Kad pasaule nogurdina un vairs nesniedz gandarījumu,
vienmēr vēl paliek dārzs.
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Grāmatas autori
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Olivers E. Allens ir bijušais «Life Magazine» redaktors. Patlaban viņš strādā par ārštata redaktoru un
raksta dažādiem žurnāliem. O. E. Allens ir deviņu grāmatu autors. Dzīvo Ņujorkā.
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dzīvo Santarosā, Kalifornijā.

Pavasaris

9

Pavasaris
Ka Dievs reiz dārzu mīlējis,
Mēs lasām Bībelē,
Un, redzot pavasarī to,
Tam spēju noticēt.
Vinifreda Mērija Leta
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Mauriņa kopšana pavasarī
Olivers E. Allens

L

AI GAN AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU
teritorijas lielākajā daļā darbi, kas saistīti ar
mauriņa atjaunošanu, jāveic galvenokārt vasaras beigās
vai rudens sākumā, tomēr daži vienkārši darbi, ko
veic pavasarī, ļauj mauriņam labi atdzīvoties. Ziemas
sals padara zāli izturīgāku, tās saknes nostiprinās, taču
zāliens var kļūt nelīdzens. Tāpēc ir labāk, ja augsni
papildus sagatavo veģetācijas sākumā.
Agrs pavasaris ir labākais laiks, kad savest kārtībā
mauriņu pēc tam, kad augsne ir atkususi, bet pirms
spēcīgi lieti to ir padarījuši mīkstu un dubļainu un
pirms zāle ir sākusi augt. Augsnei jābūt vidēji sausai
un apstrādājamai.

1.

AUGSNES SKĀBUMA PĀRBAUDE. Ja
veikta pH kontrole iepriekšējā gadā, tad nav
nepieciešams to atkārtot, jo rezultāti būs līdzīgi
apmēram divus gadus. PH kontrole jāizdara pavasarī.
Visvienkāršāk ir – paņemt augsnes paraugus vairākās
dārza vietās, ievietot tos atsevišķos konteineros,
pielikt katram etiķeti un aizsūtīt uz tuvāko laboratoriju
analīzēm. Atbildē būs arī ieteikums, kā labot
jebkādu disbalansu. Problēma var būt tā, ka pavasarī
laboratorijām ir daudz darba un atbilde jāgaida
vairākas nedēļas.
Ātrākais veids, kā izdarīt pH kontroli, ir iegādāties
augsnes pārbaudes piederumu
komplektu dārzniecības centrā
un pārbaudi veikt pašiem. Šos
piederumus ir viegli lietot, un
rezultāts ir diezgan precīzs.
Noteikti jāpārbauda vairāki
augsnes paraugi no dažādām
dārza vietām. Ja rezultāts
parāda, ka nepieciešams
kaļķot, lai samazinātu
skābumu, jānopērk kaļķi, taču
tos nevajag lietot, pirms nav
veikti vēl divi nākamie darbi.
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2.

RŪPĪGA ZĀLĀJA NOKOPŠANA. Uz
mauriņiem pa ziemu ir sakrājušies zariņi
un lapas. Tagad ir laiks novākt gan tos, gan
biezo salmu kārtu. Var izmantot gan mehānisko
lapu savācēju, gan grābekli. Ar grābekli jāstrādā
ļoti uzmanīgi, lai zāles dzinumus neizrautu ar
saknēm, kā arī lai neizkustinātu velēnu, kuru
varbūt ir pacēlis sals. Irdenā augsne uzmanīgi
jāpiemīda ar kājām. Nevajag lietot smago veltni;
veltņa izmantošana, kuru kādreiz uzskatīja par
neatņemamu pavasara darbu sastāvdaļu, tagad
atzīta par kaitīgu, jo šādi augsni pārmērīgi saspiež.

3.

TUKŠO VIETU ATJAUNOŠANA. Tajās
vietās, kur zāles vairs nav, vai nu jānovieto
velēna (to var iegādāties dārzniecības centros),
vai arī jāiesēj jauna zāle. Uzliekot velēnu, daudz
ātrāk var redzēt rezultātu, taču to var darīt tikai
saulainās vietās. Tur, kur vēlas novietot velēnu,
jānoņem augsne tik daudz, lai uzliktā velēna
būtu vienā līmenī ar apkārt esošo zālienu,

Dobju veidošana
Dženeta H. Sančesa

P

ĒDĒJO GADU LAIKĀ autore kopā ar vīru
izveidojusi daudzas dobes. Dobes nodrošina
augiem, īpaši dārzeņiem, ideālus augšanas
apstākļus. Biezā augsnes kārta šādās
dobēs ļauj saknēm augt maksimāli
dziļi, dobes ātri žūst un pavasari
ātrāk sasilst. Arī ūdens un
mēslojums koncentrējas tur,
kur tas nepieciešams.
Vienkāršākais veids, kā
veidot dobes, ir sabērt augsni
tur, kur paredzēts stādīt augus.
Taču ar dēļiem iežogotām dobēm
ir dažas priekšrocības. Ja augsne
dārzā ir mālaina vai akmeņaina, tur
var novietot kastes bez dibena; uz šādas
augsnes var uzpildīt auglīgu, uzlabotu augsni. Dēļi
pasargā labo augsni no aizplūšanas. Pie dēļiem var
nostiprināt režģi vīteņaugiem, piemēram, zirņiem,
vai karkasu putnu tīklam, vai audumu noēnošanai.
Un, ja izklāj dobes apakšdaļu ar sietu, tad novērš arī
grauzēju iekļūšanu dobē.

1.

