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AUGA NOSAUKUMS AUGSTUMS,
cm LAPAS ZIEDI ZIEDĒŠANAS 

LAIKS
GAISMAS 
PRASĪBAS

AUGSNES PRASĪBAS. PIEBILDES

Alpu atragene
(Clematis alpina) 
'Pruinina'

līdz 300,
vīteņaugs zaļas violeti V–VI

Trūdvielām bagāta, mitra, skāba augsne. Ziedi 
veidojas uz vecajiem dzinumiem, tos neapgriež. 
Vasarā un rudenī dekoratīvas izskatās pūkainās  
sēklu pogaļas 

Alpu ziemastere
 (Aster alpinus) 20 zaļas violeti VI Mitra, bet labi drenēta trūdaina, kaļķi saturoša augsne, 

ko katru gadu papildina. Ik pēc 3–4 gadiem dala ceru

Amūras neļķe
(Dianthus amurensis) 30 zaļas

purpur violeti, 
ar šauru, 

tumšu josliņu 
vidū, lieli

VII Drenēta, mitra, auglīga dārza augsne. Augs viegli 
pavairojams ar sēklām

Bergēnija (Bergenia) 
'Sunshade' 30 

zaļas, 
ar sarkanām 

malām 
violeti V

Jebkura trūdvielām bagāta, auglīga, vidēji smaga 
dārza augsne. Pavasarī novāc melnās lapas, uz 
sakneņiem uzber nedaudz lapu komposta

Bezlapu īriss
(Iris aphylla) 30–40

zaļas, izliektas 
kā zobeni, pēc 
noziedēšanas 

atmirst

purpurvioleti V Labi drenēta, pasausa dārza augsne

Buenosairesas verbena
(Verbena bonariensis) 120 zaļas violeti VIII–X

Viengadīgs lakstaugs, pavairojams tikai ar sēklām,  
sēj agri pavasarī kastītēs. Piemērota trūdvielām 
bagāta, auglīga, vidēji smaga dārza augsne 

Delavē saulkrēsliņš 
(Thalictrum delavayi)
'Helwitt's Double'

150 pelēcīgi zaļas sārti violeti,
 pildīti VII–VIII Jebkura trūdvielām bagāta, auglīga, vidēji smaga 

dārza augsne

Dvīņziedu monarda
(Monarda didyma) 80–100 zaļas violeti, 

smaržīgi VII–IX
Trūdvielām bagāta, caurlaidīga, mitra dārza augsne. 
Rudenī mulčē ar kūdru; ceru dala ik pēc 2–3 gadiem; 
augs smaržo pēc piparmētrām

Heihera (Heuchera),  
šķirnes:  'Palace Purple' 

'Stormy Seas'  
'Plum Pudding'  
‘Can Can’

25–40

sarkanīgi 
violetas,

dekoratīvas 
visu sezonu

balti VII
Pietiekami mitra, auglīga augsne. Labi pielāgojas 
augšanai ēnainās vietās. Ik pēc 3–4 gadiem 
stādījumus vajag atjaunot

Hibrīdā dienziede 
(Hemerocallis hybrida), 
šķirnes:  'Russian Rhapsody', 

'Chosen Love', 
'Dorothy Lambert', 
'Lavender Flight', 
'Royal Prestige'

80–100 zaļas, 
lineāras

tumši un gaiši 
violeti VII Pietiekami mitra, auglīga augsne. Neizvēlīgs 

lakstaugs, vienā vietā aug daudzus gadus,  
pavairo ar ceru dalīšanu

Jaunanglijas ziemastere 
(Aster novae-angliae)
 'W. Bowmann'

150 zaļas
zili violeti, 
ar oranžu 

zieda centru 
IX Mitra, auglīga, viegli skāba dārza augsne

Ķīnas astilbe (Astilbe 
chinensis) 'Visions' 40 spoži zaļas,

 robustas
sarkanīgi 

violeti IX Auglīga, mitra augsne. Ļoti dekoratīva vēlu ziedoša 
astilbe, rudenī jāmulčē ar sausu kūdru 

