uogas, žiedus, žiedpumpurius, 
lapkočius, vaiskočius, lapus. Ant uogos 
atsiranda rudos suminkštėjusios dėmės, 
kurios greitai plečiasi, apima visą uogą 
ir ją supūdo šlapiuoju puviniu. Vėliau 
uogos paviršių aptraukia puri pilka 
veja – pelėsis, sudarytas iš grybienos 
ir konidijų. Vos palietus, konidijos ima 
dulkė� . Plinta vėsiomis ir drėgnomis 
sąlygomis. 

Šiltnamiuose bū� na už� k-
rin�  � nkamą klimato kontrolę. 
Rekomenduojama 2–3 purškimai 
fungicidais žydėjimo metu arba � k 
pasirodžius pirmiesiems požymiams. 

Kekerinis puvinys (Botry� s cinerea)
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Antraknozė (Colletotrichum spp.)

Ant nesunokusių uogų 
pasirodo nuo šviesios iki tamsiai rudos 
ar net juodos spalvos dėmių, ant 
prinokusių vaisių – ir tamsiai raudonai 
viole� nių dėmių. Požymių atsiradimą 
ska� na aukšta temperatūra ir ilgai 
išsilaikan�  drėgmė. Dėmės plinta 
greitai. Kaip pašaknio liga, antraknozė 
pasireiškia kaip braškių kerelio vytulys. 
Liga pirmiausia pasireiškia tamsiomis 
mažomis dėmėmis ant lapų, ūsų ir 
s� ebų. Joms didėjant apjuosiamas 
s� ebas, formuojasi tamsūs pailgi sausi 
s� ebo įdubimai. 

Šiltnamiuose bū� na už� krin�  
� nkamą drėgmės kontrolę. Rekomen-
duojama intensyvi apsauga � k 
pasirodžius pirmiesiems požymiams. 
Esant i� n palankioms ligos vystymuisi 
sąlygoms, cheminė kontrolė gali bū�  ir 
neefektyvi. Rink� s atsparias veisles. 
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Braškių vytulys ir uogų odiškasis puvinys 
(Phytophthora spp.)

Braškių vytulį gali sukel�  
keletas priežasčių. Šiltnamyje augalai 
gali vys�  dėl perteklinio vandens, 
kai karštą vasarą sunku sureguliuo�  
temperatūros ir drėgmės režimus. 
Vytulį sukelian�  patogeno forma yra 
labai pavojinga, braškių kereliai žūva. 
Pirmieji požymiai pasirodo ant lapų – 
tai melsvai žalsvos ir raudonos dėmės 
ant lapkočių, jaunesni lapai vysta. Lapų 
skrotelės audiniai ruduoja ir nyksta, 
patogenas skverbiasi šaknies link ir 
sukelia šaknies kaklelio paraudimą. 
Jeigu uogų nokimo metu būna aukšta 
temperatūra, bet trūksta drėgmės, 
ant uogų atsiranda gelsvos, vėliau 
bronzinės dėmės, kurios visos uogos 
nesupūdo, bet sustabdo jos nokimą. 
Uogos minkš� mas pakeičia spalvą, 
sustandėja. 

Šiltnamiuose bū� na už� krin�  
� nkamą drėgmės kontrolę, perteklinio 
vandens nutekėjimą ir palaiky�  
op� malią temperatūrą. 
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V. Kenkėjų kontrolė 

Žemuoginė erkė (Phytonemus pallidus)

Žemuoginės erkės kenkia 
dažniausiai, jos randamos skrotelių 
augimo kūgelio arba jaunų lapelių 
zonoje, s� ebų apa� nėje dalyje. Pažeis�  
braškių kerelių lapai arba visas kerelis 
pagelsta, raukšlėjasi, skursta ar visai 
nudžiūva. Palankios sąlygos plis� , kai 
yra karšta ir sausa. 

Žalingumo riba. Uogų augimo 
metu (BBCH 55–59) � krinami 4 
mėginiai po 25 skroteles; erkės 
skaičiuojamos skrotelių augimo 
kūgelio arba jaunų lapelių plote, 
s� ebų apa� nėje dalyje; įver� namas 
erkių skaičius ant vienos skrotelės. 
Žalingumo riba – 4–6 erkės ant vienos 
skrotelės. 

