
Daugelis augalų pasaulio atstovų, auginamų kambariuose ar prieš
kambariuose, yra gaubtasėkliai žydintys augalai. Tai didelė gerai
išsivysčiusi augalų grupė, į kurią įeina daugiau nei 390 šeimų ir ne
mažiau kaip ketvirtis milijono rūsių. Iš jų tik visai nedidelę dalį sudaro
populiarūs kambariniai augalai, kurie tapo įprastiniais šiuolaikinių
butų gyventojais. Kiekvienas toks augalas turi savo pranašumų, kurie
leido jam užimti garbingą vietą ant palangės arba buto grindų. Žaliosios
karalystės atstovai, perėję savotišką dirbtinę atranką, kurios veiksniai
buvo žmogiškieji interesai ir prioritetai, paprastai turi ilgą „jaukinimo"
istoriją. Ji prasidėjo dar didžiųjų geografinių atradimų laikais, kai į
Pietų Amerikos atogrąžų miškus, Australijos pakrantes ir Okeanijos
salas patraukė tūkstančiai tyrinėtojų, keliautojų ir tiesiog avantiūristų.
XIX a. pradžioje naujų neįprastų augalų pristatymas į Europą buvo
gana sudėtingas procesas. Paprastai keliautojams, kurie dažniausiai
nebuvo profesionalūs botanikai, neužtekdavo laiko ir trūkdavo patirties
sulaukti, kol subręs jiems patikusių augalų sėklos. Augalai medinėse
dėžėse būdavo sukraunami į burinius laivus, todėl didžioji žaliųjų
belaisvių dalis žūdavo pakeliui. Padėtis pasikeitė, kai buvo išrasta va
dinamoji Wardo dėžė - miniatiūriniai nešiojami stikliniai šiltnamiai,
kuriuose tolimų kraštų augalai galėjo ištverti ilgas keliones jūra. Tuo
laiku Europoje jau mokėjo statyti oranžerijas, kurios tapdavo naujais
augalų, atvežtų iš tolimų kraštų, namais. Pamažu daugelis egzotinių
augalų per jų tyrinėjimo ir selekcijos procesą iš šiltnamių persik^austė
į gyvenamuosius kambarius. Dažnai toks adaptacijos procesas užtruk
davo beveik šimtmetį. Pavyzdžiui, su fuksija europiečiai pirmą kartą
susidūrė 1788 m., o kambariniu augalu ji tapo tik XIX a. viduryje.
Galutinai suformuoti populiariausių kambarinių augalų „auksinį
Šimtuką" leido genetikų ir selekcininkų pastangos. Jie XX a. išvedė
daugelį kai kurių veislių augalų rūšių ir kultūrinių atmainų. Dabar
patys populiariausi kambariniai augalai sudaro gana margą grupę.
Dalis jų yra kilę iš Pietų Amerikos, dalis - iš Afrikos. Kitų gimtinė
yra Centrinė Amerika, Pietryčių Azija ir Australija. Tik nedaugelis
populiarių kambarinių augalų yra kilę iš Viduržemio jūros regiono. Ne
paisant ilgos auginimo patalpose istorijos, daugelis kambarinių augalų
iki šiol yra lyg svetimtaučiai, atvykę iš tolimų egzotiškų šalių. Žmonės,
įsigiję tokius augalus, ne visada žino, kokios sąlygos reikalingos, kad
augalai jaustųsi gana komfortiškai kambariuose ir prieškambariuose.
Šią informaciją suteikia knyga, kurią laikote rankose. Knygoje pasa
kojama apie šimtą populiariausių kambarinių augalų, daugelis kurių
yra pakankamai reiklūs. Vis dėlto šiame „pirmajame šimtuke" yra
pakankamai daug ir nelepių augalų, kuriuos auginti gali ir nepatyrę
kambarines gelimfiky stės mėgėjai.
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Knygoje abėcėlės tvarka aprašyta šimtas populiariausių kambarinių augalų. Pateikiama informa
cija apie optimalius konkrečios veislės augalų temperatūros režimus, drėgmę, apšvietimą, dirv;
ir trąšas, taip pat duomenys apie populiarias kambarinių augalų atmainas ir rūšis. Aptariamo:
problemos, kylančios auginant kiekvieną augalą, jų priežastys ir šalinimo būdai. Knygoje rasit^
daug originalių spalvotų iliustracijų.
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Tipiniai kenkėjai:  skydamariai.

