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1
Įžanga

Esu įsitikinęs, kad sėkmingai pritaikysite 
mano kvadratinio metro daržininkystės 

metodą, ir ne todėl, kad jau daugiau kaip 
30 metų jį tobulinu, o todėl, kad šimtai jį 
pritaikiusių žmonių susisiekė su manimi 

pranešdami, kiek daug ir kaip lengvai 
užsiaugino maisto tokiame mažame 

plote. Papasakosiu, nuo ko viskas 
prasidėjo.

Salotos yra viena 
lengviausiai auginamų 
daržovių, jų būna 
įvairių spalvų.
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Viskas prasidėjo 1975 metais, kai palikęs inžinerinių 
konsultacijų verslą išėjau į pensiją ir nutariau 

laisvalaikiu užsiimti daržininkyste. Netrukus ėmiau abejoti 
tradicinės daržininkystės, kurios buvome išmokyti, 
produktyvumu. Kam tręšti visą daržo plotą, jei augalai 
susodinti ilgomis eilėmis su tarpais iš abiejų šonų? Kodėl 
reikia įdirbti visą dirvą, juk augalai užima tik dalį daržo? Kam 
vėliau trypti neapsodintą ir ką tik sukastą žemę? Ir kodėl šiais 
taupymo laikais vanduo liejamas ant viso sklypo, nors 
augalai susodinti 15 cm pločio eilutėmis 2 metrų lysvės 
viduryje?

Analizuodamas šiuos tradicinės daržininkystės metodus 
supratau, jog tręšdamas ir laistydamas dirvą bei takus gali 
sulaukti vienintelio rezultato – piktžolių!

SodinimaS lySvėSe
Kam viską sodinti lysvėmis? Negi vien todėl, kad, 

pavyzdžiui, 10 metrų pločio darže man tikrai reikia 10 metrų 
ilgio kopūstų lysvės? Joje kas 30 cm augs mažiausiai 
trisdešimt galvų. Ar man išties reikia trisdešimties vienu 
metu užaugančių kopūstų? Jeigu būčiau ūkininkas – taip, bet 
daržininkui mėgėjui atrodo per daug. Kiek žmonių nuėję į 
parduotuvę kartą per metus nusiperka trisdešimt kopūstų 
galvų? Jūs taip elgiatės? Tai kodėl tiek auginate? Turi būti 
geresnis būdas išskirstyti derlių, ir akivaizdžiausias 
sprendimas – derinti ir kaitalioti sodinimo laiką, kai tik 
įmanoma, ir sodinti mažiau.

Atsakymų į man iškylančius daržininkystės klausimus 
ieškojau visur, tačiau nuolat sulaukdavau vis tokio paties 
atsakymo: „Nes mes visada taip darėme!“ Štai tada ėmiau ir 
pasakiau: „Aš sukursiu geresnį daržą.“

Netrukus supratau, kad auginimas lysvėse yra ne kas kita, 
kaip sumažintas ariamosios žemdirbystės variantas. Lysvės 

Įžanga
Užsiauginti derlių tradiciniais metodais yra ganėtinai sunku. 
Laimė, mano stebėjimai ir eksperimentai sėjant ir sodinant darže 
parodė naują, geresnį būdą.

melas Bartolomėjus
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ar vagos prasmingos tada, kai lauką ari traktoriumi, bet darže 
prie namų nėra tikslo laikyti tiek tuščios žemės.

erdvėS ekSperimentai
Nekantraudamas pritaikyti savo apmąstymus, pasidariau 

dvigubą lysvę ir augalus susodinau dviem eilėmis 15 cm 
atstumu, kad patikrinčiau, kaip jie augs. Puikiai! Dviejose 
eilėse augalai suvešėdavo taip pat gerai, kaip ir vienoje vagoje, 
jeigu kiekvienam skirdavau 15 cm erdvės iš visų pusių. Vėliau 
pamėginau trigubą lysvę – susodinau tris eiles augalų 15 cm 
tarpais iš visų pusių. Ir vėl pavyko! Klausiau savęs, kiek dar 
galėčiau platinti lysvę? Atsakymas – kiek pasieksiu prižiūrėti 
savo daržą, kitaip sakant, kokio ilgio ranka. Tačiau derliaus vis 
tiek užaugdavo daugiau nei galėjau suvalgyti.