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI. Nepūstošs
sarkankoks vai ciedrs  lieliski der šādu dobju
veidošanai. Vietējās kokmateriālu noliktavas dažreiz
piedāvā salīdzinoši izturīgus skujkoku materiālus,
piemēram, cipreses. Piemērotākie ir 5 cm biezi dēļi.
Autore reiz izmantoja 2,5 cm biezu pārstrādātu
finieri. Lai gan tas sapuva pēc pieciem vai
sešiem gadiem, tas bija
ekonomiski izdevīgs.
Izmantojot to,
tika
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Turklāt iežogotās dobes padara dārza ainavu
pievilcīgu. Ar trim vai četrām dobēm pietiek, lai
nodrošinātu ražas periodisku ienākšanos. Dārzā var
izveidot interesantu rakstu. Ap dobēm izveido takas –
no kūdras, grants vai zāles –, tas ļauj izvairīties no
dubļiem, un dārzs izskatīsies jaukāks.
saglabāti vairāki koki. Nav ieteicams lietot zem
spiediena apstrādātus kokmateriālus – tie ir apstrādāti
ar vielu, kas koksni aizsargā pret ūdens iedarbību, un
jāšaubās, vai tie ir nekaitīgi, kad tiek novietoti ēdamu
augu tuvumā.
Šīs kastes nevajag ierīkot platākas par 1,2 m, lai
viegli var aizsniegt dobes vidu. Garums var
būt dažāds, taču tām, kas garākas par
3 m, gar malām jānovieto stabiņi, lai  dēļi  
neizgāztos; tāpat jānostiprina jebkura
garuma dēļu malas, kas izveidotas no
2,5 cm bieza finiera. Kastes jāveido
vismaz 30 cm dziļas, lai augu saknēm būtu
pietiekami daudz vietas.
Lai ierīkotu 1,2x2,4 m lielu un 30 cm dziļu kasti,

Komposta kaudzes veidošana
Dženeta H. Sančesa

K

OMPOSTS DOD DĀRZAM barības vielas, pārstrādājot
vecās lapas, zāli un citus dabiskus materiālus humusā –
tumšā, drupanā vielā, kas bagātina un uzlabo augsni.
Ir ļoti svarīgi izmantot šos atlikumus dārzam,
nevis atbrīvoties no tiem.
Dabisko pārpalikumu kaudze
pārstrādāsies pati no sevis gada vai nedaudz
ilgākā laikā. Taču, radot optimālus apstākļus
mikroorganismiem, kuri piedalās noārdīšanas
procesā, šo procesu var paātrināt. Mikroorganismi
strauji vairojas, kaudze ātri uzsilst, iznīcinot vairumu
nezāļu sēklu un slimos organismus, un komposts jau ir
lietojams pēc dažiem mēnešiem.

1.

KAUDZES SASTĀVDAĻAS. Komposta kaudze ātrāk
uzsils, ja iepriekš tiks savāktas visas sastāvdaļas un kaudze
veidota vienā reizē. Materiālus vāc vairākas nedēļas un uzglabā
nelielās kaudzēs, maisos vai atkritumu kastēs.
Lai gan nav īpašas receptes, kā jātaisa komposts, noārdītajiem
organismiem patīk ar oglekli un slāpekli bagāti materiāli. Ar
oglekli bagāti materiāli ir izkaltuši vai brūni, piemēram, salmi,
lapas, sīki zariņi, zāģu skaidas, sadriskātas avīzes. Ar slāpekli
bagāti materiāli ir svaigi un bieži vien arī zaļi, piemēram,
tikko pļauta zāle un svaigas, jaunas nezāles. Ēdienu atliekas,
piemēram, dārzeņu mizas, kafijas biezumi un olu čaumalas arī
ir ar slāpekli bagātas. Jāizvairās no gaļas paliekām, taukiem un
piena produktiem, jo tie pievilina grauzējus. Liellopu mēsli arī ir
noderīgs ar slāpekli bagāts materiāls. Nav izmantojami kaķu un
suņu izkārnījumi, jo tajos var būt kāda infekcija.
Lai komposts nogatavotos vēl ātrāk, jāsagriež mazos
gabaliņos tāds materiāls kā vīteņaugi un brokoļu stublāji. Ja ir
daudz lapu, tās vispirms jāsasmalcina.
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2.

KASTES IZGATAVOŠANA NO
SIETA. Šādas kastes ļauj saglabāt
tīrību kompostēšanas laikā. Ja blakus
ir divas kastes, tad ir vieglāk sajaukt
kompostu, kad pienāk laiks to darīt.
Kastēm ir jābūt sasniedzamām ar ūdens
šļūteni. Tās jānovieto uz zemes, nevis
uz seguma (betona, asfalta), lai aizplūst
liekais ūdens un no zemes iekļūst
mikroorganismi.
Kastēm jābūt 1,2 m diametrā, jo
mazākām kaudzēm nav pietiekami
daudz masas, lai tās uzsiltu. Vairākums
dārznieku uzskata, ka 0,9 m augsts
iežogojums ir pietiekams – ir grūti pārcelt
materiālu pāri augstākam iežogojumam.
Laba kaste iznāk no jebkura veida sieta.
No sieta izveido apli. Atloka jebkuru uz
āru izvirzījušos gabalu un savieno abas
malas trijās vai četrās vietās ar lokanu
stiepli. Ja izmanto sietu ar 2,5 cm lielām
acīm, iedzen vairākus 1,2 m garus koka
vai metāla mietus katras kastes iekšpusē,
lai nodrošinātu to ar papildu balstu; sieti,
kas ir stiprāki, paši labi turas.