Žemuoginių erkių gausą 
efektyviai mažina grobuoniškosios 
erkės (Phytoseiidae).
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Paprastoji vora� nklinė erkė (Tetranychus ur� cae)

Erkės veisiasi ir minta braškių 
lapų apa� nėje dalyje. Pažeistų lapų 
viršu� nėje dalyje atsiranda smulkių 
gelsvų dėmelių. Jos susilieja, lapai 
gelsta ir džiūva. Apnik�  augalai 
skursta, prastai dera, vėliau žūva. 
Lapų apa� nėje dalyje galima įžiūrė�  
plonus vora� nklius, tarp kurių ropoja 
sunkiai įžiūrimos erkės. Paprastosios 
vora� nklinės erkės vystymasis nuo 
kiaušinėlio iki suaugėlio trunka 
vidu� niškai 19 dienų, nors šis laikas 
gali bū�  ir 5 dienos, jei vyrauja aukšta 
(25–38° C) temperatūra ir nedidelė 
drėgmė. 

Žalingumo riba. Tikrinama 
200 lapų, imami 4 mėginiai po 50 
lapų; įver� namas judančių erkių 
skaičius ant vieno lapo: pirmieji žiedai 
skrotelėse (BBCH 55–59) – vidu� niškai 
2 judančios erkės ant vieno lapo; po 

žydėjimo (BBCH 67–69) – 3–4 judančios erkės ant vieno lapo; nuėmus derlių 
(BBCH 91–93) – 5–6 judančios erkės ant vieno lapo. 

Erkių gausą efektyviai mažina grobuoniškosios erkės (Phytoseiidae).
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Tripsai: rožinis (Thrips fuscipennis), 
vakarinis (Frankliniella occidentalis), 

tabakinis (Thrips tabaci)
Tripsai čiulpia įvairių augalo 

dalių sul� s, pažeidžia braškių žiedus, 
jaunus lapus ir vaisius. Pažeistos dalys 
pabąla, vėliau paruduoja, sutrinka  
augalų augimas, sumažėja derlius. 
Ant uogų pažeidimo vietose audinys 
paruduoja ir sukamštėja. Juos traukia 
bal�  braškių žiedai. 

Žalingumo riba. Prieš žydėjimą 
arba žydėjimo metu (BBCH 57–65) 
įver� namas tripsų gausumas, jei jie 

Šiltadaržinis baltasparnis 
(Trialeurodes vaporariorum)

Ant pažeistų lapų atsiranda 
gelsvų dėmių, kurios didėja, lapai 
gelsta, apsineša lipniomis skystomis 
išmatomis, ant kurių veisiasi suodligės 
sukėlėjai. Kenkėjai gyvena lapų 
apa� nėje pusėje ir siurbia sul� s. 
Pajudinus apniktą augalą, į orą pakyla 
daug smulkių baltų vabzdžių. 

Šiltnamiuose ir šalia jų neau-
gin�  dekoratyvinių augalų, naikin�  
piktžoles. Pasirodžius baltasparniams, 
į židinius įleis�  entomofagus, o 
masiškai apniktus augalus purkš�  
insek� cidais. Bū� na dezinfekuo�  
šiltnamius. 

pastebimi ant skrotelių. 

Kitas būdas nustaty�  tripsų pli� mo pradžią – geltonos arba mėlynos 
spalvos, padengtos entomologiniais klijais gaudyklės. Insek� cidai naudojami, 
kai tripsai pastebimi gaudyklėse. 
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VI. Biologinė kenkėjų kontrolė

Šiltnamiuose biologinei kenkėjų kontrolei i� n veiksmingi yra 
entomofagai – plėšrieji kenkėjus parazituojantys vabzdžiai. Jie reguliuoja 
kenksmingųjų vabzdžių populiacijos gausumą, nes minta jų kiaušiniais, lervomis 
arba suaugėliais. 

Tripsų kontrolei naudojamos lipnios feromoninės gaudyklės – juos 
traukia ne � k mėlyna spalva, bet ir feromonas. Šios gaudyklės yra veiksmingesnės 
nei įprastos mėlynos lipnios gaudyklės, nes sugauna 1,3 karto daugiau tripsų 
(1 paveikslas). 

Šiltnamio sąlygomis vora� nklinių erkių kontrolei naudojamos kelių rūšių 
plėšriosios erkės. 