Taigi koks akivaizdus sprendimas? Trumpinti lysves! Jos 
trumpėjo, trumpėjo, kol liko tik 30 cm ilgio ir 30 cm pločio – 
nedidelis kvadratukas, kuriame telpa keturi 15 cm atstumu 
susodinti augalai.

Trumpai tariant, jeigu augalą reikia sodinti kas 30 cm, į 
kvadratą jį sodinkite vieną, jeigu 15 cm, sodinkite keturis. 
Jeigu užtenka 10 cm, viename kvadratėlyje galite auginti 
devynis, jeigu 8 cm – tilps 16 augalų. Pripažinkite, skamba 
logiškai ir paprastai.

Taip pat supratau, kad jeigu kiekviename kvadrate sodinsiu 
po vieną, keturis, devynis ar šešiolika augalų tinkamais 

Įprasta daržoves auginti 
ilgose lysvėse, tik ar 
jums reikia šitiek 
kopūstų? mano 
kvadratinio metro daržo 
metodas skirtas 
užsiauginti šeimai 
reikalingų daržovių 
mažesniame plote, kad 
žemės plotas nenueitų 
perniek ir reikėtų 
mažiau dirbti.
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atstumais, teks susodinti visą eilę vienos rūšies augalo. Kai 
ūkininkauji ir iš to pelnaisi, vienu metu užaugantis derlius yra 
naudingas. Kai daržininkauji prie namų, norisi sulaukti 
derliaus skirtingu metu, kad galėtum po truputį vartoti visą 
sezoną, kasdien šviežiai pasirinkti daržovių.

kaS yra kvadratinio metro 
daržininkyStė?

Kvadratinio metro daržininkystė (KMD) yra paprastas, 
nesudėtingas daržovių ir prieskoninių žolelių auginimas 
mažiausiame darže.

Tęsiant sėjimo ir sodinimo eksperimentus eilės trumpėjo 
tol, kol šovė mintis auginti daigus pakeltose kvadratinio 
metro dėžėse. Šios, savo ruožtu, lystėmis padalytos į devynis 
kvadratėlius po 33 kvadratinius centimetrus. Praktiškai, 
atmetus lysčių plotį, gauname 30 x 30 cm kvadratėlius.

Tuose kvadratėliuose sėju arba sodinu įvairias daržoves, 
priklausomai nuo to, koks būna užaugęs derlius. Jeigu reikia 
išretinti kas 30 cm, tarkim, žiedinius kopūstus, sodinu po daigą į 
kiekvieną kvadratėlį, jeigu užtenka 15 cm, pavyzdžiui, salotai, 
kvadratėlyje auginu keturis daigus; jeigu turiu retinti kas 10 cm, 
pvz., petražoles, auginu devynias; o jeigu užtenka atskirti 8 cm 
kaip morkoms, auginu 16. Kas gali būti paprasčiau?

1 kvadratinio metro 
dėžė su devyniomis 
skirtingomis 
daržovėmis. 
Grotelės atskiria 
kiekvienai daržovei 
po 30 x 30 cm 
kvadratėlį, o 
sodinimo tankis 
priklauso nuo augalo 
rūšies.
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Siekdamas sukurti tobulas augimo sąlygas šiuose 
kvadratėliuose, sukūriau ypatingą dirvožemį, sudarytą iš 
1/3 durpių, vermikulito ir mišraus komposto. Šis mišinys 
gerai sulaiko drėgmę ir turi visų maistingųjų medžiagų, todėl 
jokių papildomų trąšų naudoti nereikia. Šiame dirvožemyje 
galima auginti iš karto, nereikia metai iš metų turtinti dirvos, 
kaip paprastai daroma naudojantis kasimo metodais.

