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Apie šią knygą

Gamtinis daržas – tai antroji Gamtinės žemdirbystės serijos knyga. 
Pirmoje savo knygoje Gamtinė žemdirbystė: kaip ūkininkauti maža
me sklype išsamiai išdėsčiau gamtinės žemdirbystės esmę: natūra
lius mechanizmus, kuriuos pasitelkę galime turėti ir rentabilų že
mės ūkį, ir švarią aplinką, ir apsirūpinti geriausios kokybės maisto 
produktais. Taip pat pateikiau daug informacijos apie daržinin
kystę ir sodininkystę mažame sklypelyje. Todėl, nenorėdamas 
kartotis ir taupydamas jūsų laiką, čia šių temų nenagrinėsiu arba 
tik trumpai priminsiu. Ši knyga – pirmosios tęsinys, todėl, norė
dami ją gerai suprasti, pirmiausia turite perskaityti pirmąją. 

Visa ši knyga skirta gamtiniam daržui. Tačiau ne tam pasku
tiniam mados klyksmui, kurį jau galime pamatyti dažname mo
derniame kieme ant plikai nuskustos vejos išdėliotų, gražiai ap
rėmintų ir dailiai apmulčiuotų lysvelių pavidalu. Šioje knygoje aš 
atsigręžiu atgal, į tuos laikus, kai kaime gyvenantys žmonės nepir
ko maisto parduotuvėse, o daržas buvo vienas iš prasimaitinimo 
šaltinių. Įsivaizduojate, kadaise buvo ir tokie „tamsūs“ laikai! Tie
sa, tuomet apie daržų gamtiškumą niekas negalvojo, apie mulčią 
irgi nelabai ką žinojo, bet tai netrukdė auginti tokias daržoves, ko
kių dabar nenusipirksite už jokius pinigus. Kartu žvelgiu į priekį: 
šiandienos sąlygos verčia ieškoti naujų sprendimų. Netolimi mūsų 
pirmtakai žemę arė, daržų nemulčiavo ir jeigu tą patį darytume 
mes – nieko doro neužaugintume. Pasikeitė ir dirvos, ir ūkiai, ir 



aplinkos sąlygos. Tiesą sakant, protėvių žemdirbystė buvo tauso
janti, tokia ji susiklostė natūraliai, bet, plečiantis nusikalstamam 
agronomijos mokslui, žemė pamažu buvo vis labiau alinama ir 
niekas to nepastebėjo. O suprantantys niekam garsiai nepasakojo. 
Todėl dabar turime nustekentas, dešimtmečiams užnuodytas dir
vas ir jose augantį nuodingą maistą. Šiandien, nors pripažįstame, 
kad protėvių daržai buvo sveiki ir produktyvūs, o juose augančios 
daržovės daug skanesnės ir vertingesnės už dabartines, ne visada 
turime galimybę naudotis jų žemdirbystės būdais, o atgaivinti dir
vožemius reikia kuo skubiau. Todėl mums svarbu suderinti tradi
cinį daržą kaip maisto šaltinį su gamtine žemdirbyste. Suderinti 
be fanatizmo, pasinaudojant ir gamtinės žemdirbystės teikiamais 
pranašumais, ir protėvių patirtimi. Taigi pirmoji knygos tema:  
senosios ir gamtinės daržininkystės sąjunga, produkty-
vaus gamtinio daržo įkūrimas ir priežiūra.

Kita knygos tema  – atradimai ir praradimai. Civilizacija 
tobulėja vis spartesniu tempu ir tarp visų kitų pranašumų gar
sėja naujais atradimais visose mokslo, ūkio, buities srityse. Dar 
labiau ji garsėja praradimais. Iki kaklo apsiginklavę elektronika ir 
plastiku, mes jau neturime nei normalių būstų, nei drabužių, šva
raus vandens ir žuvingų upių, sveikų miškų ir nektaringų laukinių 
pievų, natūraliai derlingų dirvų ir normalaus maisto. „Sintetine“ 
tapo ir daržininkystė. Naujos mados, tarp jų ir vadinamos nuval
kiotu „eko“ vardu, naujos, vis mažesnę maistinę vertę turinčios 
augalų veislės, nesibaigiantis naujovių troškimas nejučia užgožia 
racionalų protą ir tikros vertės pojūtį. Todėl šioje knygoje akcen
tuoju mūsų paveldo daržoves, kurios išnyko kaip dūmas iš daržų 
ir virtuvių. Vertingiausios kultūros, ilgus šimtmečius lydėjusios ir 
maitinusios mūsų protėvius, buvo pakeistos menkavertėmis, da
rančiomis žalą sveikatai ir apsunkinančiomis pačią daržininkystę. 
Mes stengiamės atgaivinti tai, kas prarasta. Daržo kultūros pavel
das, buvęs skaudžiu praradimu, tampa nauju atradimu – mes iš 
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naujo atrandame paprastą, racionalią daržininkystę ir tikrą vieti
nių, įprastų daržovių skonį.