Grobuoniškoji erkė Phytoseiulus persimilis minta paprastosiomis 
vora� nklinėmis erkėmis visose jų vystymosi stadijose. Suaugusios plėšriosios 
erkės kasdien suryja apie 20 vora� nklinių erkių kiaušinėlių arba lervų, 10 
nimfų arba 5 suaugusias vora� nklines erkes. Įprastomis šiltnamio sąlygomis 
šių plėšriųjų erkių populiacija dėl jų vislumo išauga kelis kartus didesnė už 
vora� nklinių erkių populiaciją. Be to, grobuoniškosios erkės neturi galimybės 
nuskris� , todėl sezono metu, jų populiaciją papildant maždaug kas 3 savaites, 
galima už� krin�  nenutrūkstamą kenkėjų kontrolę. 

Kita grobuoniškoji erkė Amblyseius californicus minta kiaušinėliais 
ir vora� nklinėmis erkėmis ankstyvose jų vystymosi stadijose. Šiai grobuonei 
vysty� s užtenka 4 dienų, bet tam reikia gana aukštos +30° C temperatūros. 
Suaugusios grobuoniškosios erkės gyvena apie 20 dienų, bet jos gali išgyven�  
ir be kenkėjų, misdamos žiedadulkėmis, todėl labai � nkamos naudo�  kaip 
prevencinė priemonė, kai dar nėra kenkėjų antplūdžio, bet jau yra pavieniai 
kenkėjai arba jų židiniai. 

Plėšrioji erkė Amblyseius swirskii minta baltasparnių kiaušinėliais 
ir lervomis, taip pat naikina tripsų lervas (dienos porcija – 5–10 kenkėjų). 
Naudojamos ir pavieniams židiniams, ir visą plotą apnikusiems kenkėjams 
naikin� . Veiksmingiausia pradinėje kenkėjų papli� mo stadijoje. 
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A B

C D

1 paveikslas. Įvairių � pų lipnios tripsų gaudyklės (A, C ir D) ir plėšrieji 
vabzdžiai (B) 
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VII. Augalų apsaugos produktų 
 parinkimas ir norma 

Lietuvoje augalų apsaugai nuo ligų ir kenkėjų leidžiama naudo�  
� k šalyje registruotus augalų apsaugos produktus (9 lentelė). Naujausia 
informacija apie registruotus augalų apsaugos produktus (AAP) pateikiama 
VATŽŪM � nklapyje (www.vatzum.lt) ir VATIS informacinėje sistemoje 
(h� ps://va� s.vatzum.lt/aapSarasas). Šiose svetainėse galima ras�  informaciją 
apie registruotus AAP pagal apdorojamus augalus, veikliąją medžiagą arba 
produkto pavadinimą ir AAP registracijos galiojimo pabaigą, todėl bū� na 
pasi� krin� , kokie herbicidai tuo metu yra sąraše ir kuriuos leidžiama naudo�  
Lietuvoje. 

9 lentelė. Braškių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų sistema 

Kenksmingasis 
organizmas

Veiklioji 
medžiaga 

Norma 
l, kg/ha

Išlauka 
dienomis

Žiedai skrotelėse

Miltligė
krezoksim me� las 500 g/kg 0,2 14
penkonazolas 100 g/l 0,5 3

Braškių šaknų 
šerdies raudonligė aliuminio fose� las 800 g/kg 4,0 42

S� ebo ir pašaknio 
puviniai 

Clonostachys rosea J1446 
900 g/kg 

50–100 g/10 m2 –
1 k. purkš�  nuo tarpsnio, kai 
lapų viršūnėlės viršija žvynelius 
iki išsiskleidžia trečiasis lapas 
(BBCH 09–13)

Vora� nklinės erkės, 
amarai, lapsukiai, 
pjūkleliai

lambda cihalotrinas 50 g/l* 0,4* 30

Vora� nklinės erkės heksi� azoksas 250 g/l* 0,4* 3

Žydėjimo pradžia (5–10 % išsiskleidusių žiedų)

