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Dārza kopšana
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LAIKS
GAISMAS 
PRASĪBAS AUGSNES PRASĪBAS. PIEBILDES

Asinssarkanā heihēra
(Heuchera sanguinea)

40 zaļa sīki, sarkani VI–VII
Barības vielām bagāta, svaiga un vēsa augsne. 
Rudenī piesedz ar egļu zariem. Pavairo ar ceru 
dalīšanu un ar spraudeņiem

Astilbe (Astilbe), šķirnes 
‘Vesuvius’, ‘Red Sentinel’, 
‘Etna’, ‘Fanal’, ‘Spinel’

60–120
pavasarī – zaļas 

un sarkanbrūnas, 
vasarā – zaļas

no koraļļ- 
sarkana 

līdz tumši 
sarkanam 

tonim 

VII
Mit ra, trūdvielām bagāta augsne. Ilg sto ša 
sau su ma pe ri odā augus nepieciešams lais tīt. 
Rudenī cerus piesedz ar kūdru

Austrumu magone 
(Papaver orientale) 
‘King Kong’

90–110 zaļas
tumši sarkani, 
lieli, ar melnu 

centru
V–VI

Dziļi irdena, caurlaidīga dārza augsne. Pēc 
noziedēšanas lapojums atmirst

Bumbuļainā asklēpija
(Asclepias tuberosa)

50–70 zaļas
spilgti oranži, 
ar patīkamu 

smaržu
VII–IX

Auglīga, sausa, smilšaina augsne. Rudenī 
ceru piesedz ar sausu kūdru. Noziedējušās 
ziedkopas izmanto floristikā 

Čemuru neļķe
(Dianthus barbatus)
‘Barbarini F’

50 zaļas
samtaini 
sarkani

V–IX
Divgadīgs augs. Nepieciešama iekopta, dziļi 
sastrādāta, labi drenēta, auglīga augsne 

Daudzlapu lupīna 
(Lupinus polypfyllus) 
‘Gallery Red’

50 zaļas sarkani VI–VII
Auglīga, drenēta, mitra augsne. Pirmajā gadā 
augi regulāri jālaista

Dienziedes 
(Hemerocallis  x hybrida), 
šķirnes ‘Arriba’,
‘Christmas Carol’

80–100
zaļas

lineāras tumši sarkani VII
Mitra, auglīga augsne. Neizvēlīgs lakstaugs, 
vienā vietā aug daudzus gadus. Pavairo ar ceru 
dalīšanu

Dvīņziedu monarda
(Monarda dydima)
‘Red Shades’ 80

lapas virspuse tumši 
zaļa, apakšpuse 

klāta ar mīkstiem 
matiņiem

koši sarkani VII–IX
Vidēji mitra, drenēta dārza augsne. Augi 
smaržo pēc piparmētrām. Pavairo ar ceru 
dalīšanu un ar spraudeņiem

Helēnija 
(Helenium x hybrida)
‘Baudirektor Linne’ 80 zaļas

tumši 
sarkanbrūni

VIII

Mit ra, ba rī bas vie lām ba gā ta aug sne. Ru de nī 
pie sedz ar kūdras kārtu. Ne vei do daudz ga dī gu 
sak ne ni, stādījumus re gu lā ri  at jau no pavasarī 
ar ceru dalīšanu vai ar spraudeņiem

Lielā zvaigznīte
(Astrantia major)
‘Rubra’ 75–90

koši zaļas, spīdīgas, 
dekoratīvas

sarkani VI–VIII
Ar organiskajām vielām bagāta, auglīga, mitra 
augsne. Lai nepieļautu pašizsēju, regulāri 
nogriež noziedējušās ziedkopas 

Parastais pelašķis
(Achillea millefolium)
‘Red Velvet’

60–100 tumši zaļas
sarkani,
neizbalē

VI–VIII
Mitra, bet labi drenēta augsne. Pavairo agri 
pavasarī, dalot ceru. Regulāri nogriež vecos 
ziedus

Parastā čīkstene (Sedum 
telephium) ‘Red Cauli’ 30

tumši zaļas ar 
apsarmi

tumši sarkani VII–X
Sausa, ūdenscaurlaidīga smilts vai mālsmilts 
augsne. Svarīgi nepārmēslot!

Parastā silpurene
(Pulsatilla vulgaris), šķirnes

30 zaļas sarkani V
Viegla, ūdenscaurlaidīga, ne pārāk mitra 
augsne 

Pienziedu peonija
(Paeonia lactiflora), šķirnes 
‘Akron’, ‘Dixie’, ‘Ruth Clay’

90 zaļa sarkani VI
Jebkura trūdvielām bagāta, auglīga, vidēji 
smaga dārza augsne

Plaukstveida rabarbers
(Rheum palmatum var. 
tanguticum)

90;
ziedēšanas 
laikā – 180

izcili dekoratīvas: 
pavasarī – sarkanas, 
vēlāk – tumši zaļas 

iesārti VI
Irdena, dziļi sastrādāta, auglīga dārza augsne 
ar labu drenāžu un pietiekamu mitrumu

Rozes (Rosa), šķirnes
‘City of Belfast’ 
(floribundroze)

60
zaļas, spīdīgas

oranžsarkani
VI–IX Auglīga, barības vielām bagāta augsne. Rudenī 

piesedz ar egļu zariem vai mulčē ar kūdru, 
zāģskaidām. Apgriež pavasarī‘Red Triumph’ (poliantroze) 

un citas
60

sarkani VI–IX

Sarkanā guntiņa
(Lychnis chalcedonica)

60–100 zaļas koši sarkani VI–VIII
Mitra dārza augsne. Pavairo ar sēklām vai ar 
ceru dalīšanu

Sēdošā mežlilija
(Trillium sessile) 40

zaļas ar iesarkaniem 
plankumiem

tumši 
sarkanbrūni

V
Mitra, auglīga, smilšmāla augsne, kas bagātīgi 
papildināta ar lapu kompostu

Skarainais floksis
(Phlox paniculata), šķirnes
‘Jubileinij’, ‘Rotball’ 

80–100 zaļas
spilgti 

sarkani, tumši 
sarkani

VIII–IX
Irdena, dziļi sastrādāta, auglīga dārza augsne ar 
labu drenāžu un pietiekamu mitrumu. Rudenī 
vecos lakstus un lapas novāc un sadedzina

Šarlaksarkanā lobēlija 
(Lobelia cardinalis)

60–120 tumši zaļas šarlaksarkani VII–IX
Auglīga, ar humusu bagāta, mitra augsne. 
Visā augšanas sezonā nepieciešams uzturēt 
vienmērīgu mitrumu. Ceru dala pavasarī

Turbera platkājiņš
(Potentilla thurberi)
‘Monarch’s Velvet’

60 zaļa aveņsarkani VI–IX
Mitra un auglīga augsne, vasarā augus 
nepieciešams papildus laistīt 
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