Trečioji knygos tema – sėklininkystė. Katino dienos baigė
si. Daržininkai, norintys auginti ir valgyti tikrai aukštos kokybės 
daržoves, retai gali nusipirkti tam tinkamų sėklų. Rinkoje kara
liauja visai kitos paskirties maistiniai augalai. Mes turime rinktis: 
arba patys užsiauginsime visas reikalingas sėklas ir kursime bei 
išlaikysime sau tinkamas veisles, arba mūsų daržininkystė, skirta 
vertingam maistui auginti, pasmerkta. Turėsime tenkintis tuo, ką 
mums pateikia prekybininkai. O tendencijos jums, tikiuosi, žino
mos. Šiandien tik beviltiškas naivuolis gali įsivaizduoti, kad kam 
nors, be jo paties, gali rūpėti jo maisto kokybė.

Ir ketvirtoji tema – daržininkystės verslas. Čia mes taip pat 
turime pasirinkimą: arba gamtinė žemdirbystė užims maisto rinko
je deramą vietą ir tuo užsiimantiems žmonėms taps pragyvenimo 
šaltiniu, arba ji išnyks ir papildys anksčiau minėtų praradimų sąra
šą. Šiandien visuomenė supranta tik tokias žaidimo taisykles: pel
ningas užsiėmimas – reikalingas, nepelningas – nereikalingas. Joks 
tradicinis ūkininkas nesusižavės gamtine daržininkyste, jeigu ji bus 
ne tokia pelninga kaip ta, kuria užsiėmė iki šiol. O vien ūkininkų 
neužtenka, gamtinės žemdirbystės produktas turi tapti paklausia, 
geidžiama preke. Tuomet ūkininkai bus priversti tokį produktą ga
minti. Štai jums sąžiningas verslas: čia nereikia kurti viliojančių re
klamų, nereikia nieko meluoti, čia tereikia elgtis sąžiningai.

Šios keturios temos knygoje kai kur atskirtos, kai kur susipy
nusios su šiandienės „modernios“ gamtinės daržininkystės klau
simais. Bet jos visos vienodai aktualios, visose srityse viena kitą 
papildo. Knygoje daug pasikartojimų  – tai dariau specialiai, kad 
įsimintumėte kai kuriuos svarbius dalykus: vieni iš jų – dažniausiai 
daromos klaidos, kiti – ypač svarbūs, bet nepakankamai įvertinami.
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Ruošiantis sėti ir sodinti

DIRVOS PARUOŠIM A S

Norint sveiko ir kartu produktyvaus daržo, geriau iš karto 
skirti pakankamai dėmesio dirvai paruošti. Lengviau bus paskui. 
Geriausia dirva tradicinėms daržovėms gamtiškai augin-
ti – lengva ir puri. Humuso kiekis neturi jokios reikšmės. Jeigu 
dirva sunki, nėra didelės bėdos, tiesiog reikės įdėti daugiau darbo 
jai paruošti.

Kuriant daržą buvusioje dirbamoje žemėje ar ražienoje, ge
riausia rudenį visą plotą ar bent lysves apmulčiuoti. Mulčio negai
lėkite, gerai būtų bent 20 cm sluoksnis šiaudų ar šieno. Jeigu tiek 
neturite, dėkite mažiau. Žemės įdirbti nereikia, nebent ji kieta 
kaip asfaltas. Tuomet rudenį suarkite ar sukaskite, labai gerai, jei
gu galite įterpti ir bent 10 cm sluoksnį šiaudų. Geriausia žieminių 
javų. Svarbu, kad būsimame darže kuo greičiau prasidėtų dirvo
žemio struktūros atsikūrimas. O dirvožemio struktūra dirbamo
se dirvose paprastai būna labai apgailėtina. Jeigu darote gamtinį 
daržą ten, kur iki šiol buvo ūkininkaujama „senoviškai“ ir į dirvą 
įterpiamas mėšlas – paprastai įdirbti nereikia, nes tokios dirvos 
būna gana purios. Tereikia apmulčiuoti.

Jeigu daržą įrengiate pavasarį ir iš karto ketinate sėti, buvu
sią dirbamą žemę geriau įdirbti visais atvejais – ji taps bent kiek 
puresnė. Tada sėti, o tik po to mulčiuoti. Lysves, kuriose sėsite 
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vėliau, mulčiuokite iš karto, paskui, kur mulčias trukdys, nuim
site. Svarbu, kad įdirbta dirva neišdžiūtų ir joje iš karto prasidėtų 
gyvybiniai procesai.

Jeigu mulčio neturite ir maistą daržui gaminsite iš sideratų, 
juos, įdirbę dirvą, sėkite bent du mėnesius iki daržovių sėjos. 
O geriausia – paaukokite visą sezoną sideratams auginti. Per tą 
laiką dirvoje susikaups daug šaknų ir užaugs daug žalios masės 
rudens mulčiui. Auginant sideratus, teks vieną kartą įdirbti dirvą, 
bent jau paviršiuje.