Kekerinis puvinys, 
šviesmargė, 
miltligė, braškių 
juodoji dėmėtligė

boskalidas + 
piraklostrobinas 267 + 67 g/kg 1,8 7

Miltligė, braškių 
antraknozė 

difenokonazolas + 
cifl ufenamidas 125 + 15 g/l ** 

100 ml/100 l  
vandens, 
neviršijant  1,0 l/ha

3
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Miltligė, šviesmargė tetrakonazolas 100 g/kg 0,6 7

Kekerinis puvinys

pirimetanilas 400 g/l 1,5–2,0 3

kalio hidrokarbonatas 
994,9 g/kg 

5,0 1
6 k. purkš�  nuo žydėjimo pradžios 
iki uogų auginimo pabaigos 
(BBCH 59–89)

Bacillus sub� lis QST 713 
8,0 –

6 k. purkš�  vegetacijos metu; 
biologinis

Clonostachys rosea J1446 
900 g/kg 

0,01–0,1 g/m2 –
4 k. purkš�  nuo žiedų atsivėrimo 
iki sėklos, visiškai matomos ant 
žiedsosčio audinių (BBCH 60–73); 
biologinis 

Vora� nklinės erkės, 
žemuoginės erkės, 
minamusės, tripsai

abamek� nas 18 g/l ** 120 ml/100 l 
vandens 3

Žydėjimo pabaiga (80 % išsiskleidusių žiedų)
Kekerinis puvinys, 
šviesmargė, miltligė, 
braškių juodoji 
dėmėtligė

boskalidas + 
piraklostrobinas 267 + 67 g/kg 1,8 7

Miltligė, braškių 
antraknozė 

difenokonazolas + 
cifl ufenamidas 125 + 15 g/l*

100 ml/100 l 
vandens, 
neviršijant 1,0 l/ha

3

Kekerinis puvinys, 
antraknozė

ciprodinilas + 
fl udioksonilas 375–270 g/kg* 1,0* 1

Kekerinis puvinys
pirimetanilas 400 g/l 1,5–2,0 3
fenpirazaminas  500 g/kg** 1,0 3

Miltligė, šviesmargė tetrakonazolas 100 g/kg 0,6 7

Apsauga nuo šliužų, sraigių
Profi lak� škai 
prieš pasirodant 
kenkėjams 

sodo, daržo augalai, 
šiltnamiai

geležies fosfatas
29,7 g/kg 

4,5–5,0 kg/ha

Pastebėjus 
pakenkimus 7,0 kg/ha

Pastebėjus kenkėjus, 
bet ne vėliau kaip 
iki ūsų (stolonų) 
formavimosi pradžios

metaldehidas 
30 g/kg 6,0 kg/ha

* – registruotas didžiausias apdorojimo insek� cidais skaičius � k vieną kartą per vegetaciją;              
** – registruotas naudo�  � k šiltnamiuose 
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Vandens kiekis priklauso nuo augimo tarpsnio – nuo 500–600 iki 1000–
1500 l/ha; � kslus vandens kiekis kiekvienam produktui nurodytas e� ketėje 
(žr. www.vatzum.lt). Vegetacijos metu schema gali bū�  keičiama, nes augalų 
apsaugos produktų išdėstymo eiliškumas ir naudojimo laikas nuolat � kslinamas, 
priklausomai nuo konkrečios vietovės meteorologinių sąlygų, ar� miausių 
prognozavimo modelių rodmenų, feromoninių gaudyklių ir kenkėjų žalingumo 
slenksčių įver� nimo, taip pat nuo purškimų vykdymo ir augalų apsaugos 
produktų įsigijimo galimybių. 

VIII. Šiltnamio dezinfekavimas

Pirmiausia atliekamas sanitarinis valymas, po to konstrukcijų, dangos, 
priemonių dezinfekcija ir dezinsekcija. Sanitarinio valymo � kslas – šiltnamį 
paruoš�  dezinfekciniam apdorojimui, nes dezinfekcijos priemonių efektyvumą 
sumažina purvo dalelės, įvairių medžiagų likučiai (10 lentelė). Tam reikia iš 
šiltnamio pašalin�  augalų liekanas, mechaniškai išvaly�  ir nuplau�  vandeniu 
šiltnamio konstrukcijas, įrenginių paviršius, auginimo ir priežiūros inventorių. 

