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IevAdS

Cilvēku prātus vienmēr nodarbinājusi veselīga uztura 
problēma. Pilnvērtīgs uzturs sastāv no ūdens, olbaltumvie-
lām, taukiem, ogļhidrātiem, minerālvielām, vitamīniem, fer-
mentiem, ēteriskajām eļļām, organiskajām skābēm, fiton-
cīdiem, krāsvielām un vēl daudziem citiem savienojumiem.

Svaigi zaļumi un dārzeņi ir diētiski mazkaloriju produkti, 
kuru regulāra lietošana uzturā labvēlīgi ietekmē gremoša-
nas procesus, kā arī veicina dzīvnieku izcelsmes olbaltum-
vielu uzņemšanu organismā.

Pietiekami daudz dārzeņu mēs lietojam tikai vasarā un 
rudens periodā, taču ziemā un pavasarī nepieciešamību 
pēc tiem iespējams apmierināt ar «mājas mazdārziņa» pa-
līdzību, ko var izveidot uz logu iekšējām un ārējām palo-
dzēm, uz balkona vai lodžijas, izmantojot dažāda lieluma 
kastes, podus vai speciāli šim nolūkam gatavotus kontei-
nerus. Šādi iespējams audzēt dažādus garšaugus, agrīno 
šķirņu gurķus, tomātus, dažādus sīpolaugus u. c. dārze-
ņus, turklāt šī nodarbe ir brīnišķīgs līdzeklis pret stresu, bet 
bērniem ieaudzina mīlestību pret dabu, kā arī pienākuma 
apziņu. 

LAI veICAS!
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MēneSS kALendāRS

Audzējot augus «mājas mazdārziņā», jāievēro vairāki 
noteikumi:

1. Nesēt un nestādīt dienās, kad mainās Mēness fāzes.

2. Pilnmēness laikā augi ir stipri novājināti, un to virsze-
mes daļas ir maksimāli sulīgas. Pilnā Mēnesī var stādīt 
sīpolus, īpaši vēža zīmē. Pilnā Mēnesī sēj arī ķirbjus un 
gurķus, jo tad tie labi zied un bagātīgi ražo.

3. Dilstošā un vecā Mēnesī gatavo zemi, īpaši, ja Mē-
ness ir Skorpiona, Mežāža, Ūdensvīra vai Zivju zīmē. 
Tad zeme ir irdena. Jāsēj un jāstāda augi, kam raža 
veidojas zemē. Izlauž liekās tomātu lapas un žākļu dzi-
numus. Bietes un burkāni, sēti vecā Mēnesī, neizzied.

4. Jaunā un augošā Mēnesī stāda visu, kas ražu veido 
virs zemes. Augiem nepieciešams vairāk mitruma, tāpēc 
tie bagātīgāk jālaista.

Zodiaka zīmes iedala «auglīgajās» un «neauglīgajās» 
zīmēs.
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Dilles

Raksturojums. dilles ir vien-
gadīgs seleriju dzimtas garšaugs, 
kas tiek audzēts visos dārzos. 
dillēm ir izmantojams viss augs –  
lapas, stiebri, ziedkopas un sēk-
las. Lapas svaigā, kaltētā vai sal-
dētā veidā izmanto kulinārijā, ziedkopas ir neaizstājamas, 
gatavojot konservus, bet sēklas liek pie zupām, kas ēdie-
nam dod īpašu garšu. 

dilles bagātīgi satur visas cilvēkam vajadzīgās uzturvie-
las: ēteriskās eļļas, olbaltumvielas, cukurus, minerālvielas, 
C, P, PP un B grupas vitamīnus, karotīnu. īpatnējo aromātu 
dillēm dod ēteriskās eļļas, kuru galvenā sastāvdaļa ir kar-
vons (līdz 50%), dillapiols (30%) un terpinēns.

dilles ir ātraudzīgs augs. no sējas līdz ražas iegūšanai 
paiet tikai 30–45 dienas, turklāt tās labi dīgst zemā tempe-
ratūrā – pie 3–5 oC. optimālā temperatūra diļļu augšanai ir 
16–18 oC. Ja temperatūra pazeminās līdz 10–12 oC, aug-
šana palēninās un veģetācijas periods pagarinās.

diļļu pilnvērtīgai augšanai nepieciešama gaisma – 10–
14 stundas diennaktī. Jāraugās, lai augsne vienmēr būtu 
mitra – 75–85 %, bet gaisa mitrumam jābūt 65–75 %. Pār-
lieku liels mitrums ir kaitīgs, lapas sāk pūt, un augs iet bojā.
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diļļu audzēšanai nepieciešama labi mēslota, irdena 
augsne. Tās reakcijai jābūt tuvu neitrālai vai vāji skābai. 
dilles var audzēt pēc paprikas un tomātiem. 

Attālums starp augiem ir 5–7 centimetri. Ziemas perio-
dā dilles audzē mākslīgā apgaismojumā. vislabāk izmantot 
dienasgaismas lampas. Tās jānovieto 50 cm virs augiem 
un jāieslēdz uz 5–6 stundām no rīta.

Ražu vāc 35–40 dienas pēc sējas, kad augi ir 10– 
20 cm augsti, bet vēl nav attīstījušās ziedkopas. Pēc tam 
augi rūpīgi jāaplaista, lai tie veidotu jaunus dzinumus.

Audzēšana. dilles sēj rindās vai izkliedsējā mitrā, aug-
līgā augsnē.

Pirms sējas ieteicams sēklas izmērcēt un izdiedzēt. Pēc 
tam tās samaisa ar zāģu skaidām un izkaisa plānā kārtiņā.

kastes ar iesētajām sēklām pārklāj ar plēvi, kas veici-
nās ātrāku sēklu sadīgšanu. Bieži jālaista. kad parādījušies 
pirmie dīgsti, plēve jānoņem. Pēc 25 dienām augi jāretina, 
atstājot starp tiem trīs centimetru attālumu. 