Supiltas į KMD dėžę mišinys virsta kompaktišku ir lengvai 
tvarkomu sklypeliu žalumynams, kuris tilps mažiausiame 
darželyje, netgi verandoje ar stogo terasoje. Mano metodas 
idealus auginti įvairiausias daržoves ar netgi gėles nedidelėje 
erdvėje ir skirtingu laiku, kad sezono metu nepritrūktų 
vitaminų, o sezono pabaigoje nereikėtų visko suversti į 
kompostą. Na, gana tų teorijų, imkimės praktikos...

augalą, kuriam reikia 30 cm erdvės, 
pavyzdžiui, baklažaną, sodinkite 
vieną į kvadratėlį.

15 cm erdvės reikalaujančius augalus, 
pvz., salotas, į kvadratą sodinkite 
keturis.

10 cm erdvės reikalaujančius augalus, 
tarkim, špinatus, sukiškite devynis į 
vieną kvadratėlį.

8 cm erdvės prašančių augalų, tokių 
kaip ridikėliai, sodinkite 16 į vieną 
kvadratėlį.
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vieta ir dydiS
Viena iš didžiausių problemų, kurią kelia siaurų lysvių 

daržai, yra jų dydis. Jie didžiuliai! Tokie dideli, kad dėl 

užimamo ploto paprastai nukišami kur nors į sodo pakraštį. 

Kaip sakoma, iš akių – iš galvos. Metams bėgant tokį daržą vis 

menkiau prižiūrime. Spėkite, kas vis vien ten auga? Piktžolės! 

Tie įkyrūs augalai užtvindo ir paskandina jūsų derlių. Be jūsų 

priežiūros jie užvaldys visą daržą.

arti namo
Taigi reikalai ėmė taisytis į gerąją pusę. KMD užima tik 

20 procentų įprastinio daržo. Tai reiškia, kad tokį daržą 

galima įsirengti kur kas arčiau namų, kur jis sulauks daugiau 

dėmesio ir priežiūros, todėl atrodys geriau, o derlius bus 

racionaliau suvartojamas. Galėsite sumažinti savo KMD tiek, 

kad įsirengsite jį prie pat namo ir mielai juo rūpinsitės. 

Nereikės kasinėti dirvos, nes naująjį savo daržą įsirengsite 

ant jos. Nebereikės sunkiai triūsti ir rūpintis patvariais 

įrankiais. Jums užteks tik 15 cm gylio tobulo dirvos mišinio iš 

kmd metodas 
leidžia mažame 
plote užauginti 
daugiau augalų, 
netgi galite 
įsirengti dėžę 
saulėtoje verandos 
pusėje. lysvėje 
arčiau namo auginti 
daržoves lengviau ir 
greičiau.
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nesunkiai visur randamų ingredientų. Šio mišinio nereikia keisti, 
naudojantis šiuo metodu nereikia papildomų trąšų.

Naudositės viena ar keliomis iš paprastos medienos 
sukaltomis dėžėmis be dugnų, atskirtomis takelių. Tos dėžės 
lystelėmis bus padalytos į devynis kvadratėlius, kad būtų 
patogiau naudotis. Sėsite minimaliai sėklų, kasmet nereikės 
pirkti naujų maišelių. Dar geriau, kad kai kurios iš jūsų dėžių 
turėtų dugnus, tada galėtumėte pastatyti jas ant stalo ar pakelti 
aukščiau siekdami lengviau prižiūrėti.

kelioS vietoS
Be kita ko, derlius gali bręsti ne vienoje vietoje. Nereikės dirbti 

ar laistyti vieno didelio daržo iš karto. Savo KMD galite padalyti 
taip, kad dėžė ar dvi stovėtų šalia virtuvės durų, o kitos gali būti 
sustatytos kur nors atokiau sode. Nedidelės atskiros dėžės 
suteikia daugiau laisvės renkantis daržui vietą. Dabar galite 
įsirengti daržą ten, kur vaikštinėjate ar atsisėdate pasėdėti, arba 
tame plote, kurį matote iš namo. Nedidelę lysvę galima įsirengti 
tiesiog verandoje ar pramogų kampelyje, kur ilsitės. KMD tampa 
išskirtiniu elementu, o ne našta.