Lecekts izgatavošana
Dženeta H. Sančesa

L

ECEKTS IR VIENKĀRŠAS KONSTRUKCIJAS
kaste ar gaismas caurlaidīgu vāku, un to izmanto,
lai aukstā laikā pasargātu augus. Pa dienu saule sasilda
gaisu un augsni lecektī un rada labvēlīgus apstākļus
augšanai. Naktī temperatūra lecektī ir augstāka
nekā ārā, un tādā veidā tiek mazināta sala vai salnu
kaitīgā iedarbība. Lecekts noderība vairākas reizes
pārsniedz nelielos tēriņus un pūles, kas ieguldītas
tās izgatavošanā. Pavasarī tajā ir ideāli apstākļi puķu
un augu dēstu norūdīšanai, kas jau sākta telpās.
Vasarā lecekti (pārklātu ar latiņām vai audeklu) var
izmantot par audzētavu jauniem divgadīgiem vai
daudzgadīgiem augiem. Daudzi dārznieki paildzina
ražas ienākšanās laiku līdz vēlam rudenim, iesējot
lecektī ātri augošus zaļumus pašās vasaras beigās. Arī
autores lecektī ir pārziemojuši iesakņojušies spraudeņi
un podos iestādīti sīpoli, kuri jāstāda agri pavasarī.
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1.

LECEKTS SEGUMS. Vecs paceļams un
nolaižams logs vai arī jebkurš izturīgs logs labi
der vākam vai virspusei – tā izmēri noteiks lecekts
izmērus. Ja šāda loga mājās nav, – otrreiz lietojamus
logus bieži var dabūt pārstrādes uzņēmumos vai
izpārdošanās.
Segumu var izgatavot no kāda gaismas caurlaidīga
bezkrāsaina materiāla vai stiklplasta, kas iespiests
starp šaurām koka līstēm, kuras stūros sastiprinātas
ar metāla plāksnītēm. Var izmantot arī lētu polietilēna
plēvi, kura tāpat iestiprināta koka ietvarā, lai gan šāda
plēve derīga tikai apmēram gadu.
Izvēloties vāku, jāpārliecinās, ka tas nav pārāk
plats, pretējā gadījumā nebūs viegli aizsniegt augus.
0,8–0,9 m ir pietiekams platums, un, ja lecekts būs
apmēram 1,2 m gara, būs iespēja ievietot dažādus
augus.

Vasara
«It viss, kas mājo šai burvīga Dārzā,
Lai ir prieka un mūžīgās svētlaimes pilns.»
Edmunds Spensers

Vasara
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Stīgotājrožu veidošana
Olivers E. Allens

D

AUDZĀM ROZĒM IR GARI DZINUMI (tie rodas ģenētisko mutāciju
un krustojumu rezultātā), kurus piesienot pie režģiem, žogiem, stieplēm
vai citiem balstiem var izveidot pārsteidzoši krāšņu ziedu miriādi. Tāpēc
dārznieki labprāt stāda un kopj stīgotājrozes. Stīgotājrozēm ir divas vērtīgas
īpašības: tās ar savu kuplumu īpaši papildina dārza dizainu, bet karstā vasaras
dienā sniedz tīkamu patvērumu.
Tāpat kā visām pārējām rozēm, arī stīgotājrozēm viskvalitatīvākie ziedi
ir uz jaunajiem dzinumiem, kuri veidojas jau iepriekšējā gadā. Jaunie dzinumi turpina spraukties no auga
pamatnes visu veģetācijas periodu, nepārtraukti atjaunojot augu. Bet, tā kā stīgotājrozes augot plešas plašumā
un kļūst nevaldāmas, tās jāapgriež tāpat kā tējasrozes.
Cits ieteikums: augstvērtīgākus ziedus iegūst uz horizontālajiem, nevis vertikālajiem zariem. Tātad, lai
iegūtu skaistu stīgotājrožu formu, jāļauj attīstīties jaunajiem dzinumiem, tos pieliecot, lai tie augtu horizontāli,
bet vecie dzinumi laiku pa laikam jāizgriež.

1.

LABAS GAISA CIRKULĀCIJAS
NODROŠINĀŠANA. Atšķirībā no
vīnogulājiem, kuri var vīties pa mājas sienu,
rozēm nepieciešama atstarpe starp sienu un augu
(apmēram 7,5 cm), lai karstā laikā, kad siena ir
sasiluši, tās neapvīstu. Šim nolūkam der atstatus
novietots koka režģis vai kāds cits balsts. Bet,
ja vēlas, lai stīgotājrozes vītos pa sienu, sienā
jāiestrādā metāla tapas, pie kurām piestiprina
horizontāli novilktas stieples.

2.

STĪGOTĀJROŽU PIESIEŠANA. Pirmajos divos gados rozi nedrīkst
apgriezt, tai jāļauj augt un attīstīties. Kad dzinums izaudzis tik garš, ka tas
jābalsta, lai nenoliektos vai nenolūztu, to pie izveidotā balsta (koka režģiem,
stieplēm u.c). piesien ar 20–25 cm garām auduma saitēm. Vispirms saiti
piestiprina pie balsta, pēc tam vaļīgi apsien ap dzinumu, mezglu nesavelkot
pārāk cieši, lai neievainotu dzinumu.

3.

DZINUMAM ĻAUJ AUGT AUGŠUP, TAD – SĀŅUS. Sākumā
stīgotājrozes veido vēdekļveidīgi. Kad dzinums ir sasniedzis vēlamo
garumu, to aiz galotnes pamazām sāk liekt uz sāniem.
Sākumā ziedi ir tikai dzinumu galos, krūma ārmalā, bet vidus ir tukšs. Taču ar laiku arī vidu un apakšējo
daļu piepildīs jaunie dzinumi.
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Meloņu audzēšana uz
balstiem
Tomass Kristofers