Kur kas sunkiau paruošti dirvą pievoje. Bet čia yra pranašu
mas: pievoje dirva paprastai būna daug gyvybingesnė, nei dirba
muose laukuose. Ypač jeigu tai ne sausa ir skurdi pieva. Ją galima 
suarti arba perkasti, išrenkant velėną, kurią galima panaudoti 
aukštoms lysvėms formuoti. Bet jeigu niekur neskubate – galite 
tiesiog suarti (perkasti, apverčiant velėną) ir apmulčiuoti. Geriau 
tai daryti rudenį. Jeigu daržą pievoje įrengiate pavasarį, velėną 
teks būtinai išrinkti, kad liktų kuo mažiau žolių šaknų. Išimtis 
gali būti tik tos lysvės ar daržo dalys, kur augs kopūstai, pomi
dorai, moliūgai ar kiti stambūs augalai. Jie mulčiuojami storai, 
todėl velėnos žolės nesugeba prasimušti pro mulčio sluoksnį ir 
galiausiai būna suvirškinamos. Atminkite, kad kuo daugiau velė
noje esančios organikos liks daržo dirvoje – tuo geriau. Bet kartu 
įsivaizduokite būsimus ravėjimo „malonumus“, jeigu lysvės bus 
mulčiuojamos plonai, t. y. jeigu jose augs smulkios daržovės, kaip 
morkos ar burokėliai.

Pievą paversti daržu galima ir neįdirbant žemės. Toks būdas 
daug geresnis už įdirbimą, nes dirvoje lieka visa per ilgą laiką 
sukaupta augalinė medžiaga – neįkainojama energija būsimoms 
daržo kultūroms. Šio būdo trūkumas – tai ilgas procesas. Velėną 
panaikinti galima mulčiuojant arba uždengiant daržui skirtą pie
vos plotą neperšviečiama medžiaga. Mulčio reikės daug, ne ma
žiau kaip 30 cm, ir sekti, kad per jį nepradėtų lįsti žolė. Jeigu taip 
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atsitinka – sluoksnį vis papildyti. Galima pievą iškloti kartonu ar 
keliais plonesnio popieriaus sluoksniais, ant kurių bus dedamas 
plonesnis mulčio sluoksnis. Kai kas naudoja ir juodą polietileno 
plėvelę, bet toks būdas jau labai negamtiškas, nes po plėvele įkali
nama ir pražudoma daugybė naudingų organizmų.

Bet kokiu atveju velėnos slopinimas truks keletą mėnesių, pa
prastai tai daroma visą šiltąjį sezoną, t. y. vieną sezoną ruošiama 
dirva, o kitą – sodinama. Bet ir čia nėra taip blogai, nes kai kurias 
stambias kultūras, pvz., kopūstus, moliūgus, pomidorus ir kt., ga
lima sodinti tiesiai į velėną po mulčiu ar į popieriuje prapjautas 
skyles  – jeigu dirva joms tinkama, augs kaip niekur nieko. Taip 
pasodintos pusėtinai užauga ir bulvės. Jeigu nesupūva pernelyg 
šlapioje dirvoje. Tačiau bent šį tą sodindami ir gaudami šiokį tokį 
derlių neprarasite sezono.

Jeigu neauginate viso įmanomo daržovių asortimento, o pa
sirenkate kelias pagrindines kultūras, dirvą ruoškite kiekvienai 
kultūrai pagal jos specifinius poreikius. Jau minėtoms kultūroms, 
kurias galima iš karto sodinti apmulčiuotoje pievoje, nieko ir 
ruošti nereikia, pakanka turėti mulčio. Kitoms, kaip, pvz., buro
kėliams, morkoms ar kitoms smulkioms daržovėms, pašalinkite 
velėną ir įdirbkite žemę. Tiesiog rinkitės dirvos paruošimo būdą 
pagal konkrečią daržo paskirtį, bendro recepto čia negali būti.

Pradedantiems užsiimti gamtine daržininkyste dėl netinka-
mo dirvos paruošimo kyla daugiausia nesėkmių. Kas pra-
deda lengvose dirvose  – dažniausiai iš karto viskas sekasi 
gerai, mulčiavimas padidina dirvos drėgnumą ir sutvarko 
augalų mitybą, jau pirmais metais pastebimas kur kas geres-
nis daržovių augimas ir didesnis derlius. Paskui kasmet vis 

S VA R B U
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geriau. O pradedantys sunkioje priemolio dirvoje pirmais 
metais dažnai pastebi atvirkštinį variantą: daržovės ne tik 
auga prasčiau nei tradiciškai dirbamoje žemėje, bet kai ku-
rios pradeda pūti. Dažnai žūva bulvių, svogūnų derlius. Pir-
mi metai mulčiavimo – nusivylimas, antri – vėl tas pats. Na, 
jau ne,  – sako toks pradedantis „gamtininkas“, – tokia dar-
žininkystė tik miestiečiams, kurie neturi ką veikti. Ir ne vienas 
taip baigia savo „karjerą“ gamtinėje daržininkystėje. Atka-
klesni, prasikankinę ketverius ar penkerius metus, pagaliau 
pasiekia savo: molyje prasideda normalūs derliai. Išsiaiškin-
kime, kas čia atsitinka.

