
Šīs programmas ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta darbīgu bezpeļņas organizāciju  
centienus iesaistīt uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabo viņu dzīves apstākļus.  
Programmas dalībniekiem tiek dota iespēja pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savas saimes galdam.
www.saimesgaldam.lv

Padomus sniedza Bulduru dārzkopības vidusskolas dārzeņkopības pasniedzēja Eleonora Mārciņa

Īpašu uzmanību pievērsiet augsnes 
iekopšanai un uzlabošanai. Lietojiet 

kompostu, kūtsmēslus, zaļmēslojumu 
un ievērojiet augu seku. 

Siltumprasīgajiem gurķiem, ķirbjiem 
un kabačiem galvenais ir nevis silta 

galva, bet silta kāja. Uz augsnes uzberiet 
agrāk pļauto zāli – tai satrūdot, izdalās 

siltums.

Pavasarī esiet pacietīgi un sēklas zemē 
sējiet, kad augsne iesilusi vismaz līdz 

+ 12 grādiem. 

Lietainā vasarā veidojiet un rušiniet 
dobes tā, lai liekais mitrums 

tiktu novadīts. 

Augsni bagātiniet ar mikroorganismiem, 
lietojot trihodermīnu, slieku humusu 

u.c. līdzekļus.

Vasarā atkārtoti var audzēt dažāda veida 
kāpostus, kolrābjus, salātus, dilles, 
rukolu, spinātus, zirņus, pupas un 

sīpolus lokiem. Skatiet tabulu 4. lpp.

Jāravē būs mazāk, ja reizi nedēļā rūpīgi 
izrušināsiet visas rindstarpas.

Ievērojiet augu seku. Uzzīmējiet dārza 
plānu, izmantojot 2. un 3. lpp piedāvāto 

shēmu.
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AUGU SEKA Dārzeņu kultūras tiek iedalītas sešās grupās – katra grupa iezīmēta atšķirīgā krāsā. Dārzs attiecīgi tiek iedalīts sešās zonās. 
Četru gadu periodā katrā zonā tiek audzēti citas grupas dārzeņi. Salātaugi tiek stādīti visur, kur brīva vieta.

Kāposti, rutki, kāļi
redīsi, rāceņi, ziedkāposti

Burkāni, pētersīļi, 
selerijas, bietes

Puravi, sīpoli,  
ķiploki

Ķirbji, kabači, gurķi, 
tomāti, paprika Pupas, zirņi Kartupeļi2

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads
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MANS DĀRZS

Kāposti, rutki, kāļi
redīsi, rāceņi, ziedkāposti

Burkāni, pētersīļi, 
selerijas, bietes

Puravi, sīpoli,  
ķiploki

Ķirbji, kabači, gurķi, 
tomāti, paprika Pupas, zirņi Kartupeļi3

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads

www.saimesgaldam.lv



Kultūra
Sējas/ stādīšanas 

laiks Audzē dēstu
Audzēšanas attālumi 

starp rindām x starp augiem
Mēslošana ar organisko 

mēslojumu Vāc ražu Piezīmes

Kartupeļi 
rudens ražai

maija otra puse - 60 x 30 cm komposts
septembra  

vidus - beigas
-

Burkāni aprīļa beigas - maijs -
starp rindām 45 – 60 cm, 3 rindu 

slejās min atstarpe 32 cm
komposts

septembra  
vidus - beigas

lietojot svaigu organisko mēslojumu, 
saknes žuburojas, plaisā

Bietes aprīļa beigas - maijs -
starp rindām 45 – 60 cm, 2 rindu 

slejās min atstarpe 30 cm
komposts

septembra  
vidus - beigas

skābās augsnēs un bora trūkumā 
uz saknēm veidojas cieti melni 

plankumi

Sīpoli
no sīksīpoliņiem

aprīļa beigas - maijs -
3 - 5 rindu slejās atstarpe 30 cm, 

starp augiem 7 – 30 cm
komposts

augusta  
vidus - beigas

pēdējo loku ieguvei var stādīt 
pēc Jāņiem

Gurķi maija beigas
podiņā vai kasetē, 

stādot pēc 
3 - 4 nedēļām

100 x 15-30 cm
pavasarī svaigi 

kūtsmēsli, agrāk pļautā 
zāle

jūlija  
sākums - vidus

kūtsmēsli nodrošina lielāku siltumu 
visu vasaru

Tomāti 
neapkurinātās 
siltumnīcās

marta sākums - vidus
dēsts aptuveni maija 

vidū 
min 60 x 50 cm 2 rindu slejā ar 

100 cm celiņu

komposts vai 
kompleksie 

minerālmēsli ar 
paaugstinātu P saturu

jūlija  
sākums - vidus

nedrīkst liet uz lapām

Kāposti  
vidēji vēlie  
(skābēšanai)

aprīlis dēsts 60 x 60 cm svaigi kūtsmēsli
septembra beigas – 

oktobra sākums
-

Ķirbji, kabači
tiešā sējā maija 

beigās, dēstus stāda 
jūnija sākumā

var ar dēstu, 
1 mēnesi iepriekš 

sējot podiņā
min 100 x 100 cm

vēlams daudz 
kūtsmēslu

pirms salnām cukini var lietot nenobriedušus

Dilles, rukola, 
spināti

cik agri iespējams 
un atkārtoti ik pēc 

2 - 3 nedēļām
var dēstu pēc izvēles komposts pēc mēneša audzē visu vasaru atkārtotā sējā

Salāti -
vēlams labāk dēstu 

no marta līdz jūlijam
min 25 x 25 cm komposts pēc mēneša audzē visu vasaru atkārtotā sējā
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