Pēc 35–40 dienām var vākt pirmo ražu, sākot no auga 
galotnes. Tas veicinās sāndzinumu veidošanos.

Lai izvairītos no dažādām slimībām, augsne pirms sējas 
jāsterilizē.

ŠķiRNeS
Audzēšanai uz palodzes ieteicams izmantot šādas šķir-

nes:
‘Gribovskij’ – viena no izplatītākajām agrīnajām šķir-

nēm. Izturīga pret slimībām. no dīgstu parādīšanās līdz 
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ražas iegūšanai paiet 32–35 dienas. Spēcīgs aromāts. La-
pas gaišas, rupjas.

‘Grenadieris’ – agrīna šķirne. derīga zaļumu un ziedko-
pu iegūšanai. Ražu var vākt 35–40 dienas pēc uzdīgšanas. 
ātri parādās ziedkopas. Tās lielas, vērstas uz augšu.

‘Rišeljē’ – vidēji agrīna šķirne. Ražu var ievākt 40–42 
dienas pēc sadīgšanas. Lapas smalkas, kruzuļotas, zilgan-
zaļā krāsā, ar spēcīgu aromātu.

‘Aligators’ – vidēji agrīna krūmveida šķirne. Ražu var 
iegūt 40–45 dienas pēc sadīgšanas. veido spēcīgu, uz 
augšu vērstu rozeti, lapas zaļas, aromātiskas. Piemērota 
atkārtotai griešanai.

‘Smaragd’ – augstražīga šķirne gan zaļumu, gan zied-
kopu ziņā. Augi spēcīgi aplapoti, ar piepaceltu lapu rozeti, 
30–35 cm augsti lapu rozetes fāzē un ap 75 cm – ziedē-
šanas fāzē. Lapas smalkas, zaļas, ļoti aromātiskas. no uz-
dīgšanas līdz ziednešu veidošanai paiet 28 dienas. Šķirne 
labi pacieš sausumu.

‘Hanak’ – augstražīga šķirne, izturīga pret lapu slimī-
bām. Zied vēlu (65–75 dienas pēc uzdīgšanas), piemērota 
zaļo lapu vākšanai.

‘Mammut’ – vēlīna krūmdiļļu šķirne ar kuplu lapu rozeti, 
tumšzaļām, aromātiskām lapām. Zied vēlu.

‘Superdukat’ – veca vēlīna, augstražīga krūmdiļļu šķir-
ne, lapu vākšana sākas 40–45 dienas pēc uzdīgšanas, zied 
85 dienas pēc uzdīgšanas. Lapu rozete kupla, lapas smal-
kas, aromātiskas.

‘Krezus’– agrīna puskrūma škirne, piemērota gan zaļo 
lapu, gan ziedkopu izmantošanai. 
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paprik a

Raksturojums. Paprika ir nak-
teņu dzimtas augs. Izšķir saldo un 
sīvo papriku. uzturvērtības ziņā 
paprikas pārspēj tomātus, jo tajās 
ir visvairāk C vitamīna, kā arī ka-
rotīns, B grupas vitamīni, nikotīn
skābe, folijskābe un daudz vērtīgu minerālvielu.

Paprika ir siltummīlošs augs. Tās sēklas dīgst 15–20 oC 
temperatūrā, bet ziedēšanas laikā nepieciešama 20–25 oC 
temperatūra. Šie augi ir arī ļoti gaismuprasīgi, nepietieka-
mā apgaismojumā sāk nokrist lapas.

Audzēšana. Papriku var audzēt vai nu gada pirmajā 
pusē, izmantojot mākslīgo apgaismojumu, vai no marta līdz 
septembrim dabiskajā apgaismojumā.

Paprikas sēklas izmērcē siltā ūdenī vai uzkaisa uz mitra 
auduma un novieto siltā vietā. kad sēklas sadīgušas, tās 
izsēj sagatavotā augsnē. vispirms var sēklas izsēt nelielā 
kastītē un pēc tam izpiķēt podiņos, bet var arī uzreiz sēt 
podiņos, katrā podiņā liekot pa 2–3 sēkliņām. Sēklas gulda 
zemē 1–1,5 cm dziļi. Pēc tam sējeņus noliek siltā vietā, ik 
pa laikam aprasinot. Sēklas sadīgst 7–10 dienu laikā. kad 
parādījušies dīgsti, kastītes vai podiņus iznes gaismā. vis-
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labāk tās novietot uz logu palodzēm, kas vērsti uz dienvidu 
pusi.

Pēc dīgļlapu atvēršanās papriku sējeņi jāizpiķē 9–12 cm 
lielos podiņos, kas pildīti ar bagātinātu kūdras substrātu. 
vēlams izmantot speciālo tomātiem un paprikām paredzē-
to substrātu (sk. 17. zīm.). Piķēšana jādara ļoti rūpīgi, jo 
paprikas saknītes ir ļoti jutīgas, tās grūti reģenerējas. Šī 
iemesla dēļ daudzi dārzkopji sēkliņas uzreiz sēj podiņos un, 
kad izaugušas 5–7 īstās lapiņas, podiņā atstāj tikai vienu 
veselīgāko augu.

10–12 nedēļas pēc sējas stādus pārstāda 20–25 cm 
diametra podos un novieto tos 45 cm attālumā citu no cita 
(sk. 18. zīm.)

17. zīm. Paprikas sējeņu piķē-
šana.

18. zīm. Pareizi izstādīti papri-
kas stādi.
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