Sunkus priemolis, jeigu kasmet dirbamas, yra visai gera dirva. 
Gerai laiko drėgmę, o jos kvėpavimą užtikrina nuolatinis įdirbi
mas ir purenimas. Jeigu bent kas antrus metus įterpiamas mėšlas, 
dirvos savybės dar pagerėja, ilgainiui priemolis tampa juoda, pačia 
geriausia daržo žeme. Vos tik pradėjus daržininkauti gamtiškai, 
joks dirvos dirbimas nevyksta. Ji greitai susislegia ir nepraleidžia 
oro. Taip pat ir vandens, bet dirvoje jo pakanka – molis visada 
drėgnas. Daržovių šaknys dūsta ir pūva. Jeigu dirva nemulčiuo
ta, bent jos paviršius šiek tiek išdžiūsta, o po mulčiu paviršiuje 
kaupiasi vanduo. Jautresnės daržovės iš karto reaguoja – silpnai 
auga, prasideda ligos arba visai pražūva. Jeigu daržininkas vis tiek 
nepraranda vilties ir kasmet storai mulčiuoja, per keletą metų su
sidaro purus humusingas sluoksnis dirvos paviršiuje, vadinamoji 
kompostinė žemė. Štai tame sluoksnyje ir ima viskas normaliau 
augti. Vėliau sliekai ir kiti rausiantys gyviai tą paviršinį sluoksnį 
sumaišo su gilesniu ir visa šaknų zona įgauna reikiamą struktūrą, 
dirva tampa laidi orui ir vandeniui. Bet iki tol praeina daug laiko. 
Ką daryti?



41

Iš karto tinkamai ruošti dirvą. Sunkiose dirvose yra du 
geri pasirinkimai: kasti griovelius, į juos krauti mulčią, o daržoves 
sodinti vagelių viršuje, arba giliai suarti ar perkasti įterpiant kuo 
daugiau stambių šiaudų. Grioveliuose visą sezoną turi būti pildo
mas mulčias, kad lysvės būtų lygios, o kitą sezoną viskas pakar
tojama, griovelius darant buvusių kauburių vietoje (7 pav.). Toks 
būdas vadinamas banguota lysve. Įterpiant šiaudus, jie turi gerai 
susimaišyti su bent 20 cm storio dirvos sluoksniu, kad ji iš karto 
taptų puri, šiaudai turi kyšoti iš dirvos (8 pav.). Paruošus dirvą bet 
kuriuo iš šių būdų, viskas pakenčiamai auga jau pirmais metais. 
Bet vis dėlto gamtinė daržininkystė geriau sekasi lengvose, bet 
ne per sausose dirvose. Jeigu yra galimybė pasirinkti  – rinkitės 
geriausią variantą. Žinoma, renkantis dirvą reikia atsižvelgti ir į 
kultūrų poreikius. Geriau iš anksto žinoti, ką auginsite.

8 pav. Viršutinis dirvos sluoksnis su šiaudais

20 cm

Mulčias

Dirva

Buvęs dirvos  
lygis

7 pav. Grioveliai, užpildyti mulčiu
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Jeigu jums labiau patinka pakeltos ir aprėmintos lysvės, o 
sklypas kaip tyčia pakliuvo molingas ir drėgnas, yra du varian
tai: užpildyti jas atvežta žeme arba „užauginti“ žemę pasitelkiant 
mulčią. Pirmu atveju galėsite sodinti iš karto, antru – po metų. 
Žinoma, užvežti purios žemės ar ją „užauginti“ galima ir ne tik ap
rėmintose lysvėse, bet ir visame būsimo daržo plote, tačiau tokiu 
atveju reikės dvigubai daugiau darbo ir žemės arba mulčio.

Pirmiausia ant pievos išdėliojami lysvių rėmai, geriau, kad jų 
aukštis būtų apie 20  cm. Ant dugno patiesiamas kartonas arba 
keli plonesnio popieriaus sluoksniai, kad nepraaugtų žolė. Žolės 
prieš tai nereikia nupjauti, tik prispausti prie žemės. Jeigu rėmai 
užpildomi atvežta žeme, viskas paprasta. Užpildote iki viršaus, 
sodinate ir sėjate, mulčiuojate ir toliau viskas kaip įprastame dar
že. Jeigu žemę „auginsite“, pilnus lysvių rėmus prikraukite mul
čio – šiaudų, šieno, lapų, pjuvenų – ko turite. Žalia žolė netinka. 
Jeigu turite tik jos, prieš tai apdžiovinkite. Prikraukite, kiek telpa, 
ir suspauskite, suminkite. Jeigu turite mėšlo, dėkite pačioje apa
čioje maždaug 5 cm sluoksniu, mėšlas taip ruošiamoms lysvėms – 
didelis pranašumas (9 pav.). Kai lysvės prikrautos, viską gerai su
liekite bet kokiu biologiniu preparatu, skirtu kompostuoti. Visas 

20 cm

Mulčias

Mėšlas 5 cm

9 pav. Mulčio ir mėšlo sluoksniai lentiniame lysvės karkase 
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sluoksnis turi peršlapti. Jums reikia kuo greičiau visą turinį su
kompostuoti, kad kitam sezonui turėtumėte paruoštą dirvą. Per 
vasarą tokios lysvės vis papildomos mulčiu ir, jei reikia, palaisto
mos biopreparatais. Nebūtina jų pirkti: tai gali būti karvės mėšlo 
antpilas ar praskiestas rūgpienis.