M

ELONES IR VĒRTS AUDZĒT
divu iemeslu dēļ: pirmkārt,
audzētājam pašam ir iespēja izmēģināt
dažādas meloņu šķirnes, kuras nav
nopērkamas veikalos; otrkārt, pārdošanai
paredzētās melones novāc pusgatavas,
lai tās ilgāk saglabātos, tāpēc tās nav
tik saldas un aromātiskas kā pilnīgi
nobriedušās, pašu dārzā audzētās. Taču
ir arī kāds arguments pret meloņu
audzēšanu nelielā dārzā: viens melones
stāds (vislētākā meloņu šķirne) var aizņemt
1,5–2 m2 lielu platību. Pēdējoreiz, kad
autors, kā parasti, iestādīja melones, tās
izveidojās par diviem meloņu lapu kalniem
un aizņēma gandrīz ceturto daļu dārza, bet visa
raža bija – tikai sešas melones.
Austrumu dārznieki iesaka melones audzēt uz īpašiem balstiem.
Tad melone vijas augšup pa stiepļu režģi, bet neizplēšas plašumā un neaizņem vietu, kuru var izmantot citu
dārzeņu un augļu audzēšanai. Turklāt tā audzētas melones ir vieglāk un ērtāk novākt.
Uzlabojas arī gaisa cirkulācija, tāpēc augs ir veselīgāks un spēcīgāks – mazāk iespējama puves un miltrasas
izplatīšanās. Zemāk aprakstītais meloņu audzēšanas paņēmiens, izmantojot balstus, ir tikpat labi piemērots arī
gurķu, kabaču un pat ķirbju audzēšanā.

1.

BALSTU UZSTĀDĪŠANA. A veida rāmis (izgatavots no 5x7,5 cm kokmateriāla) un tam atbilstoši
izveidots stiepļu režģis ir izturīgs, lēts un viegli uzstādāms. Konstrukcijai ir jābūt vismaz 1,2 m augstai,
bet garumu izvēlas atbilstoši dārza platībai un iespējām.
60° leņķis ir optimāls konstrukcijas izvērsums, kas
nodrošina saules gaismas piekļūšanu augam un
neapgrūtina ražas novākšanu. Kokmateriālus,
kas paredzēti rāmim, ieteicams impregnēt 30 cm
augstumā (sk. attēlu), lai, zemē ierakti, tie nepūtu.
Jo vairāk siltuma un gaismas melones saņem, jo
labāku ražu tās dod, tādēļ balsti jāuzstāda dienvidu
pusē (no A uz R), ar aizmugurējo daļu ziemeļu pusē,
kur melones neaizēno citus augus. (Ēnainā vieta tieši
zem balstiem ir izmantojama salātu audzēšanai.)
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Ūdensrožu stādīšana
Terija Dana

Ū

DENSROZES AR SAVIEM SKAISTAJIEM
ZIEDIEM un jauko smaržu (ja esat
izvēlējušies attiecīgo šķirni) sagādā
daudz prieka. Baseinam nekad netrūks
apbrīnotāju – sākot ar kaimiņiem un
beidzot ar bitēm un vardēm. Vispirms
jāizdara izvēle, iegādājoties sev vistīkamākās
formas un krāsas ūdensrožu šķirni. Stādīt
ūdensrozes un rūpēties par tām ir diezgan
vienkārši.
Galvenie priekšnoteikumi: pods vai trauks,
kur iestādīt ūdensrozi; baseinam jābūt vismaz
46 cm dziļam, un būtu labi, ja tas atrastos saulainā
vietā, lai ūdensrozes varētu saņemt dienā 4–6 stundas tiešo
saules gaismu.
Ir divu veidu ūdensrozes: aukstumizturīgās un tā sauktās tropiskās
ūdensrozes, kas nav aukstumizturīgas. Raksturīgākā pazīme, pēc kuras
viegli var atšķirt šīs šķirnes vienu no otras, ir šāda: aukstumizturīgo ūdensrožu
ziedi peld tieši uz ūdens virsmas, bet tropisko ūdensrožu ziedi turas uz kātiņa vairāku centimetru augstumā
virs ūdens.
Aukstumizturīgās ūdensrozes var ieaudzēt no sakneņa un stādīt, kad ūdens temperatūra ir 10 °C. Tāpēc
dārza baseinā tās var stādīt jau agri pavasarī un priecāties par to krāšņumu līdz pat vēlam rudenim. Bet
tropiskās ūdensrozes aug no gumiem, un tām nepieciešams siltāks ūdens – to stādīšana ir iespējama, kad
ūdens sasilis līdz 18 °C. Tropiskajām ūdensrozēm ir īsāks ziedēšanas periods, taču tās labāk pacieš vasaras
svelmi.

1.

GUMU (SAKNEŅU) SAGATAVOŠANA PIRMS STĀDĪŠANAS. Ūdensrožu gumus jeb sakneņus
parasti pārdod bez lapām; ļoti svarīgi, lai tie pastāvīgi atrastos mitrumā, tādēļ, līdzko tos atgādā mājās,
tie tūlīt jāieliek traukā ar ūdeni un jātur mitrumā līdz stādīšanas brīdim. Jārīkojas uzmanīgi, lai neaplauztu
sakneņa (guma) jaunās, dzīvotspējīgās saknītes (tās ir baltas,
trauslas); ja saknītes ir tumši brūnas, melnas vai apvītušas,
tās uzmanīgi nogriež ar asu nazi. Iespējams, ka saknenim
(gumam) būs jau redzamas tikko izdīgušas jaunās lapiņas
(parasti – gaiši zaļas vai iedzeltenas).
SAGATAVOŠANAS STĀDĪŠANAI. Dabā ūdensrozes
iesakņojas dīķu un ezeru gultnē, bet dārza hibrīdi
labi jūtas arī iestādīti ar augsni piepildītos traukos. Trauka
izmērs atkarīgs no dārza baseina lieluma. Protams, jo vairāk
vietas būs sakņu attīstībai, jo spēcīgāks un veselīgāks būs

2.
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Rudens
«Cilvēks koku nestāda sev,
viņš audzē to nākamai paaudzei.»
Aleksandrs Smits