GėlėS lySvei papuošti
Jeigu savo dėžes įkomponuosite sode arti namo ar kitoje 

matomoje vietoje, verta pasirūpinti, kad lysvės ne tik duotų gerą 
derlių, bet ir patraukliai atrodytų. Lengviausia tai padaryti į tuščius 
kvadratėlius pasodinus vienmečių gėlių, taip pat galima paieškoti 
daržovių įvairesne lapija. Kai kurių dekoratyvių augalų gražūs tik 
žiedai, kitus galima skinti pasimerkti, dar kiti vilioja vabzdžius, yra 
gėlių, kurias netgi galima valgyti. Idėjų, ką pasisodinti lysvėse, 
ieškokite gėlių žinyne 234 puslapyje.

išSpręStoS dirvoS proBlemoS
Dažniausias klausimas, kurį girdžiu visame pasaulyje, yra 

toks: „Ką daryti su dirva? Ją taip sunku dirbti ir prižiūrėti.“ Kam 
tada puoselėti vietinę dirvą, jeigu ji tokia bloga? Ar nevertėtų 
užpilti tobulo mišinio virš dirvos ir pamiršti poreikį kasinėti ar 
tręšti esamą gruntą? Gal ir galėtumėte, jeigu daržas nebūtų toks 
didelis... ei, juk KMD nėra didelis! Jei galėtume rasti tobulą dirvos 
mišinį, nereikėtų kasti ir dirbti žemės. Tik pagalvokite, kas būtų, 
jeigu galėtumėte pamiršti grunto tręšimą. Ir visai nesvarbu, 
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kokia vietinė dirva, jeigu pradėsite nuo tobulo dirvos mišinio, 
sutaupysite marias laiko. Nereikės tirti grunto, aiškintis 
dirvos pH... jums netgi nereikės žinoti, kas tas pH yra! 
Daržininkystė gali būti smagus užsiėmimas!

melo mišinyS
Jeigu nutarsite nenaudoti turimos žemės, o pasinaudosite 

tobulu dirvos mišiniu, tikriausiai norėsite žinoti, iš ko jis 
sudarytas ir kur jo gauti. Tobulas augimo substratas pasižymi 
trimis bruožais. Visų pirma, jis lengvas, todėl su juo patogu 
dirbti, o augalams lengva augti. Antra, jis maistingas ir turi 
visų mineralų bei mikroelementų, kurių reikia papildomai 
netręšiamiems augalams. Ir galiausiai jis sulaiko drėgmę, bet 
gerai praleidžia vandenį.

Po daugelio bandymų atradau tris man labiausiai 
patinkančius ingredientus, lygiomis dalimis maišomus į 
tobulą mišinį:

1/3 aukštapelkių durpių
1/3 vermikulito
1/3 daržo komposto
Sodininkystės centruose gausite šių produktų dideliais 

maišais, tik vermikulito teks užsisakyti, nes juo paprastai 
prekiaujama nedideliais kiekiais sėkloms daiginti. Kaip trečią 

pagrindinė kmd metodo 
sėkmės priežastis yra 
pripildyti dėžę 
substrato, paruošto 
pagal mano receptą 
(melo mišinio), 
nepasikliaujant vietine 
dirva. mano mišinyje yra 
visko, ko augalui reikia, 
todėl žemės papildomai 
tręšti nereikia.
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sudedamąją dalį geriausia būtų panaudoti savo kompostą. Jeigu 
savo komposto krūvos neturite, kuo greičiau pasidarykite 
(žr. 66 psl.). Daugiau apie Melo mišinį skaitykite 70 puslapyje.