Dirvos paruošimas su vištų pagalba. Užsienyje tai popu
liarus žemės įdirbimo metodas, vadinamas vištų „traktoriumi“. Iš 
esmės tai paprastas voljeras vištoms laikyti, tik pagamintas taip, 
kad būtų lengva perkelti į kitą vietą. Jo veikimas paprastas: viš
tos sukapsto dirvos paviršių, išrinkdamos visas žoles ir jų šaknis. 
Kapstymas – įgimtas vištų instinktas, ir jos kapsto visur, kur tik 
įmanoma ir kur galima rasti ką nors lesamo. Pats įrenginys susi
deda iš didesnio ar mažesnio voljero ir namelio vištoms nakvoti. 
„Traktoriaus“ dydis priklauso nuo jūsų poreikių, galimybių ir viš
tų kiekio. Jame gali būti laikoma nuo keleto iki šimto ir daugiau 
paukščių. Vienam vidutinio dydžio paukščiui skiriama 0,5–1 kva
dratinis metras voljero ploto. Taip galima auginti ir viščiukus, tik 
naudos iš jų daug mažiau. Geriau suaugusios vištos arba vyresni 
nei 2 mėnesių „paaugliai“.

Voljeras gali būti gaminamas iš bet kokių medžiagų, bet turė
kite omenyje, kad jį reikės dažnai perkelti, todėl stenkitės gaminti 
kuo lengvesnį. Perkelti galima rankomis arba pertempti technika, 
nelygu, koks voljero dydis. Viršus būtinai turi būti dengtas tinklu, 
kad paukščiai būtų nepasiekiami plėšrūnams ir patys nepabėgtų. 
Namelis nakvoti taip pat gaminamas kuo lengvesnis, jo dydis ap
skaičiuojamas pagal paukščių kiekį, vieno kvadratinio metro už
tenka dešimčiai suaugusių vištų. Namelyje įtaisomos laktelės, jei
gu reikia, ir gūžtos. Ne taip svarbu, kaip visa tai padarysite, svarbu, 
kad vištoms būtų gera gyventi ir jums patogu visa tai prižiūrėti. 
Jeigu vietovėje nėra lapių ir šeškų (nors neįsivaizduoju, kur jų gali 
nebūti) arba teritoriją saugo šunys, namelis nebūtinas, užtenka 
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Griežtis – bene didžiausias iš visų pas mus augančių šakniavai
sių. Bet „augančių“ – per skambiai pasakyta. Jau keletą dešimtme
čių ši kultūra neauginama, maistinės veislės visiškai išnykusios. 
Belikusios dvi vietinės pašarinės griežčių veislės – ‘Dotnuvos bal
tieji’ ir ‘Vėžaičiai’, bet ir jas augina vos keletas daržininkų mėgėjų. 
Visos sėklų parduotuvėse parduodamos griežčių sėklos mažai ką 
turi bendro su tais žmogaus galvos dydžio ir dar didesniais kruč
kais, kuriuos dar gerai prisimena vyresnioji karta. Tada jie buvo 
auginami paprastai, kaip kokie runkeliai, ir jų derliumi niekas ne
siskundė. Deja, laikai pasikeitė. Paskutiniais dešimtmečiais, pra
dėjus auginti didelius rapsų monokultūros plotus, masiškai išplito 
rapsų kenkėjai. O daugelis jų taip pat mėgsta ir griežčius – artimus 
rapsų giminaičius. Dėl didelių kenkėjų antplūdžių paprastai au
ginti griežčius tapo neįmanoma. Štai taip viena iš pavojingiausių 
dirvai ir ekosistemoms žemės ūkio kultūrų netiesiogiai išstūmė 
didelę, skanią, maistingą daržovę ir puikią pašarinę kultūrą.

Griežtis – tikra šiaurietiška kultūra, nebijo šalnų. Ir, kaip tik
ras šiaurietis, skaniausias užauga vėsiame klimate, drėgnoje, bet 
ne šlapioje dirvoje. Sausra ir karštis ne tik pablogina griežčio sko
nines savybes, bet ir gerokai sumažina derlių.

Mėgsta purią, drėgną dirvą. Sėjami gegužės pabaigoje. Galima 
sodinti daigais, bet taip užauginami mažesni šakniavaisiai. Atstu
mai eilėse – ne mažiau nei 30, o geriau 40 cm. Tarp eilių ne mažiau 
nei 50 cm. Dideliems augalams formuotis reikia daug vietos.

Griežčiai ruošiami kaip ir kiti šakniavaisiai: troškinami, deda
mi į sriubas, valgomi švieži mišrainėse.

ŽIRNIAI

Viena iš seniausiai auginamų kultūrų. Archeologų duomeni
mis, Pietvakarių Azijoje ir Pietų Kaukaze žirniai buvo vartojami 
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(o galbūt ir auginami) jau prieš 20 tūkstančių metų. Europoje, 
konkrečiai dabartinės Graikijos, Balkanų, Šveicarijos, Vokietijos 
ir Austrijos teritorijose, neolito sluoksniuose taip pat randama 
žirnių sėklų. Lietuvos teritorijoje plačiau pradėti auginti gana ne
seniai, maždaug prieš tūkstantį metų.