Šiltnamio dezinfekcija – kenksmingųjų organizmų (grybų, bakterijų, 
virusų, viroidų ir kt.), esančių aplinkoje, naikinimas. Šiltnamio dezinsekcija 
– tai priemonių kompleksas, skirtas kenkėjams naikin�  vegetacijos pabaigoje. 
Naudojamos cheminės, mechaninės ir biologinės priemonės. Dezinfekcijos 
ir dezinsekcijos būdai yra fumigacija, kai paskleidžiami nuodingi dūmai, ir 
plovimas/purškimas augalų apsaugos priemonėmis. 
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10 lentelė. Dezinfekcijos priemonės (www.vatzum.lt) 

Apdorojami 
objektai

Veiklioji 
medžiaga Apdorojimas Kenksmingasis 

organizmas Pastabos

Kietųjų paviršių 
dezinfekcija: 
padėklų, vazonų, 
lovelių, dėklų, 
kilimėlių, indų, 
konteinerių, 
dėžių, 
sandėliavimo 
patalpų, 
šiltnamių, 
pakrovimo ir 
iškrovimo vietų, 
transporterių, 
techninės 
įrangos, 
transporto 
priemonių 

Benzoinė 
rūgš� s 
90 g/l 

dezinfekuojama 
1 % � rpalu 
16 valandų

grybai, 
bakterijos, 
virusai (ArMV, 
PFBV, PLCV, 
PLPV, TBRV, 
PVX, RMV ir 
kt.) ir viroidai 

Naudojant 
dezinfekcijos 
priemonę, 
rekomenduojama 
kruopščiai nuvaly�  
dezinfekuojamus 
paviršius, pašalin�  
purvo likučius, 
organines liekanas, 
nuplau�  paviršius 
ir atlik�  kitus prieš 
dezinfekciją ar jos metu 
reikalingus veiksmus 

dezinfekuojama 
2 % � rpalu 
16 valandų

PepMV, ORSV 
ir CyMV rūšies 
virusai 

dezinfekuojama 
4 % � rpalu 
16 valandų

TMV ir ToMV 
rūšies virusai

dezinfekuojama 
2 % � rpalu 
4 valandas

grybai, 
bakterijos 

Smulkių 
darbo įrankių 
dezinfekcija 

dezinfekuojama 
4 % � rpalu 
3 minutes

grybai, 
bakterijos, 
virusai 

dezinfekuojama 
1 % � rpalu 
3 minutes

viroidai 
(PSTVd) 
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IX. Augalų apsaugos produktų 

 naudojimo sąlygos

Uogynui purkš�  nuo ligų ir kenkėjų turi bū�  naudojama � nkama 
specializuota technika. Purkštuvai turi bū�  sukalibruo�  ir išpurškiamas reikiamas 
� rpalo kiekis hektarui. Turi bū�  galiojan� s pažymėjimas purkštuvams, kuriems 
privaloma techninė apžiūra. Reikia už� krin� , kad būtų naudojami techniškai 
tvarkingi, prižiūrė�  purkštuvai, reguliariai valomi fi ltrai, keičiamos susidėvėjusios 
detalės, atliekami techniniai pa� krinimai bei kalibravimas (išpurškimo normos 
nustatymas) ir ki�  naudojimo instrukcijose numaty�  bū� ni techninės priežiūros 
darbai. 

Augalų apsaugos produktams išpurkš�  naudojamo vandens kiekis 
priklauso nuo braškių augimo tarpsnio: vegetacijos pradžioje – 500 l/ha, 
vėliau – 900–1000 l/ha. Bū� na atsižvelg�  į augalų apsaugos produkto e� ketėje 
nurodytas naudojimo sąlygas. 

Labai svarbu, kad nuo pasku� nio purškimo iki derliaus nuėmimo 
praeitų laikas, kuris yra nustatytas konkrečiam produktui. Išlaukos laikotarpis 
yra terminas nuo pasku� nio purškimo iki derliaus nuėmimo. Jis už� krina saugų 
produkcijos vartojimą. 

26
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X. Kenksmingųjų organizmų atsparumo  
 rizikos valdymas

Siekiant sumažin�  atsparumo išsivystymo riziką, augalų apsaugos 
produktus bū� na naudo�  pagal e� ketėje pateiktas rekomendacijas, t. y. nuo 
rekomenduojamų kenksmingųjų organizmų, nurodytu purškimo laiku, naudo�  
registruotas normas, nepurkš�  daugiau kartų nei nurodyta e� ketėje. To pa� es 
veikimo pobūdžio veikliųjų medžiagų nenaudo�  ilgą laiką, bū� na produktų 
rotacija. Fungicidus bū� na naudo�  kartu su kitų grupių augalų apsaugos 
produktais ir ne daugiau kartų nei nurodyta e� ketėje. 