Mano mišinys gerai džiūsta, todėl nelieka balų, kurios gali 
supūdyti augalo šaknis. Tačiau ši dirva išlaiko daug drėgmės, 
leidžia gerai augti augalams. Su šiuo substratu malonu dirbti, 
kadangi jis lengvas, birus ir skaniai kvepia. Pirmosios dvi 
sudedamosios dalys maistingųjų medžiagų neturi, o trečioji – 
daržo kompostas – prisotinta visų maistingųjų medžiagų ir 
mineralų, kokius tik galite įsivaizduoti. Daržo kompostas yra 
svarbiausia šio substrato dalis, todėl gaminti savo kompostą gerai 
tiek aplinkai, tiek daržui. Nieko organiškesnio nerasite.

kilkite Į viršų, nelĮSkite Gilyn
Ilgus metus žinovai tvirtino, kad dirvą reikia purenti 

mažiausiai 30 cm, kai kas – net 45 cm gylio. Mano bandymai 
įrodė priešingai, ypač kai mišiniui ėmiau naudoti trečdalį 
puikaus savo daržo komposto. Paklausiau savęs: „Jeigu 15 cm 
tobulo substrato pakanka vazonams ir pramoninių šiltnamių 
padėklams, kodėl turėtų nepakakti daržui?“ Ir kokių galų maišyti 
tą mišinį su prasta dirva? Kodėl nepanaudojus jo darže ir 
nepamiršus apie dirvą po juo? Na, ekspertai skeptiškai žiūrėjo į 
šitą mintį. Bet žinote ką? Ji pasiteisino! Aišku, kiekvienas 
supranta, jog tai neįmanoma milžiniškame senoviniame darže 
su lysvėmis ar netgi daržininkaujant pakeltose lysvėse, bet 
galima kvadratinio metro darže!

Ar tikrai galima užauginti daržovių ir gėlių vos 15 cm gylyje 
netgi pačioje geriausioje dirvoje? Aš auginu jas savo 
ekspozicijoje ir namų darže, jos tikrai užauga. Neretai manęs 
klausia: „Kaip užauginti ilgas morkas ar bulves 15 cm gylyje?“ 
Geras klausimas, todėl mes sukūrėme specialias KMD dėžes, 
kuriose kai kurios daržovės auginamos 30 cm gylyje.

trąšoS nereikalinGoS
KMD trąšos nereikalingos. Kaip tai įmanoma? Šiaip ar taip, 

daržininkystė remiasi trąšų naudojimu. Kadangi mano 
eksperimentai, kai nustojau gerinti esamą dirvą ir perėjau prie 
tobulo substrato, puikiai pavyko, ėmiau brandinti naują mintį – 
gal trąšų išvis nereikia? Kompostas aprūpina augalus visais 
reikalingais mikroelementais ir maistingosiomis medžiagomis. 
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Ir vėl žinovai suabejojo šita idėja ir abejoja iki šiol, bet žinote 

ką? Ji irgi pasitvirtino! Daug dešimtmečių nenaudoju jokių 

trąšų nei ekspozicijoje, nei namuose, nei parodomuosiuose 

daržuose. Jeigu apsilankysite mūsų tinklalapyje 

(daugiau žr. 37 p.), įsitikinsite, kokie vešlūs ir gražūs tie daržai. 

Ir taip atrodo ne tik auginami pirmuosius metus, bet metai iš 

metų. Tik pagalvokite: jokio kasimo, jokio piktžolių ravėjimo ir 

jokių trąšų! Į savo dirvą įmaišome tik šiek tiek daržo 

komposto. Mums pakanka indo išlaikyti ar sutalpinti 15 cm 

tobulo mišinio virš grunto. O jeigu tai darytume dėžėje?

dėžėS dydžio parinkimaS
Esu įsitikinęs, kad daržas vienodose dėžėse suteikia tvarkos 

pojūtį ir struktūrą ne tik mūsų daržui, bet ir gyvenimui. Kai 

nustatomos ribos, visur mažiau rūpesčių – ir patogiau.

Iki 60 cm susiaurintos dėžės 
lengviau prižiūrimos prie 
tvoros arba ten, kur 
platesnės kliudytų praeiti, 
pvz., šalia tako.

1 m dėžės centras 
kiekvienam žmogui 
lengvai pasiekiamas, 
jeigu yra priėjimas 
mažiausiai iš trijų pusių.