Žirniai – labai šviesiamėgė kultūra. Jiems parenkama geriau
siai apšviesta daržo vieta. Mėgsta purią, gyvybingą dirvą. Skur
džiose ir sausose priesmėlių dirvose gerai reaguoja į mulčią, bet 
jeigu dirvoje yra daug nesuskaidytos organikos ir gerai laikosi 
drėg mė, mulčiavimas žirniams augti nedaro didelės įtakos ir pa
klotė gali būti minimali.

Nebijo trumpalaikių šalnų, todėl sėti galima anksti, balandžio 
antroje pusėje. Norint turėti kuo ankstyvesnį derlių, dalį žirnių 
galima nugnybti virš ketvirto ar penkto žiedo  – ankštys subręs 
daug anksčiau.

Žirnių derlingumas darže – nuo 1 iki 2 kilogramų sausų sėklų 
iš kvadratinio metro. Yra būdas dar padidinti derlių, tam reikia 
nugnybti kiek paaugusių daigų viršūnėles, kad jie šakotųsi. Išsi
šakoję žirniai užmezga daugiau ankščių, bet subręsta jos vėliau.

Paprastai žirniams įrengiamos atramos iš vytelių, kad turėtų 
už ko kabintis ir augtų vertikaliai. Bet yra veislių, kurios nė už 
ką nesikabina prie svetimkūnių, pvz., senoviniai rudi latviški žir
niai ir mūsiškiai ‘Rudukai’. Jie kabinasi vienas su kitu, todėl tokias 
veisles patogiau aptverti tvorele (22 pav.).

Dažna augintojų bėda  – žirnių kirmijimas. Atrodo, auga so
tūs ir laimingi, išlukšteni ankštį, o ten – kirmėlynas... Vienas ki
tas sveikas žirniukas. Nuo kirmijimo neblogai apsaugo ankstyvas 
sėjimas, bet mūsų daržuose daug svarbesnė ir efektyvesnė prie
monė – sudaryti sąlygas žirnių kenkėjų valgytojams. Tradiciškai 
nerekomenduojama žirnius auginti šalia daugiamečių ankštinių 
kultūrų – dobilų ir liucernų, nes jie pažeidžiami tų pačių kenkė
jų. Bet gamtiniame darže reikėtų elgtis atvirkščiai: kuo įvaires
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nių ankštinių augalų žydės šalia žirnių, tuo daugiau jie privilios 
plėšriųjų vabzdžių, mintančių tų augalų sėklomis. Taigi žydinčių 
dobilų ar liucernų plotelis šalia žirnių lysvės gamtiniame darže – 
sveikintinas dalykas.

Žirniams galima ir neskirti atskiros lysvės, labai patogu juos 
auginti šiauriniame kitų daržovių lysvės pakraštyje, juolab kad su 
daugeliu daržovių jie gerai sutaria. O taip auginami ir neužima 
atskiro ploto.

Žirniai skirstomi į lygiasėklius (apvaliuosius), saldžiuosius 
(raukšlėtuosius) ir šparaginius. Lygiasėkliai žirniai auginami žie
mai, iš jų verdamos košės ir sriubos. Išdžiūvę jie nesiraukšlėja, o 
ankščių vidinėje pusėje yra kietos plėvelės sluoksnis. Šie žirniai 
nesaldūs. Tokį pat sluoksnelį turi ir saldieji žirniai, bet jų sėklos 
išdžiūvusios susiraukšlėja. Iš šių žirnių gaminami konservuoti ža
lieji žirneliai. Šparaginių žirnių ankštyse nėra plėvelės, todėl jie 
valgomi ir ruošiami su ankštimis, kaip šparaginės pupelės.

22 pav. Aptverta 
tanki žirnių lysvė
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Kaip ir su kuo valgomi žirniai, turbūt žinote visi. Bet gal ne
žinote, kad iš žirnių verdamas ir kisielius. Ne gėrimas, o toks val
gis – kaip minkštas sūris. Jam reikia žirnių miltų. Miltai sumaišo
mi su šaltu vandeniu iki grietinės tirštumo. Užvirinamas vanduo, 
maždaug tiek pat kaip gauta žirnių masė, ir supilama tešla. Vis
kas verdama apie 20 minučių, nuolat maišant, kad neprisviltų. 
Jeigu matote, kad masė per tiršta, dar įpilkite truputį vandens. 
Išvirusi masė turi būti tokio pat grietinės tirštumo. Kai baigia 
virti, sudedami norimi prieskoniai ir išmaišoma. Prieskoniai gali 
būti patys įvairiausi: kepinti spirgučiai su svogūnais ar česnakais, 
įvairios prieskoninės žolės, medus ir pan. – fantazuokite laisvai. 
Masė supilama į aliejumi išteptą dubenį ir atšaldoma šaldytuve. 
Kai sustingsta, kisielius išverčiamas į lėkštę. Ant stalo gali būti 
patiekiamas kaip savarankiškas patiekalas arba kaip priedas prie 
virtos mėsos.