Jauna mauriņa sēšana
Dženeta H. Sančesa

S

ĀCIS VEIDOT JAUNU MAURIŅU, dārznieks gūst gandarījumu jau pēc pāris nedēļām, kad
visapkārt plešas skaista, mīksta, zaļa zāle. Vienalga, vai aizstāj veco
zālienu ar jaunu vai veido to no paša sākuma, agrs rudens ir
īstais laiks, kad to darīt. Siltā augsnē un rudens
lietos zāle ātri iesakņojas. Šādā laikā attīstās
mazāk nezāļu nekā parasti, un tās
nekonkurē ar zāles sēklām. Sēt
nevajadzētu vismaz 6 nedēļas
pirms pirmās lielās salnas.
Plānojot mauriņa ierīkošanu,
jāpārdomā, kādam nolūkam
tas vajadzīgs. Ja mauriņš
būs galvenokārt dekoratīvs
elements vai arī atradīsies
ēnainā vai kraujā vietā, kur
to grūti ieaudzēt, jāpadomā,
vai neveidot nelielu platību,
vai neizmantot klājeniskus
augus, lai saglabātu mitrumu un
barības vielas. Jebkurā gadījumā
jāizvēlas tāda zāles šķirne vai
sēklu maisījums, kas piemērots
audzēšanas apstākļiem. Piemēram,
ir šķirnes, kas pacieš sausumu; citas
savukārt saaug tik blīvi, ka zālienam
nekaitē pat bērnu rotaļāšanās uz tā.
Izvēli izdarīt palīdzēs profesionāls
dārzkopis vai pārdevējs.

1.

VELĒNAS NOŅEMŠANA UN NEZĀĻU
IZLASĪŠANA. Ja aizstāj veco mauriņu ar jaunu,
jānoņem visa virsējā kārta, lai laukums veidotos
patiesi gluds. (Ja velēna tiks iestrādāta atpakaļ augsnē,
virsma būs pārāk nelīdzena.) Velēnu, kuru var
izmantot kompostam, noņem ar asu lāpstu. Ja veido
jaunu mauriņu, tam paredzēto laukumu atbrīvo no
nezālēm, akmeņiem un citiem gružiem. Laukuma
nolīdzināšanai izmanto smagu grābekli. Ja mauriņa
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vieta būs līdzena, pļaujmašīna zāli nenogriezis līdz ar
zemi un laistot neveidosies peļķes.

2.

LAUKUMA SAGATAVOŠANA. Tāpat kā
visi augi, arī zāle labāk aug, tai nepieciešams
mazāk barības vielu un tā mazāk jālaista, ja tā iesēta
labi sagatavotā augsnē. 7,5 cm biezā kārtā uzklāj
organisko materiālu (kompostu, labi sadalījušās
mizas vai zāģu skaidas vai mitru sūnu kūdru). Lai

Zaļmēslojums
Dženeta H. Sančesa

R

UDENĪ SAKŅU DĀRZAM ļauj atpūsties,
audzējot zaļmēslojuma augus. Sējot pākšaugus
un graudaugus, augsne tiek uzlabota. Graudaugi
neļauj pa ziemu izskaloties barības vielām. Turklāt
humuss, kas rodas, augiem sadaloties, uzlabo augsnes
struktūru un paaugstina tās spēju saglabāt mitrumu.
Vissvarīgāk tas ir sakņu dārzā, jo organiskās vielas
un humuss parasti iet zudumā, kad tiek apstrādāta
augsne un novākta raža.
Tātad, ļaujot dārzam ziemā atpūsties, palīdz
atjaunoties augsnei. Daudzus no zaļmēslojuma
augiem var sēt nomaļos dārza stūrīšos; to sāk darīt
agri pavasari un turpina visu vasaru.
Šiem augiem ir plaša sakņu sistēma, kas
«izvelk» augšup dziļi zemē paslēpušās augu barības
vielas. Pākšaugi, piemēram, vīķi un pupas, kā arī

āboliņš, rada papildu slāpekli, jo tas saistās ar
gumiņbaktērijām. Šīs baktērijas saņem slāpekli no
gaisa un savāc to sakņu izaugumos jeb gumiņos.
Augam sadaloties, šī vērtīgā viela nokļūst augsnē.
Zāle vai graudaugi neuzkrāj slāpekli, taču rada
daudz organiskā mēslojuma. Lai dārzs saņemtu to
pēc iespējas vairāk, sēj gan pākšaugus, gan zālaugus.
Zaļmēslojuma augi jāsēj pietiekami agri, 5–6 nedēļas
pirms salnām, lai tie pagūtu iesakņoties. Izturīgi, ātri
augoši graudaugi, piemēram, ziemas rudzi un ziemas
kvieši, ir piemērotākie, ja rudens nav gaidāms garš.
Vienu no tiem audzē kopā ar vīķiem, lai bagātinātu
augsni ar slāpekli. Jāpaeksperimentē ar vienu vai otru
augu, lai uzzinātu, kas ir vispiemērotākais konkrētajā
dārzā.

1.

PLATĪBAS SAGATAVOŠANA. Augi labāk iesakņosies un attīstīsies labi
sagatavotā laukā. Nezāles iear augsnē (vai izlasa un no tām un citu augu
atliekām gatavo kompostu), tad augsni izlīdzina. Iespējams, ka pirms sējas
augsni nevajadzēs mēslot. Taču, ja veido jaunu dārzu vai iepriekš gūtie rezultāti
neapmierina, jāpadomā par augsnes uzlabošanu. Ja plāno sēt graudaugus barības
vielām nabadzīgā augsnē, vispirms izkaisa (1,5–2,5 kg uz 10 m2) asinsmiltus
vai citus ar slāpekli bagātus mēslus. Pākšaugiem, kas iesēti nabadzīgā augsnē,
protams, nevajag papildus dot slāpekli, taču nāks par labu fosfors un kalcijs, ko
viegli nodrošināt, tādās pašās devās lietojot kaulu miltus.