Temperatūra: pageidautina temperatūra vasarą -
20-25 "C; žiemos laikotarpiu temperatūra gali būti ne
tokia aukšta - 17-18 "C, tačiau neturi būti žemesnė
nei 16 "C.
Apšvietimas: ecbmėja gerai jaučiasi ant j rytus ar
vakarus nukreipto lango palangės, ištveria tiesioginius
saulės spindulius rytais ir vakarais; vidurdienį geriau
apsaugoti augalą nuo t iesioginių saulės spindulių.
Laistymas: vazone esanti dirva turi būti visą laiką
šiek tiek drėgna. Reikėtų naudoti minkštą kambario
temperatūras vandenj, laistyti reikėtų kraštinių lapų
apačioje.  Žiemą laistyti  rečiau.
Drėgmė: rekomenduojama augalą kiekvieną dieną
apipurkšti šiltu minkštu nusistovėjusiu vandeniu.
Naudokite purkštuvą, išskiriantį labai smulkius lašelius.
Lapų nešluostyti. Vasarą lapų vainike visada turi būti
šiek t iek vandens.

nuvalyk ite  lapus ir  apdoroki te  augalą  akaric ido
apipurkškite  augalą insekt icido t i rpalu
apipurkškite  augalą insekt ic ido t ių

per  žema temperatūra
mechaninis  žvynelių s luoksnio pažeidimas

augalą  pažeidė vorat inklinė;  erkutės

gali  būt i ,  kad augalą pažeidė mi l tuot i ej i  skydą maria i

žydėjimą skatina ryški šviesa. Tiesus plaukeliais pasidengęs žiedkotis virš  lapų skrotelės iškelia
gaivingą žiedyną. Patys žiedai nedideli,  dėmesį patraukia rožinės pažiedės duriančiais kraštais.

dukteriniai augalai išauga aplink motininę skrotelę; kai  jie virš ija 10-12 cm ilgį,  galima sodinti
atskirai. Echmėjos, išaugintos iš  sėklų,  pražysta t ik  po 3-4 metų.

kai  augalas baigia žydėti ir  pasirodo dukterinės skrotelės, motininį  augalą galima persodinti
atskyrus naujus jaunus augalus.

augalas paprastai  tręšiamas 2 kartus per mėnesį  nuo pavasario iki rudens gerai  atskiestomis
trąšomis gėlėms arba specialiomis trąšomis bromelijinių šeimos augalams.

dirvą turi sudaryti 1 dalis  sodožemės, 1 dalis  durpių, 1 dalis  samaninių durpių (galima pakeisti
susmulkintomis paparčių šaknimis),  dirvą patręškite medžio anglimis. Dirva padengiama
kimininių durpių sluoksniu, kad būtų išsaugota drėgmė.

nali augalo vystymosi stadija
ii s  dėmėsant s idabrinio l apų paviršiaus

pernešti j šiltesnę vietą ir nelaistyti, kol dirv
iiui lk los  dėmelės  ant  geltonuojančių lapųnupjauti  sausus lapus, padidinti drėgnu

augalinėmis
skrotelėmis arba

sėklomis

kartą per 2 metus

>avasario-vasaros
laikotarpiu

puri
silpnai rūgštinė

sporų brendimo požymis

Žydėjimas
adijantas - papartinis;  ŠI senovinių augalą grupė dauginasi  sporomis; paparčio žiedai - viso
labo legenda

paprasčiausias būdas išdalinti paparčio kupstą - persodinimo metu. Galima pamėginti
sudaiginti sporas, kurios susidaro apatinėje lapų pusėje, tačiau tai užtruks ilgiau.

jei  augalo šaknys išplito po visą vazonėlį, rekomenduojamąjį persodinti j  didesnį  vazoną.
Persodinama pavasarį .  Jaunus, greitai  augančius augalus geriau persodinti kasmet.