Jeigu yra vietos, dėžę galima pailginti, 
bet neplatinkite, kad galėtumėte 
pasiekti vidurį.
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Pagrindines 1 x 1 m dėžes be dugno lengviausia pagaminti iš 
paprastų lentų, plytų, blokelių, netgi galite nusipirkti gatavą 
rinkinį iš medžio, plastiko ar metalo, kurį patys susinersite. Šiose 
nedidelėse tobulo mišinio pripildytose dėžėse užaugs penkis 
kartus daugiau derliaus nei įprastose vagose. Todėl daug dėžių 
nereikės. Neliks būtinybės kaupti ir įdirbti žemę. Jeigu padėsite 
dėžę ant grunto, pamiršite įprastus daržininko rūpesčius ir vargą 
tręšiant vietinę dirvą. 1 x 1 m dėžės buvo pasirinktos dėl to, kad 
jas lengva apeiti ir pasiekti prižiūrint daigus; išvengiama poreikio 
lipti ant lysvės ir ją trypti, vėliau kasti ir purenti. Matote, kaip 
KMD viskas susiję ir veikia išvien?

Didesniuose daržuose visada galima sujungti dėžes galais, kad 
gautumėte 1 x 2 m ar 1 x 3 m lysvę, kurią galėsite apeiti ir iš visų 
pusių pasiekti. Jeigu dėžes statote prie sienos, tvoros ar pastato, 
o kitoje pusėje yra pagrindinis takas per daržą, sumažinkite 
dėžės plotį iki 60 cm. Taip jūs pasieksite visą jos plotį ir 
nekliudysite praeinantiems. Dėžės gali būti bet kokio ilgio ir iš bet 
kokios medienos. Geriausia yra nemokami klojiniai, kurių galite 
gauti statybų aikštelėje. Tik paklauskite brigadininko, ar galite 
susirinkti 5 x 15 cm lentas. Jeigu lentas pirksite, galite rinktis 
minkšto medžio, tokio kaip pušis ar eglė, bus pigiausia, arba 
kietmedžio, tarkim, kedro arba ąžuolo – naudositės labai ilgai.

Kietmedis natūraliai atsparus puvimui, o minkšta mediena 
paprastai būna impregnuota, siekiant prailginti amžių. Mediena 
būna po spaudimu impregnuota konservantu, todėl chemikalai 
įsiskverbę giliai. Dabar naudojamos cheminės medžiagos ne 
tokios nuodingos, kaip prieš daugelį metų, bet jeigu vengiate 
konservantų, ieškokite neapdirbtų lentų arba išklokite kraštus 
polietilenu, kad mišinys neturėtų sąlyčio su dėžės rėmu. Dėžės 
išorę galima papuošti ornamentais arba nudažyti; dažai vandens 
pagrindu ne tokie toksiški, bet jie menkai apsaugo nuo puvimo.

tinkamaS takaS
Tinkamai pasirinkti takų plotį svarbu ne vien dėl patogumo ir 

saugumo prižiūrint daržą, bet ir dėl estetinio vaizdo. Siekdamas 
išsiaiškinti, kokio pločio turi būti lysvė, kad kiekvienas lengvai 
prieitų netrypdamas pačios dirvos, pasitelkiau nedidukę 
senučiukę ir tvirtą augalotą vyruką. Išmatavęs, kiek jie patogiai 
pasiekia, supratau, jog abu pusiausvyros nepraranda ištiesę 
ranką 60 cm. Kasti, gerinti, laistyti ir tręšti reikia tik KMD plotą, 
o ne visus takus. Tai sumažina tikrąjį daržo plotą 80 procentų. 
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Dar vienas privalumas – augimo substrato KMD niekada 

nesumindžiojate kojomis, tad nereikia jo purenti.

Koks gi idealus tako plotis? Pirmajame knygos leidime tarp 

dėžių rekomendavau daryti 30 cm pločio takus. Kad lengvai 

prižiūrėtumėte tokį daržą, turite pasižymėti puikia 

pusiausvyra, be to, 30 cm pločio taku sunku pravažiuoti su 

karučiu. Todėl dabar rekomenduoju takus daryti platesnius. 

Netgi 60 cm yra šiek tiek ankštoka, todėl idealiu atveju tarp 

dėžių palikite 1 metrą. Aišku, būtina atsižvelgti į daržo plotą. 