2.

SĒŠANA. Ja sēj pākšaugus, sēklas apstrādā ar nitragīnu,
lai piesaistītu baktērijas, kas nepieciešamas slāpekļa
uzkrāšanai. Sēklas samitrina un apviļā pulverī vai arī pulveri
izkaisa sagatavotā augsnē pirms sēšanas.
Sēklas var izkaisīt pavisam vienkārši. Tomēr, ja tās kaisa
vagās, dēsti ir spēcīgāki, jo sēklas var daudz vienmērīgāk
pārklāt ar augsni. Ar grābekli veido vadziņas 6–10 cm citu no
citas.
Uz katriem 10 m2 sēj apmēram 220 g ziemas rudzu, kviešu
vai auzu; tikpat lielai platībai vajag tikai 110 g vīķu, āboliņa
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Zāliena ieklāšana
Lī Reičs

Ā

TRĀKAIS CEĻŠ, KĀ KAILAS
zemes platību pārvērst par leknu
mauriņu, ir zāliena ieklāšana. Iepriekš
izaudzētas zāles ruļļi ir ne vien viegli
noklājami, bet arī izskatās labi jau no
paša sākuma, turklāt pasargā augsni
no izskalošanas lietavu laikā. Rudens ir
vispiemērotākais laiks zāliena ieklāšanai, jo
zālītei būs dots apmēram mēnesis, līdz ziemas
sals apturēs augšanu uz veselu sezonu.
Šāda veida mauriņu pārdod strēmelēs. Tās ātri izkalst,
tāpēc jāiegādājas tad, kad paredzēta ieklāšana. Ja laiks ir karsts, tas jāpaveic
vienā dienā, ja vēss – divās trijās dienās. Kamēr zāles paklāju uzglabā,
jāraugās, lai tas būtu mitrs, bet ne slapjš.
Zāles paklājs izkalst mazāk, ja strādā vēsā, mākoņainā
dienā. Taču, pirms sāk klāt zālienu, jāpārbauda, cik
mitra ir augsne izvēlētajā vietā. Tai jābūt tieši tādai,
lai, viegli paspiežot, tā pirkstos sadruptu. Ja augsne
ir pārlieku slapja, jānogaida, līdz tā apžūst; ja pārāk
sausa – jāaplaista un nākamajā dienā jāklāj zāliens.

1.

AUGSNES SAGATAVOŠANA. Uz zemes
gluži vienkārši nomestas zāles strēmeles neaugs;
vispirms tām jāsagatavo vieta. Ja laukumu sedz varens
nezāļu vai zāles klājiens, tas jānopļauj, lai atvieglotu
tālāko darbu. Jāraugās, lai augsnes pH līmenis būtu
pareizs; to izlabo ar kaļķiem vai sēru, tad noklāj
7,5 cm biezu organisko mēslu, piemēram, kūtsmēslu,
komposta, samitrinātas sūnu kūdras kārtu. Organiskās
vielas palīdz mālainai augsnei kļūt irdenākai, bet
smilšainai – saglabāt ūdeni.
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Augsni uzar, bet pēc tam šķērsvirzienā pārar
15 cm dziļi. To sastrādā zirņa lieluma pikās – ne
putekļos.
Augsnē iestrādā minerālmēslus, rēķinot 12 kg uz
100 m2. Mēslojumam jābūt ar augstu fosfora saturu,
lai veicinātu sakņu augšanu.
Visbeidzot virsmu gludi nogrābj, novācot akmeņus
un citus gružus, un noblīvē.

Gladiolu
bumbuļsīpolu
uzglabāšana
Tomass Kristofers

L

AISKI DĀRZNIEKI GLADIOLAS KOPJ tāpat kā viengadīgus augus.
Gladiolu bumbuļsīpoli parādās tirdzniecības vietās vēlu pavasarī – tie ir
īsi, resni, kolbai līdzīgi stublāja paresninājumi ar pumpuru galā. Tos parasti
stāda rindās, lai visu vasaru iegūtu grieztos ziedus, vai kādā dārza stūrī, kur
brīva vieta palikusi pēc nesen zaļojušiem pavasara augiem. Lai gan gladiolas
kalpo tik uzticīgi, pienākot rudenim, bieži vien pat nepapūlamies tās izrakt un
saglabāt un pakļaujam šīs maigās dienvidu puķes nosalšanai.
Tā ir melna nepateicība, vēl vairāk – izšķērdība:
bumbuļsīpoli nav tik lēti. Ar katru iestādīto, bet
nenovākto bumbuļsīpolu tiek zaudēts ne viens
vien, bet vairāki bumbuļsīpoli. Ja augsne ir pareizi
mēslota, katrs iestādītais bumbuļsīpols dod divus vai
trīs aizstājējbumbuļsīpolus.

1.

BUMBUĻSĪPOLU IZRAKŠANA. Gladiolu
audzēšanas speciālisti iesaka bumbuļsīpolus
izrakt 4–6 nedēļas pēc to
noziedēšanas. Patiesībā vienīgā
robeža šeit būtu – izdarīt to līdz
salam, jo tad lāpstu vairs zemē
neiedurt. Tā kā bumbuļsīpoli ir
jutīgi pret aukstumu, labāk pirms
pirmās salnas tos novietot telpā,
kur temperatūra ir kontrolējama.
Bumbuļsīpolus izceļ ar
dakšām. Dakšu zarus zemē dur
nedaudz atstatu no auga, lai
bumbuļsīpolu nesabojātu, tad
viegli paceļ augsni kopā ar augu.
Satver gladiolas zobenam līdzīgās
lapas un uzmanīgi izvelk augu no
uzirdinātās augsnes.
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Tropisko
ūdensrožu
uzglabāšana
Terija Dana

pārcieš vienu vai divas salnas. Lapas
vēl turpina barot gumu, līdz, ūdens
temperatūrai arvien pazeminoties, augs
sastingst ziemas «miegā». Kad ūdens
temperatūra nokrītas līdz 10 °C, augus,
podus un visu citu aiznes uz vēsu telpu.