AGUR K AI

Daržininkams agurkų istorija yra pamokanti ir nuteikianti 
optimistiškai. Juk tai grynas atogrąžų gyventojas, kilęs iš šiaurės 
vakarų Indijos, bet paplito ir sėkmingai auginamas visame pasau
lyje, o ypač populiarus tapo šiaurinėse platumose. Mūsų klimatas 
toli gražu ne atogrąžinis, bet agurkai lauko sąlygomis puikiausiai 
auga, būna sveiki ir duoda didelius derlius. Toks prisitaikymas – 
ilgo ir nuoseklaus daržininkų darbo rezultatas, rodantis, kad kiek
vienos šilumamėgės kultūros auginimą galima gerokai pastūmėti į 
šiaurę, jeigu tik yra noro ir įdedama pastangų.

Šiaurės Europoje agurkai buvo auginami pašiltintose lysvėse – 
jos formuojamos iš mėšlo ir šiaudų, paviršiuje užberiant ploną že
mės sluoksnį. Tokios lysvės įšildavo ne nuo saulės, o nuo mėšlo. 
Dabar agurkams iš mėšlo lysvių nedarome, bet parenkame jiems 



118        D A R Ž O  K U L T Ū R O S

pačią šilčiausią daržo vietą. Jie labai gerai auga iš velėnos sufor
muotų kūginių lysvių pietiniuose šlaituose. Svarbu, kad būtų kuo 
mažiau vėjo, šilta ir tvanku. Jeigu norite gero agurkų derliaus, rei
kia labai riebios dirvos, kur jau bent kelerius metus gausiai mul
čiuota, geriausiai gyvulių kraiku. Apskritai agurkams geriau sekasi 
mišriame ūkyje, nes paprastose lysvėse be mėšlo jie užauga labai 
vidutiniški. Agurkai – bene vienintelė kultūra, kuriai ruošiant dir
vą ir senovėje gausiai buvo naudojamas šviežias mėšlas. Geriausiai 
arklių. Gal kažkam kils įtarimas: o kaip dėl nitratų? Juk mėšle daug 
azoto, o augaluose jie kaupiasi dėl azoto pertekliaus. Sunku pasaky
ti, kaip buvo senovėje – nitratų niekas nematuodavo. Gali būti, kad 
agurkuose buvo jų perteklius. Bet aišku, kad raugintuose nitratų 
kiekis staigiai mažėja ir po keleto mėnesių jų lieka kelis kartus ma
žiau. Galbūt čia ir yra raktas. Kitas dalykas, kad daugiausia nitratų 
kaupiasi po pat žievele, o ji šiurkšti ir dygliuota. Galbūt, valgydami 
šviežius agurkus, žievelę nulupdavo ir dėl to neturėjo problemų. 
O mes neturime dėl kitų priežasčių: iš tikrųjų nitratų perteklius 
atsiranda ne tiek dėl azoto, kiek dėl nesubalansuoto jo kiekio, 
t. y. jeigu, daugėjant azoto, proporcingai daugėja ir kitų maistinių 
elementų, užtenka šviesos ir vandens, nitratų pertekliaus nebus. 
Jeigu mes mėšlo neįterpiame į dirvą, o mulčiuojame juo dirvos pa
viršių, jeigu agurkams užtenka šviesos ir šilumos, jeigu iš mulčio 
išsiskiria daug anglies dvideginio (vyksta aktyvus skaidymas)  – 
būkite ramūs, jūsų agurkai bus sveiki. Nejaugi negalima užauginti 
gerų agurkų be mėšlo? Galima. Sukurti tokias sąlygas, kad ne tik 
dirvos paviršiuje, bet ir šaknų zonoje vyktų intensyvus maisto me
džiagų išsiskyrimas. Tai sunkoka padaryti paprastoje lysvėje, daug 
lengviau kūginėje (23 pav.) ar mulčią dedant į griovelius (7 pav.), 
arba kasmet įterpiant dalį mulčio į paviršinį keleto centimetrų dir
vos sluoksnį – tiesiog supurenant dirvą kartu su mulčiu.

Kaip auginti – leisti vyniotis ant žemės ar ant atramų? Ant 
žemės agurkai beveik kasmet užauga gerai, išskyrus labai šaltas 
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vasaras. O ant atramų ne visada. Bet šitaip mažame sklype auginti 
daug patogiau – užima mažai vietos, patogu skinti. O ir knygose 
rašoma, kad agurkas – iš prigimties liana, jis geriausiai jaučiasi vy
niodamasis ant ko nors, augdamas į viršų. Dėl šio klausimo darži
ninkai dažnai nesutaria. O nesutarti yra ko ne tik su kitais, bet ir 
su pačiu savimi: pabandai vienais metais – auga vešliai, dera gau
siai, pabandai kitais – silpni, auga vangiai, o dar ir sirgti pradeda, 
apie derlių jau nėra ko kalbėti. O juk viską darei taip pat, šilumos, 
regis, abejais metais vienodai buvo. O kitam kolegai, gyvenančiam 
vos už kelių kilometrų, agurkai augo puikiai ant tokių pačių atra
mų. Štai ir suprask, kad gudrus. O iš tikrųjų čia nėra ko daug mąs
tyti, pakanka žinoti vieną agurkų savybę – jiems reikalingas drė
gnas oras. Sausame ore agurkai nebūna nei sveiki, nei stiprūs, nei 
derlingi. Todėl ant žemės jie visada auga gerai – prie pat žemės ore 