Tiesą sakant, jeigu darže keliolika dėžių, takų plotį galite 

daryti skirtingą. Pasibraižykite popieriuje keletą variantų, 

o kai būsite paruošę dėžes (bet dar nepripildę manojo 

mišinio), galite pastumdyti jas, kol rasite optimalų variantą. 

Įsivaizduokite, kad stumdote daržo baldus terasoje.

kai išsiaiškinate, kiek 
vietos turite ir kiek 
dėžių norite, 
nusibraižykite keletą 
daržo planelių ant 
popieriaus. išmėginkite 
visokius variantus, tik 
stenkitės takus tarp 
dėžių palikti ne 
siauresnius kaip 60 cm.

1 metras 1 metras

60 cm

60 cm
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medžiaGa takui
Jeigu sustatysite savo lysves ant vejos, tarp lysvių galima palikti 

augti žolę, tik tada teks ją pjauti ir karpyti pakraščiuose. Galima 
tiesiog pašalinti visą velėną, išlyginti gruntą, užtiesti plėvele nuo 
piktžolių ir užpilti biriu mulčiu, tokiu kaip žvirgždas ar smulkinta 
pušies žievė. Jeigu savo lysves statysite iš namo matomoje daržo 
vietoje, galite iškloti takus trinkelėmis ar plytomis, kad daržas 
įsilietų į visą kiemo dizainą.

pertvaroS, SėjimaS ir retinimaS
Kai parodome žmonėms, kaip atrodo 1 x 1 m dėžė be pertvarų, 

ir paklausiame: „Kiek augalų galėtumėte čia pasodinti? Kiek 
skirtingų rūšių?“, jie sutrinka, nes lysvė atrodo labai maža, 
menkai galinti ką nors sutalpinti. Vos tik užkalame pertvaras, jie 
staiga nušvinta ir sako: „Aha! Aišku! Devyni kvadratėliai, 
vadinasi, galima auginti devynias skirtingas daržoves! Kai 
viename kvadratėlyje derlių nuimsiu, įbersiu kastuvą daržo 
komposto ir pasėsiu ten kitą daržovę nekliudydamas aplink 
esančių augalų.“ Bingo! Jie išvysta šviesą tunelio gale.

Sodinti skirtingas daržoves kiekviename kvadratėlyje verta dėl 
daugelio tarpusavyje susijusių priežasčių, jas suprasite vėliau. 
Tai susiję su naudojamomis maistingosiomis medžiagomis, 
pernelyg ambicingo auginimo ribojimu, pernelyg dideliu 
derlingumu, piktžolių ir kenkėjų kontrole, daržo grožiu, 
draugiška augalų kaimynyste, supaprastinta augalų kaita, 

vejoje išpjovus vietą lysvėms 
takus galima palikti su 
velėna, bet ją teks pjauti 
žoliapjove ir karpyti kraštus.

žievės ar medžio mulčias ant 
daržo plėvelės neleis takuose 
kauptis vandeniui ir augti 
piktžolėms.

išgrįsti takai, tokie kaip šie iš 
trinkelių, atrodo gražiai ir 
leidžia švariai prieiti prie 
kmd bet kokiu oru.
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perpus sutrumpintu auginimo laiku ir daugybe kitų faktorių, 
kurių rezultatas – labai neįprasta ir naujoviška daržininkystės 
sistema. Be pertvarų jūsų daržas neturi skiriamojo bruožo. 
Lankytojai gali netgi nepastebėti jūsų daržo, jeigu ką nors 
auginsite paprastose dėžėse. Bet aptikę kvadratinio metro 
daržą su labai aiškiomis ir pastebimomis pertvaromis būtinai 
paklaus: „Ei, kas čia? Kaip gražiai atrodo!“

Jeigu galėčiau savo trisdešimties metų patirtį sutelkti į 
vieną patarimą, duočiau tokį: nenaudokite virvės ar kitos 
minkštos medžiagos pertvėrimui. Tvirtos, nuolatinės ir 
matomos pertvaros ant kiekvienos dėžės ne tik išskirtinai 
atrodys lankytojams, bet ir jūs jausitės kitaip, nes džiaugsitės 
savo daržu. Kai pertvaros akivaizdžiai matomos, jūsų daržas 
įgauna unikalų bruožą. Iškart galėsite vizualizuoti sodinimo 
kvadratus. Be pertvarų jūsų daržas ne KMD!