T

ROPISKĀS ŪDENSROZES ir ūdensdārza
rota. To krāšņie, saldi smaržojošie ziedi parasti ir
lielāki nekā salcietīgajām ūdensrozēm, tie plaukst visu
vasaru un vēl rudenī. Ja ņem vērā šo augu izskatu (un
cenu), patiesi kauns, ka daži dārzkopji ar tiem apietas
kā ar viengadīgajiem augiem. Nav daudz jānopūlas,
lai ūdensrozēm palīdzētu pārziemot un varētu atkal
priecāties par to krāšņumu nākamajā gadā.
Agri rudenī pārtrauc ūdensrožu mēslošanu un
gaida pazīmes, ka tās grasās «aizmigt»: augs pārstāj
ziedēt, neveido jaunas lapas, vecās nodzeltē un
atmirst. Ūdensrozes vēl
patur ūdenī,
līdz tās
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1.

GUMU IZŅEMŠANA. Katru stādu izceļ no
poda, cik vien iespējams, noskalo netīrumus un
pāris dienu ļauj tam apkārtējā gaisā apžūt. Tad norauj
vai nogriež vecās lapas un kātus.
Tieši zem stublāja jābūt cietam, melnam
vīnogformas gumam (dažkārt var būt arī papildu
gumi). Uzmanīgi atdala gumus no stublāja un dienu
vai divas peldina remdenā ūdenī. Dzīvotspējīgie gumi
nogrimst, bet bojātie uzpeld. Pēdējos izmet.
Lai augi pilnvērtīgi pārziemotu, daži eksperti
iesaka atstāt dzīvotspējīgos gumus ūdenī pat līdz
divām nedēļām, ik dienas tos skalojot. Citi iesaka tos
pāris dienu apžāvēt vēsā telpā. Abi paņēmieni ir
iedarbīgi.

Ziema
Dienas gaismai māte Nakts,
Pavasarim – Ziema.
Pat sūna zaļākā mirst tad,
Kad bojā vecais iet.
Džons Grīnlīfs Vitjers

Istabas augu
pavairošana ar
atvasēm
Dženeta H. Sančesa

D

AŽI ISTABAS AUGI VAIROJAS ar atvasēm –
nelieliem stādiem, kuri aug ap mātesaugu. Šādas
atvases ir pie sukulentu, klīviju un bromēliju augu
pamatnes. Attēlā ir parādīta alveja, augs, kuru ir viegli
izaudzēt un kuras sulu izmanto mājas medicīnā, lai
ārstētu daudz ko – sākot ar apdegumiem un beidzot
ar insektu kodumiem. Jau pēc dažiem gadiem alvejai
ir izveidojušās vairākas atvases. Jaunos stādus ir viegli
atdalīt un pārstādīt; tādējādi mātesaugam dod iespēju
brīvi augt, turklāt iegūst dažus jaunus augus, kurus
varam vai nu audzēt paši, vai arī kādam atdāvināt.
Vairākumam sukulentu atvases var atdalīt, kad vien
tas ir izdevīgi. Taču, lai šādi apstrādātu citus
istabas augus, labāk ir pagaidīt līdz ziemai, kad
tie vairs aktīvi neaug. Nav ieteicams atdalīt
un pārstādīt pārāk agri; tās atvases, kuras jau
izveidojušas sakņu sistēmu, daudz labāk aug
atsevišķi nekā tās, kurām sakņu vēl nav.
Alvejas atvasēm, kuru lapu garums ir
apmēram 7,5 cm, ir pietiekami labi
attīstīta sakņu sistēma.
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1.

PODU UN AUGSNES MAISĪJUMA  
SAGATAVOŠANA. Tā kā atvašu vārīgās saknes
ļoti ātri izkalst, podus un augsni sagatavo pirms
augu atdalīšanas. Lai gan nelielus stādus var ievietot
pa trim vienā podā, tomēr vēlams iegādāties katrai
atvasei savu podu. 10 cm garām alveju atvasēm labi
der šauri podi 10 cm diametrā. Vienmēr jāraugās, lai
podiem būtu drenāžas caurumi, jo pārmērīgs ūdens
daudzums veicina sakņu puvi, kas augus iznīcina.

Istabas augu kaitēkļu iznīcināšana
Dženeta H. Sančesa

I

STABAS AUGI ATDZĪVINA MĀJOKĻUS,
ienesot tajos daļu āra svaiguma; tie ir īpaši jauka
telpu rota ziemas tumšajos mēnešos. Pieņemot,
ka tos pareizi laista un mēslo un ka tie atrodas
piemērotā vietā, augiem vajadzētu būt veseliem un
bez kaitēkļiem. Tomēr pat vislabāk aprūpētos augus
dažkārt bojā kaitēkļi; mēdz gadīties, ka tos
ienes mājā kopā ar tikko nopirktu augu.
Droša pazīme, ka augu apsēduši
kaitēkļi, ir lipīgas lapas un kukaiņu
klātesība, ko var pamanīt, ciešāk

aplūkojot augu. Vainīgas var būt pūkainās utis
(ieapaļi, gaiši, pūkaini radījumi, kas slēpjas uz lapu
kātiem vai lapu žāklēs); laputis (mazi, sarkanīgi,
zaļi vai melni insekti, kuri pulcējas uz jaunajiem
dzinumiem); bruņutis (kukaiņi ar cietām, ovālām
vai apaļām bruņām, kuri parasti atrodami uz auga
kātiem vai lapām); baltblusiņas (mazi, lidojoši insekti,
kas uzturas lapu apakšpusē). Punktotas auga lapas
ar smalku, baltu tīklojumu norāda uz parastās
tīklērces klātbūtni.
Visi šie kaitēkļi sūc auga sulu, kavējot
augšanu vai izkropļojot augu. Ja augam nepalīdz,
tas pēc kāda laika iznīkst.

