Dārza augi, kopšana

Nu jau vasara ir sākusies pilnā sparā un priecē mūs ar saulainām dienām un siltiem vakariem.
Arī dārzs jau ir iekopts, jaunie augi sastādīti un puķes priecē mūs ar ziediem visos krāsu
spektra toņos. Nedrīkst gan aizmirst, ka dārzam ir nepieciešamas regulāras, profilaktiskas
„kosmētiskas procedūras”. Turpmākajās rindās esam apkopojuši jūnijā veicamos darbus, kurus
ievērojot, tas neizskatīsies ne par matu sliktāk, kā profesionāla daiļdārznieka veidots.

Košumdārzi
- Jūnija sākumā un vidū - rododendriem papildus
mēslošana ar speciālu rododendru
vai vienkārši komplekso mēslojumu. Sausā
un karstā laikā, mūžzaļo rododendru laistīšana.
Pēc ziedēšanas jānolauž
noziedējušie ziedu ķekari;
- Košumkrūmu pavairošana ar zālainajiem spraudeņiem;
- Vīteņaugu atsiešana;
- Pēc ziedēšanas īrisu sakneņu pārstādīšana un
sadalīšana;
- traukos un balkonu kastēs iekarināmo augu laistīšana
un mēslošana;

Puķu dobēs:
- Vasaras puķu stādīšana. Stādot, vēlams substrātam
piejaukt speciālas
granulas/pulveri (uz paciņas angliski varētu būt rakstīts
'water gel'), kas nodrošinās
vienmērīgāku mitruma režīmu un samazinās
liešanas biežumu
- Divgadīgo puķu sēšana;
- Vasarā ziedošām ziemcietēm - arābēm, prīmulām u.c.ceru dalīšana;
- Maijā noziedējušām sīpolpuķēm bija jānolauž vecie
ziedi;
- Sīpolpuķu lakstus nedrīkst nogriezt vai noraut, jāgaida,
lai tie 'nokrīt' paši, kad tie
palikuši brūni, var vākt nost pavisam;
- Ja sīpolpuķes stādītas kā ainavu stādījumi
(zālienos, lielās grupās dobēs), bez mērķa
iegūt kvalitatīvu
griezto ziedu vai sīpolu ražu, tad tās var atstāt augsnē nenorokot nākamgad tās ziedēs atkal.

Rozes

- Kaitēkļu, laputu apkarošana. Šim mērķim jālieto ķīmiskie līdzekļi kā 'Decis' u.c. vai arī
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'tautas medicīna'.

Zāliens:
- Zāliena laistīšana. Jāvadās pēc moto laisti zālienu, kamēr tas nav izkaltis un labāk
reti, bet kārtīgi, nevis bieži un maz;
- Vislabāk izmantot pārvietojamu laistītāju, ļaujot
laistīties vismaz 15 - 30 minūtes. Šādi
arī karstā laikā var laistīt
vienu reizi nedēļā. Jāseko, lai laistīšanas notiktu neatstājot
neaplietus
laukumiņus;
- Protams, regulāra un
pareiza pļaušana. Jāatceras likums - 1/3, nenopļaut vairāk kā
1/3 daļu no
zāliena garuma. Garu zālienu labāk pļaut divos piegājienos.

Augļu dārzā:
-

Jaunajiem augļu kociņiem vainagu veidošana ar
gumijām un atsvariem;
Augļu ražas normēšana un pavasara potējumu
pārbaude;
Sausā laikā augļu kociņu un ogu krūmu laistīšana.
Īpaši jāuzmana upenes;
Avenēm vāji attīstītu jauno dzinumu izgriešana;
Ogu krūmu un zemeņu mēslošana. Agrākai zemeņu ražai,
tās var pārsegt ar agrotīklu.

Sakņu dārzā:
-

Dobju ravēšana un irdināšana, sausā laikā – dārza
laistīšana;
Rudens ražai – ziedkāpostu sēšana un vēlo kāpostu
stādīšana;
Pēc salnām gurķu un ķirbju izstādīšana;
Pupiņu un sakņaugu - burkānu, kāļu, galda biešu
un rutku sēšana;
Atkārtota salātu un diļļu sēšana.

Siltumnīcā:
- Regulāra augu laistīšana, mēslošana un uzmanīšana
baltblusiņām;
- Tomātu un gurķu atsiešana;

no kaitēkļiem - tīklērcēm,
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- Tomātiem pazarīšu izlaušana, gurķiem - nokniebj
- Neaizmirstam vēdināt siltumnīcu.

ūsas;

Telpās:
- Pēc salnām telpaugus izvieto dārzā;
- Neapēsto zemeņu ražas un garšaugu saldēšana.
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