GereSniS SėjoS BūdaS 
Kai pradėjau daržininkauti, supratau, kad tradicinis sėklų 

bėrimas iš pakelio viena eile yra toks švaistūniškas, jog 
negalėjau patikėti, kad visada taip sėjome. Kokių galų 
buvome mokomi suberti pakelį sėklų viena eile, nors puikiai 
žinojome, kad vėliau teks grįžti ir išretinti 95 procentus 
sėjinukų, paliekant tik po vieną daigą kas kelis centimetrus? 
O jeigu bertume po kelias sėklas į skylutę, kad užtektų vos 

kai pasėtos sėklos 
išdygsta, plonomis 
žirklutėmis 
nukirpkite 
nereikalingus 
daigelius, palikdami 
tik stipriausią daigą 
ir atitinkamą  daigų 
skaičių kvadrate.
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žiupsnelio? Patikrinęs šią idėją su keliais žmonėmis ir įsitikinęs, 
kad užtenka vieno žiupsnelio, gavau atsakymą.

kirpti, ne rauti
Aš prieš retinimą, tai yra, daigų rovimą paliekant vieną 

norimą užauginti augalą. Retinimas yra sunkus darbas, be to, 
išjudinamos liekančių augalų šaknys, o tai nėra gerai. Jeigu 
pasėjate vos kelias sėkleles, žiupsnelį, kiekvienoje duobutėje 
išdygsta tik keli daigeliai, paimkite žirkles ir palikite tik 
stipriausią. Šitaip nejudinsite liekančio augalo šaknų ir nekils 
pagundos susodinti likusių augalų kitur. Vienintelis dalykas, 
kuriam turite pasiryžti – iš karto paimti žirkles.

teGul dėžėS Būna kilnojamoS
Kai nereikia įdirbti esamo grunto ir užtenka 15 cm lengvo 

substrato, galime pasigaminti 1 x 1 m dėžės rėmus su dugnais, 
kuriose paliktos skylutės drenažui. Tai reiškia, kad galėsite lysvę 
pernešti, kur tik norite, netgi 
atsižvelgdami į oro sąlygas, atskirus 
atvejus, išskirtines situacijas ir netgi į 
asmeninius poreikius, sugebėjimus ar 
negalią. Jeigu toks dydis ar svoris atrodo 
jums nepakeliamas, pamąstykite apie 
60 x 60 cm arba 60 x 120 cm dėžę, kurią 
būtų lengviau pernešti.

Mažesnės KMD dėžės gali virsti 
puikiomis verandos lysvėmis, netgi 
galima užsodinti keletą dėžučių, kad 
visada žydėtų gėlės ar būtų šviežių salotų pasiskinti. Kitas dėžes 
galėsite laikyti ne tokioje matomoje vietoje. Keisdami dėžes 
visada turėsite kelias tokias, kurios patraukia akį. Niekas taip 
nežavi, kaip gražiai žolelėmis, gėlėmis ir daržovėmis apsodinta 
lysvė. Jeigu skaitote paskaitą ar darote prezentaciją apie daržą, 
„tikiu tuo, ką matau“ technika paliks įspūdį auditorijai. Tik 
pagalvokite, jums nebereikės atsakinėti į tradicinį klausimą apie 
KMD: „Kaip, po šimts, daržas gali būti 15 cm gylio?“ Arba: „Kaip 
galite auginti netręšdami?“ Jūs tiesiog parodote ir nusišypsote!

Aš manau, kad geriausias kvadratinio metro daržo bruožas 
yra tas, kad šitaip daržininkauti gali kas tik nori, nepriklausomai 
nuo amžiaus, sąlygų, vietovės, sveikatos ir negalios – daržą gali 
auginti kiekvienas ir bet kur!

ana rašo...

Jūsų metodas suteikė man 
ryžto vėl pamėginti 
užsiauginti daržovių po kelių 
nesėkmingų bandymų.