23 pav. Kūginė agurkų lysvė

Žemės sluoksnis

Medienos atliekos, 
velėna
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daugiau drėgmės, kad tik šilumos ir maisto užtektų. O ant atra
mų – kaip kada. Vasara drėgna ir šilta – auga gerai, vasara sausesnė 
(nors ir šilta) – neauga, darže dėl specifinio mikroklimato oras drė
gnas – auga gerai, vėjuota – blogai. Turbūt visi matėte, kaip noriai 
agurkai vyniojasi aukštyn šiltnamiuose, kur šilta ir tvanku? O ar 
matėte, kad taip vyniotųsi lauke? Taigi darykite išvadas. Jeigu vie
tos pakanka, nėra jokio reikalo eksperimentuoti.

Neverta agurkų sėti anksti, auginti šiltai ir į lysvę sodinti jau 
paaugusius daigus. Pasėti tiesiai į augimo vietą bus ir stipresni, ir 
sveikesni, ir derlingesni. Agurkai sėjami birželio pradžioje, niekur 
nepavėluosite, jeigu pasėsite ir pabaigoje, nebent jums reikia kuo 
ankstyvesnių vaisių. Taip pat nereikia sėti per tankiai – gerai au
gantys agurkai uždengia nemažą lysvės plotą. Jeigu lysvė siaura 
(iki 70 cm), galima sėti viena eile lysvės viduryje, 40–50 cm tar
pais. Jeigu lysvė plati – tokiais pat tarpais, tik šachmatine tvar
ka. Jeigu lysvė storai mulčiuota, o mulčias be mėšlo, keletą dienų 
prieš sėjant mulčias nuimamas, kad žemė gerai įšiltų. Galima nu
imti tik lopinėlius tose vietose, kuriose bus sėjama, kad visoje lys
vėje nenutrūktų derlingumo kūrimas. O jeigu mulčias su mėšlu, 
galima sėti pradūrus skyles pačiame mulčiuje iki dirvos, pasėtas 
sėklas užberiant žeme. Tuomet sėkloms bus ir šilta, ir drėgna. Jei
gu mulčias per sausas – kartais reikia palaistyti. Taip pat nepikt
naudžiaukite priedangomis, nebent gresia vėlyvos šalnos. Jums 
reikia stiprių augalų, o priedangos be ypatingo reikalo – lepinimo, 
ne grūdinimo priemonė.

Jeigu norite didesnio derliaus, skinkite kuo mažesnius vai
sius. Kuo dažniau skinsite, tuo daugiau megs naujų. Agurkas – ne 
pomidoras, jo sunokinti nereikia.

Agurkai turi gerą savybę – lengvai dauginasi auginiais. Kartais 
pasitaiko, kad turime vos kelias vertingos veislės sėklas ir, kaip 
tyčia, jaunus daigus kas nors nugraužia, lieka vos keletas. Su agur
kais taip nutinka gana dažnai, labai jau visi juos mėgsta. Tokiu 
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atveju virkščią reikia paauginti bent iki pusmetrio ir nugnybti vir
šūnę, kad leistų šoninius ūglius. Vos pasirodo kelių centimetrų il
gio ūgliukai, virkščią sukarpyti gabaliukais, kad kiekvienas viršuje 
turėtų po jauną ūgliuką, nuskinti didžiuosius lapus ir pamerkti į 
vandenį. Maždaug per savaitę įsišaknija ir galima sodinti į lysvę 
(24 pav.). Ūgliais galima dauginti ir pomidorus, bulves, paprikas, 
baklažanus, bazilikus, daugelį prieskoninių žolių. Tiesiog pamerk
ti į stiklainį su nedaug vandens, šaknijasi greitai. Masiškai toks 
dauginimas netaikomas, bet kartais prireikia.

Sėklų auginimas. Reikia būtinai stengtis auginti agurkus iš 
savų sėklų, nes tai lepi kultūra ir prisitaikymas prie vietos sąlygų 
jai ypač aktualus. Juolab kad agurkų sėklos gaunamos labai pa
prastai, tereikia sunokinti keletą vaisių. Tik du niuansai: norint 
turėti konkrečios veislės sėklas, tenka auginti tik vieną agurkų 
veislę, o jeigu kelias – ne arčiau kaip 300 metrų vieną nuo kitos; 
krūmas, ant kurio noks sėklinis agurkas, neužaugins didelio der
liaus. O tokie krūmai reikalingi bent keli, kad būtų iš ko atrinkti 
gražiausius vaisius. Sėklinius krūmus galima auginti atskirai ir 

24 pav. Agurkų ūgliukų paruošimas