1.

KAITĒKĻU APSĒSTĀ AUGA IZOLĒŠANA.
Lai kaitēkļus pamanītu, pirms to skaits ir stipri
palielinājies, augi regulāri jāpārbauda. Ir daudz
vieglāk iznīcināt nelielu skaitu kaitēkļu. Līdzko
pamanīti kaitēkļi, ar tiem apsēsto augu izolē no
citiem augiem, lai nepieļautu insektu pārceļošanu no
viena auga uz citu. Izolēto augu jācenšas novietot
līdzīgos augšanas apstākļos, kādos tas auga iepriekš.
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Puansētiju kopšana
Dženeta H. Sančesa

L

AI GAN IR MAZ TICAMS, ka podos
iestādītas puansētijas kādreiz varētu izaugt
tikpat varenas kā tās, kuras aug subtropos,
taču, ja šos augus pareizi kopj, tie ilgi saglabā
savu pievilcību.
Pērkot puansētiju, tāpat kā jebkuru citu
augu, jāizvēlas veselīgs eksemplārs, jo tas
padara vieglāku auga turpmāko aprūpi.
Jāizvēlas proporcionāls, kompakts augs
ar biezu, spēcīgu, tumši zaļu lapotni un
spēcīgiem, stingriem dzinumiem. Krāsainajām
augšlapām – braktejām –, kas apņem mazos,
dzeltenīgos ziedus, jābūt labi attīstītām un ar
izteiktu krāsu.
Puansētija jāsargā no aukstiem vējiem un
temperatūras, kas zemāka par 10 °C; ja to
pakļauj šādiem nelabvēlīgiem apstākļiem, tai
nobirst lapas.

1.

AUGA KOPŠANA. Puansētija jānovieto
tur, kur tā ik dienas vismaz 6 stundas var
atrasties spilgtā gaismā. Augs jāsargā no aukstuma
un caurvēja, kā arī no karstas pēcpusdienas saules.
Ja tas atrodas vietā, kur ir siltāks par
21 °C, tā braktejas novīst. Augu nedrīkst arī
novietot pavarda vai kamīna tuvumā.
Puansētijas labi aug mitrā, bet ne slapjā
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augsnē. Kad augsnes virskārta ir sausa, augu
laista. No paliktņa izlej lieko ūdeni – atstājot
augu ūdenī, rodas labvēlīgi apstākļi sakņu puves
attīstībai, un augs var iznīkt.
Lai puansētija krāšņi augtu līdz pat pavasarim,
reizi divās vai trijās nedēļās to mēslo ar
telpaugiem paredzētu mēslojumu. (Rūpīgi ievēro
instrukciju.)

Kaktusu potēšana
Lī Reičs

P

OTĒŠANA PARASTI ASOCIĒJAS ar augļu kokiem
un rozēm, taču arī kaktusus var veiksmīgi savienot,
izmantojot šo metodi. Tai ir daudz priekšrocību. Lēni
augošu kaktusu var piestiprināt pie ātri augoša kaktusa
saknēm, ložņu kaktusu – savienot ar stabveida kaktusu,
izveidojot neparastas formas augu. Kaktusiem, kuriem ir
spilgti sarkani vai dzelteni stumbri, trūkst hlorofila, tāpēc
tie jāsavieno ar zaļu potcelmu. Potēšana nav sarežģīta; pats
grūtākais ir gaidīt rezultātus.
Rūpīgi izvēlas potcelmu. Šim nolūkam labi der
Echinopsis, Eriocereus, Hylocereus, Opuntia un Trichocereus
ģinšu kaktusi. Tos var nopirkt vai pavairot ar spraudeņiem,
sāndzinumiem vai no sēklām. Lai pasākums labi izdotos,
potcelmam jābūt ar labām saknēm.
Potēt var gandrīz visus kaktusus. Tomēr jāatceras, ka
ne visi sukulenti ir kaktusi, piemēram, pienainā eiforbija
(.Euphorbia lacted) gan izskatās pēc kaktusa, taču nav
kaktuss, un to nevar potēt uz kaktusa.

1.

POTCELMA SAGATAVOŠANA. Pirmo griezumu
potcelmā izdara tajā vietā, kur vēlas piestiprināt jauno
kaktusu. Potcelmu tur cieši aiz stumbra (jāuzvelk cimds, lai
nesadurtu roku) un ar sterilu un ļoti asu nazi akurāti nogriež
potcelmā augšpusi. Pirms katra nākamā grieziena nazi iemērc
spirtā, lai griezuma vietās neienestu mikroorganismus. Tad,
lai izveidotu ķīli, potcelmā pretējās pusēs slīpi nogriež divus
kaktusa gabaliņus.

2.

POTZARA SAGATAVOŠANA. Par potzaru sauc to
kaktusa daļu, kas tiks potēta uz potcelma. Potzaram nav
jābūt tikpat lielam un platam kā potcelms, lai gan, jo labāk tie
saderēs kopā, jo lielākas ir izredzes uz veiksmīgu rezultātu.
Jāstrādā ātri, lai potcelms un potzars neizžūtu. Kad potzars
atdalīts no tā saknēm, tā apakšgalā izveido ķīļveida iegriezumu,
kas ir tāds pats kā potcelmam. Šāds iegriezums palielina
platību, kurā abas daļas saskaras, un neļauj uzpotētajam
kaktusam apgāzties.
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