Šajā mēnesī

Augusts ir pēdējais vasaras mēnesis, bet dārzā tas nozīmē brieduma laiku. Augustā vairāk
jāpiestrādā pie dārza sakopšanas, jo daudz augu, kas mūsu acis priecējušas vasaras sākumā
un vidū, nu ir noziedējuši vai beiguši ražot. Augustā naktis kļūst vēsākas, kā arī parādās miglas,
kas rada kondensātu un mitrumu – jāuzmanās no miltrasas. Košumdārzos pamatā ir jānogriež
noziedējušie ziedi, kā arī aizlūzušie zari, bet kopumā turpiniet baudīt sava darba augļus!

Košumdārzos:

• Izgriež atvases, ja nepieciešams.

• Apgriež jaunos kokus.

• Augiem izgriež vecos, nokaltušos un slimos zarus.

• Ja nepieciešams, apcērp kokus, kurus esat sākuši vai grasījāties formēt.

• Lapu krūmiem, ja nav vajadzīgas sēklas, izgriež noziedējušos ziedus, kā arī nogriež atvases.

• Noziedējušus krūmus vajadzētu apgriezt, lai veidojas blīvums un paspēj izaugt jaunie dzinumi,
bet nevajag pārcensties – maksimāli trešdaļu krūma.

1/4

Šajā mēnesī

• Var apgriezt dzīvžogus un citus kokus, krūmus pēc ziedēšanas, arī ceriņus.

Puķu dobēs:

• Ja nav vajadzīgas sēklas, izgriež noziedējušos ziedus, noņem neglītās, apvītušās lapas.

• Var stādīt rudenī ziedošos sīpolaugus.

• Vasaras puķēm dod papildmēslojumu.

• Dālijas un gladiolas jāstutē, lai neizgāžas.

• Var dalīt un izstādīt dienlillijas, neļķes.

Ūdens dārzā:

• Regulāri jātīra dīķi no augu atliekām un dažādām aļģēm.

Rozes:

• Jāizgriež noziedējušie ziedi.

• Augusta vēsākajās naktīs parādās migla un palielināts mitrums - var parādīties miltrasa, to
nepieciešams apkarot ar dārzkopības veikalos pieejamiem speciāliem līdzekļiem.
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Zāliens:

• Zālienu var sēt arī augustā, kā arī klāt paklājzālienu, bet pēc tam rūpīgi ir jālaista, sevišķi
sausuma periodā.

• Zāliens ir regulāri jāpļauj.

• Vietas, kas pakļautas intensīvai nomīdīšanai ir jāaerē.

Augļu dārzā:

• Novāc ienākušos augļus.

• Augusta sākumā var stādīt zemenes.

• Vajadzētu nomēslot augļu kokus ar fosforu un kāliju saturošiem minerālmēsliem, kas spēcinās
augu salizturību ziemā.

• Aprušina ogulāju krūmus.

• Jāizgriež nokaltušie zari ogulāju krūmiem, avenēm un kazenēm jāizgriež noražojušos zarus.
Dala un pārstāda avenes

• Var miglot ērkšķogu krūmus pret miltrasu.

3/4

Šajā mēnesī

• Ja rudenī gatavojaties stādīt augļu kokus, var sagatavot augsni.

Sakņu, garšaugu dārzā:

• Stāda konteineros audzētos augus, ja nepieciešams. Jālaista un jāmēslo iestādītie augi.

• Var sēt klāt regulāri izmantojamos viengadīgos un divgadīgos augus, piemēram, dilles.

• Regulāri var novākt ienākušos ražu. Ievāc lapas, ziedus un sēklas. Novāc gurķu ražu, sīpolus
un ķiplokus.

• Augusta vidū dala daudzgadīgo dārzeņu cerus un garšaugus

• Ja nav vajadzīgas sēklas, izgriež noziedējušos ziedus. Pēc noziedēšanas, ja ziedi nav
vajadzīgi, garšaugus apgriež.

• Tomātiem nogriež augšējos dzinumus.

• Augusta beigās rok agrīnos kartupeļus.

4/4