Ķīnas astilbe (Astilbe 
chinensis) 'Spätsommer' 70 zaļas gaiši violeti VIII Auglīga, mitra augsne. Ložņājošs augs, rudenī mulčē 

ar sausu kūdru 
Lielziedu sārmene (Stachys 
grandiflora) 'Robusta' 40–70 zaļas violetsārti VI–VII Drenēta, trūdvielām bagāta, auglīga augsne. Pavairo 

ar sēklām un ar ceru dalīšanu

Meža silpurene
(Pulsatilla patens) 20

zaļas, 
biezi klātas ar 

matiņiem

zili violeti,
 vērsti uz 

augšu
IV–V Vidēji mitra, svaiga, irdena, barības vielām bagāta 

augsne. Augu pavairo ar sēklām 

Noturīgā salvija
(Salvia sclarea) 60–90 zaļas violeti VI–VII Neizvēlīgs augs, der jebkura auglīga, pietiekami mitra 

augsne. Ziedkopas dekoratīvas līdz vēlam rudenim
Ņujorkas vernonija
(Vernonia noveboracensis) 150–200 zaļas violeti IX Irdena, auglīga, mitra augsne. Ilgstoši var augt vienā 

vietā 

Pavasara krokuss 
(Crocus vernus), šķirnes 8–12 zaļas violeti IV

Pavasarī nepieciešama mitra, irdena, neitrāla, auglīga 
augsne, vasarā – pēc iespējas sausāka. Pārstāda ik 
pēc 2–4 gadiem

Plankumainais floksis 
(Phlox maculata) 
 'Natascha'

80 zaļas

violeti, 
ar baltu, 

garenu svītru 
uz katras 

vainaglapas

VII–IX Trūdvielām bagāta, mitra dārza augsne. Maz slimo ar 
flokšu miltrasu

Platlapu limonija
(Limonium latifolium) 50–80 zaļas gaiši violeti VI–VII

Trūdvielām bagāta, mitra, dziļi sastrādāta dārza 
augsne. Augs necieš pārstādīšanu, pavairojams tikai 
ar sēklām. Rudenī mulčē ar kūdru

Platvainaglapu gandrene
(Geranium platypetalum) 60 zaļas violeti VI–VII Drenēta, mitra, auglīga dārza augsne. Pavairo ar ceru 

dalīšanu

Rododendrs 
(Rhododendron) 'Emīls' 150–200

zaļas,
 ādainas,

 ziemzaļas

tumši 
purpurvioleti VI

Ūdeni un gaisu caurlaidīga, trūdvielām bagāta, 
irdena, skāba augsne. Visu augšanas laiku 
jānodrošina pietiekami daudz mitruma, taču necieš 
slapju augsni. Augam ir sekla sakņu sistēma, nedrīkst 
iestādīt par dziļu!

Sibīrijas īriss (Iris sibirica)
'Cabernet' 100

zaļas, rudenī 
krāsojas 

dzeltenas

sarkanīgi 
violeti VI Drenēta, auglīga dārza augsne. Rudenī apgriež lapas. 

Vienā vietā aug vairākus gadus

Tradeskancija (Tradescantia)
'Concord Grape' 40–45 zaļas violeti VI–X Irdena, mitra, auglīga augsne. Vecās ziedkopas 

nogriež, vēlāk uzzied sānzari
Virsāju ziemastere (Aster 
amellus) ‘Violet Queen’ 30–80 zaļas zili 

violeti VIII–X Drenēta, mitra, auglīga, regulāri mēslota dārza 
augsne

Zeltlīniju īriss (Iris 
chrysographes) 'Rubella' 50 zaļas samtaini 

purpurvioleti VI Jebkura trūdvielām bagāta, auglīga, vidēji smaga 
dārza augsne 

Zilā vizbulīte (Hepatica 
nobilis)  'Walter Otto' 10 zaļas violeti IV Vidēji mitra, irdena, kaļķaina lapu trūdzeme 

Apzīmējumi tabulā:   saulainā vietā   daļēji noēnotā vietā     noēnotā vietā
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