Augalų apsaugos produktus naudo�  � k esant bū� nybei. Pirmenybę 
teik�  kenksmingųjų organizmų kontrolei biologinėmis priemonėmis. 

Informacija apie biologinis augalų apsaugos produktus ir jų naudojimą 
yra pateikta � nklalapyje www.vatzum.lt. Taip pat reikia vadovau� s � nklapyje 
www.frac.com pateiktomis fungicidų atsparumo mažinimo rekomendacijomis 
ir insek� cidų atsparumo mažinimo rekomendacijomis, pateiktomis � nklapyje 
www.irac.com. 
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XI. Braškių augimo BBCH tarpsniai 

Pagrindinis augimo tarpsnis 0: pumpuro vystymasis

00 Ramybė: lapai besidriekiantys ir iš dalies nunykę 

03 Auga pagrindiniai pumpurai 

Pagrindinis augimo tarpsnis 1: lapų vystymasis

10 Pirmojo lapo pasirodymas 

15 Išsiskleidę 5 lapai 

19 Išsiskleidę 9 ir daugiau lapų 

Pagrindinis augimo tarpsnis 4: stolonų ir jaunų augalų vystymasis 

41 Stolonų formavimosi pradžia: matomi stolonai (apie 2 cm ilgio) 

42 Matomas pirmas dukterinis augalas 

43 Pirmo dukterinio augalo šaknų vystymosi pradžia 

45 Pirmas dukterinis augalas su šaknimis (� nkamas sodin� ) 

49 Įvairūs dukteriniai augalai su šaknimis (� nkami sodin� ) 

Pagrindinis augimo tarpsnis 5: žiedyno formavimasis

55 Užmegz�  pirmieji žiedai skrotelėse 

56 Žiedyno ilgėjimas 

57 Sprogsta pirmieji žiediniai pumpurai 

58 Ankstyvas oro baliono tarpsnis: pirmieji žiedai su vainiklapiais 
 suformuoja tuščiavidurį rutulį 

59 Dauguma žiedų su vainiklapiais suformuoja tuščiavidurį rutulį 
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h� ps://www.poli� cheagricole.it/fl ex/AppData/WebLive/Agrometeo/MIEPFY800/
BBCHengl2001.pdf
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Pagrindinis augimo tarpsnis 6: žydėjimas

60 Atsiveria pirmieji žiedai (pirminiai, arba A žiedai) 

61 Žydėjimo pradžia: atsivėrę apie 10 % žiedų 

62 Atsivėrę apie 20 % žiedų 

63 Atsivėrę apie 30 % žiedų 

64 Atsivėrę apie 40 % žiedų 

65 Visiškas žydėjimas: atsiveria antriniai (B) ir tre� niai (C) žiedai,  
 krinta pirmieji vainiklapiai 

67 Žiedai vysta: dauguma vainiklapių nukritę 

69 Žydėjimo pabaiga: visi vainiklapiai nukritę 

Pagrindinis augimo tarpsnis 7: vaisiaus vystymasis

71 Žiedsos� s išsikiša iš taurėlapių menturio 

73 Sėklos visiškai matomos ant žiedsosčio audinių 

Pagrindinis augimo tarpsnis 8: vaisiaus ir sėklų branda

81 Brandos pradžia: dauguma vaisių baltos spalvos 

85 Pirmieji vaisiai nusispalvina veislei būdinga spalva 

86 Pagrindinis derlius: dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga  
 spalva 

89 Antrasis derlius: dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga  
 spalva 

Pagrindinis augimo tarpsnis 9: senėjimas, ramybės pradžia

91 Prasideda pažas� nių pumpurų formavimasis 

92 Pasirodo nauji lapai su mažesniais lapalakščiais ir trumpesniais  
 kotais 

93 Seni lapai džiūva, jauni garbanojasi; seni lapai specifi nės spalvos 

97 Seni lapai sunykę 
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