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apie šią knygą

•
Jūsų rankose – pirmoji lietuviška knyga apie gamtinę žem-

dirbystę, kuri leis jums atsisakyti daugelio tradicinių sunkių že-
mės ūkio darbų ir auginti aukščiausios kokybės maistą. Gamtinė 
žemdirbystė tinka ir stambiam ar smulkiam ūkininkui, ir miesto 
ar miestelio gyventojui, prižiūrinčiam vos keletą arų žemės – iš 
daugybės siūlomų variantų kiekvienas ras sau priimtiniausius.

Ši knyga pirmiausia skiriama mažų sklypų naudotojams. Joje 
aprašyti daržininkystės ir sodininkystės būdai leis net mažiau-
siuose plotuose gauti gerą derlių ir aprūpinti šeimą tokiais mais-
to produktais, kokių nenusipirksite niekur ir už jokius pinigus.

Maždaug penktadalis knygos skiriama gamtinės žemdirbys-
tės pagrindams. Pasakojama apie gamtoje vykstančius procesus, 
dėl kurių auga sveiki augalai ir gyvena sveiki gyvūnai, formuoja-
si derlingi dirvožemiai ir juose augantis maistas sukaupia mums 
naudingiausias savybes. Ši knygos dalis jums gali pasirodyti per 
daug sudėtinga ir moksliška, bet dėl to nesijaudinkite. Jeigu 
sunkiai suprantama – neskaitykite, iš karto eikite prie augini-
mo technologijų ar atskirų kultūrų aprašymų. knyga sudėliota 
taip, kad skaityti ją galima nuo bet kurios vietos. O kai pajusi-
te, kad jums trūksta „teorinio pagrindo“, – paskaitysite ir apie 
gamtoje vykstančius procesus, kuriais remiasi visa gamtinės 
žemdirbystės praktika.

kita knygos dalis skiriama trims pagrindinėms žemės ūkio 
sritims: daržininkystei, sodininkystei ir gyvulininkystei. kadan-
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gi knyga orientuota į mažus sklypus ir maisto produktų augini-
mą savo reikmėms, čia daugiau pateikiama būtent tokiam ūki-
ninkavimui tinkamų variantų. Gyvulininkystės skyriuje taip pat 
aprašytas tik mažiems sklypams tinkančių gyvūnų auginimas. 
Tačiau dėsningumai visur tie patys ir aprašytus būdus galima 
naudoti visais atvejais, bet kokio dydžio žemės plotuose.

Lietuvoje gamtinė žemdirbystė gyvuoja jau dešimtmetį. Per 
šį laiką buvo visko, daug augalų auginimo būdų, kuriuos nau-
dojome pradžioje, dabar pakeisti kitais, produktyvesniais ir 
leidžiančiais pasiekti aukštesnę kokybę. Atsirado daug naujų 
(iš tikrųjų – senų, bet užmirštų) augalų ir gyvūnų veislių, savo 
savybėmis vertingesnių už augintas seniau, kai žemę dirbome 
tradiciniais būdais. Šioje knygoje pateikiama tik naujausia in-
formacija, nekalbama apie praeityje naudotus ir prasčiau pasi-
teisinusius metodus.

Ne visi čia aprašomi gamtinės žemdirbystės metodai pati-
krinti asmeniškai, bet visi naudojami ir pasiteisinę Lietuvoje. 
Turiu garbės bendrauti su daugeliu Lietuvos gamtinių žemdir-
bių, stebėti jų darbo rezultatus, daryti išvadas ir jas naudoti to-
lesniam gamtinės žemdirbystės tobulinimui.

Šiuo metu žemdirbystėje daugiausia siekiu sudaryti kuo na-
tūralesnes sąlygas augalams ir gyvūnams, kad būtų užtikrinta 
geriausia jų sveikata, optimalus produktyvumas (ne eksploata-
cija) ir aukščiausios kokybės iš jų gaunama produkcija.

Natūralu, kad tokioje plačioje srityje kaip gamtinė žemdir-
bystė negaliu aprėpti visko ir daugelis jūsų kur kas geriau už 
mane išmanote apie kokių nors bulvių ar kopūstų veisles ar dar-
žovių auginimo konvejerius. Todėl nepykite, kad knygoje nera-
site visko, kas jus domina.

Technologijų ir daržo bei sodo kultūrų aprašymuose galbūt 
pasigesite būtent to, kas jums ypač aktualu. kai ko gal nebus dėl 
ribotos knygos apimties, kai ko – tiesiog dėl to, kad neturiu pa-



kankamai tos srities kompetencijos ir nenoriu mokyti pats ne-
mokėdamas. rašau apie tai, kas man gerai žinoma ir patikrinta, 
kas man pačiam maloniausia auginti, prižiūrėti, tyrinėti ir, be 
abejo, valgyti. Ir neliečiu tų temų, kurios manęs paties nedomi-
na. Manau, kad tai yra sąžininga ir apsaugos jus nuo klaidinan-
čios informacijos.

Gamtinė žemdirbystė žengia labai plačiais žingsniais. kas-
met atrandame naujas tiesas, tobuliname ir paprastiname agro-
techniką, įsigyjame naujų, perspektyvesnių augalų ir gyvūnų 
veislių, todėl kasmet bus ir ko nors naujo, taigi nėra jokio rei-
kalo dabar bandyti sudėlioti viską nuo A iki Z. koks bus tas „Z“, 
dabar niekas negali pasakyti.

kada jau žinosime, kad apie gamtinę žemdirbystę viskas 
aišku ir nieko naujo ieškoti nereikia? Tada, kai mūsų gyvenime 
neliks žodžių „reikia“ ir „darbas“, kai dirbsime tik savo malo-
numui, kai valgysime tik patį skaniausią, vertingiausią ir nieko 
nekainuojantį maistą, kai mūsų buitis virs sveika prabanga, tar-
naujančia mūsų gerovei, o ne atimančia jėgas.

rašydamas šią knygą, be praktinės informacijos, aš noriu 
jums parodyti, kaip gamta savarankiškai, be „žemės ūkio specia-
listų“ paslaugų, augina augalus bei gyvūnus ir visą gyvąjį pasau-
lį aprūpina pačiu geriausiu maistu. Jos dėsnius ir naudojamus 
metodus galime ir turime pritaikyti kasdieniame gyvenime. Tik 
taip žemdirbystė taps ne aplinkos ir žmonių naikinimo priemo-
ne, o gyvybės ir sveikatos šaltiniu.