Tręšimas
tręšiama augimo laikotarpiu, kartą per 2 savaites;  skystų trąšų koncentraciją kambariniams
augalams rekomenduojama sumažinti  du kartus, palyginus su nurodytomis normomis

tinka lygiųdalių durpių,  iapinės žemės ir  smėlio mišinys; rekomenduojama Jbert i  durpių ir
smulkintos medžio anglies; būtinas geras drenažas

tamsios juostos ant apatinio lapų
paviršiaus

geltonuoja lapų pagrindai

lapai raitosi lapai, bet nedžiūsta

džiūsta lapai

puri, durpinė

Žydėjimas

Tipiniai kenkėjai: voratinklinės erkutės, amarai,
baltasparniai, miltuotiejiskydamarlai,trlpsai.

Temperatūra: adijantams nereikalinga per aukšta
temperatūra,  vasarą naktimis temperatūra gali  siekti ik i
15^16 C; esant mažesnei drėgmei,  temperatūra neturi
viršyti 21 C; žiemą ramybės laikotarpiu temperatūra
turi būti ne mažiau 10^.
Apšvietimas: adijantai gerai jaučiasi ant rytinių
ar šiaurinių langų palangių; neverta augalo statyti
t iesioginėje saulės šviesoje.
Laistymas: žemė vazonėlyje visada turi būti drėgna,
tačiau dirvos užpylimas vandeniu gal supūdyti šaknis;
žiemą laistymas sumažinamas iki 1 karto per savaitę.
Drėgmė: vasarą reikia augalą kasdieną apipurkšti
minkštu kambario temperatūros vandeniu.
Rekomenduojama įstatyti vazonėlį į lėkštelę
su drėgnomis durpėmis ar keramzitu; vasarą
rekomenduojama reguliariai  vėdinti kambarį.

rūšių, augančių nuo Meksikos
iki Šiaurės Argentinos. Par
duodama apie dešimt šio augalo
rūšių. Populiariausia - dry
žuotoji echmėją (Ae. fasciata),
kurios plačių lapų ilgis siekia 1
m ilgį. Būdinga augalo savybė
- sidabriškos apnašos ant lapų,
dėl kurių anglakalbėse Šalyse
šią echmėją vadina „sidabrine
vaza". Apnašas sudaro daug
smulkių žvynelių, kurie išnyksta
prisilietus prie augalo arba esant
nepakankamam apšvietimui.
Žydėjimą galima stimuliuoti
įstačius augalą į maišą su suno
kusiais obuoliais, kurie išskiria
etileną - dujas, skatinančias
žiedų brendimą. Smulkūs vio
letinio atspalvio rožiniai žiedai
apsupti galingomis rožinėmis
pažiedėmis, kurios ir krenta į
akis. Žiedynas žydi keletą mėne
sių. Yra išvesta kelios dešimtys
šios augalo rūšių. Žvilgiosios
echmėjos (Ae. fulgens) apatinė
lapų pusė yra ryškiai purpurinės
spalvos; augalo žiedynai yra

ndina nenukrentančias raudonas
ėjos (Ae. chantini) lapai yra su
is. Iš kitų rūšių galima paminėti

. weilbachii), plikastiebę echmėją
lapę echmėją (Ae. lueddemannia-
e. ceolestis) ir pūkuotąją echmėją

•> hmėja - tai įspūding^s ilgai žydintis šilumą mėgstantis
ugalas, priklausantis bromelijinių šeimai. Genties pa
^idinimas nurodo aštrius šių augalų taurėlapių galiukus
g r, iiechme - „galiukas"), Gentį sudaro daugiau kaip 180

gana jautrus oro švarai patalpoje ir blogai reaguoja į tabak
dūmus bei nemėgsta, kai lapai apipurškiami blizgesio si
teikiančia priemone. Nerekomenduojama statyti vazone
su adijantų netoli viryklės virtuvėje.
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Tai gana
togražių r
greitai, per vegetacijos laikotarpį jų lapų apimtis padidėja
beveik dvigubai. Puošni šio augalo laja su smulkiais per
kirstais lapeliais atrodo itin dekoratyviai. Jeigu norite
apželdinti gana tamsų kambario kampą - pasirinkite
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