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Pasākums, kas ﬁnansēts ar Eiropas Savienības un LR Zemkopības ministrijas atbalstu.

Jaunumi un aktualitātes
Dārznīcas mēneša augs
Ass, garu, lokanu lapu puduris kopā ar
maigām un romantiskām ziedu skarām tādas ir miskantes!
Oktobris tiek veltīts miskantēm, tāpēc
aicinām Jūs sagatavot un pielāgot savus
reklāmas un pasākumu plānus šim
mēnesim, lai tie palīdzētu šai programmai
sasniegt savus mērķus.
Tuvāko mēneša augu sarakstu var apskatīt
arī Stādaudzētāju biļetena pēdējā, beigu
sadaļā.
Ar pilnīgu šī gada mēneša augu sarakstu
var iepazīties SAB mājas lapā

Bulduru Dārzkopības skolas
atbalsta biedrība
Nozares profesionāļiem apvienojoties un
kopīgi pieņemot lēmumu, 16.septembrī
tika dibināta Bulduru Dārzkopības skolas
attīstības biedrība.
Tās misija ir būt par vienu un vienotu
visas dārzkopības nozares un Bulduru
pedagogu, absolventu saimes balsi,
sarunās un sadarbībā ar Valsti, Izglītības
ministriju un citiem partneriem, lai
nodrošinātu Biedrības mērķu sasniegšanu.

MISKANTE

Stādaudzētāja biļetens
Ja esi palaidis garām iepriekšējos
Stādaudzētāja biļetena izdevumus,
nebēdā, tie ir atrodami SAB mājaslapā!
Izdevums tiek veidots elektroniski, lai
ikvienam būtu iespēja to izprintēt.
Materiālu drīkst arī pārpublicēt, tomēr
atgādinu, tādā gadījumā klāt ir jābūt
pievienotai projekta atsaucei.

Biedrības mērķi:
1. Dārzkopības izglītības attīstība Bulduru
dārzkopības skolā;
2. Dārzkopības kompetences centra
izveides veicināšana Bulduru dārzkopības
skolā;
3. Dārzkopības mācību bāzes attīstība un
pilnveide;
4. Dārzkopības profesijas, nozares un
skolas popularizēšana.
Aicinām visus Bulduru absolventus,
pedagogus, nozares uzņēmumus un
organizācijas kļūt par biedrības biedriem
un aktīvi iesaistīties Biedrības darbā!
Pieteikuma anketa ir atrodama biedrības
mājaslapā. Katra mēneša 1. piektdienā
biedrība rīko valdes sēdes, kuras ir
aicināts apmeklēt ikviens interesents.

Bulduru dārzkopības skolas
attīstības biedrības konference
"PAR attīstību Bulduros"
Bulduru dārzkopības skolas attīstības
biedrība 6.novembrī rīko konferenci.
Konferences laikā tiks prezentēti biedrības
mērķi un uzdevumi, stāstīts par darbiem,
kas ir izdarīti skolas atbalstam un tas,
ko katrs mēs varam darīt, lai atbalstītu
Bulduru dārzkopības skolu un rīkotos!
Jau šobrīd biedrība ir panākusi to, ka
skolai atkal būs vsavs augļu dārzs, kur
patlaban norisinās sagatavošanas darbi,
lai pavasarī tas tiktu iestādīts. Ir sāktas
pārrunas par uzņēmēju finansēta stipendiju
fonda izveidi, spēcīgākajiem dārzkopības
nozares audzēkņiem.
Konferences sākums plkst.10.00 skolas
aktu zālē. Pēc kopīgās konferences daļas,
notiks darbs darba grupās, tēmas būs:
• mācību programmu izvērtēšana,
uzlabošana un aktualizēšana mūsdienu
prasībām;
• dārzkopības kursu apgūšanas iespējas;
• kā uzņēmēji var piedalīties mācību
procesā u.c.
Plašākai informācijai par konferenci:
Ansis Birznieks, tel. 29235928,
parbulduriem@gmai

11. Rudens stādu parāde

2015. gada 19. septembrī Bulduru Dārzkopības vidusskolas
stādītajā un veidotajā dārzā notika 11. Rudens Stādu parāde.
Šogad pasākumu bagātināja SIA „Labie koki”, kuri stāstīja
un rādīja, kā un kad pareizi kopt kokus. Pašiem mazākajiem
pasākuma dalībniekiem bija iespēja pašu rokām veidot vēja
zvanus, kā arī kopā ar vecākiem piedalīties atrakcijās un
laimēt balvas no FISKARS.
Rudens Stādu parādē, kā katru gadu, piedalījās stādu
audzētavas no visas Latvijas, piedāvājot plašu augļu koku,
ogulāju, dekoratīvo koku un krūmu klāstu, ziemcietes un citus
stādus, kā arī dārza preču tirgotāji, amatnieki un mājražotāji.
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Jaunumi un aktualitātes
„Dārznīcas”
skolēnu konkursa
noslēgums
Jau kopš 2012.gada notiek skolēnu
iecienītais ikgadējais konkurss
„Dārznīca”, kurā šogad iesaistījās
vairāk nekā 2000 jauno dārznieku.
Šī gada uzdevums bija izaudzēt trīs
augus – ciedru priedi, piparmētru un
pīlādzi, aprakstot šo augu augšanas
gaitu „Auga dienasgrāmatā”, kā arī
papildu audzēšanai meklēt visa veida
informāciju par šiem augiem.
Kopumā izvērtēšanai tika iesūtīti 203
komandu darbi un 219 individuālie
darbi, no kuriem labāko darbu autori
saņēma galveno balvu - ielūgumu uz
noslēguma pasākumu LU Botāniskajā
dārzā.

Andrejs Vītoliņš,
SAB priekšsēdētājs
„Priecājamies, ka stādu audzēšanā
iesaistās arvien jauni dalībnieki
un esam gandarīti, ka daudzi bērni
konkursā piedalās jau vairākus
gadus pēc kārtas. Nereti skolēniem
nākas saskarties ar izaicinājumiem,
jo dabā ne vienmēr viss norisinās pēc
cilvēka prāta. Tādēļ, jo īpašs prieks,
ka bērnu apņēmība nemazinājās un
tapuši brīnišķīgi, ar lielu uzmanību
un rūpību, paveikti konkursa darbi.
Lai konkursa uzdevumi būtu saistoši
visām vecuma grupām, šogad 4.-6.
klašu audzēkņiem tika piedāvāti
sarežģītāki uzdevumi, ar ko skolēni
tika galā ļoti veiksmīgi.”

Šī gada 18. septembrī LU Botāniskajā
dārzā pulcējās 50 centīgākie un
radošākie skolēni un viņu skolotāji no
dažādām Latvijas skolām, lai piedalītos
Latvijas Stādu audzētāju biedrības
rīkotā skolēnu stādu audzēšanas
konkursa „Dārznīca” noslēguma
pasākumā.

Pasākuma foto

Apmaiņas programma
jauniešiem uz ASV
Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība
Latvijā un „American Councils for
International Education” ir priecīgi aicināt
skolēnus piedalīties FLEX apmaiņas
programmā. Šo programmu sponsorē ASV
Valsts departaments, un tās mērķis ir dot
iespēju talantīgiem un zinātkāriem Latvijas
skolēniem 2016. – 2017. mācību gadu
dzīvot Amerikas viesģimenē un mācīties
Amerikas vidusskolā.
Plašāka informācija un pieteikšanās:

Līderu programma
2015./2016.m.g.
Vai Tev piemīt līderisma
iezīmes? Vai vēlies pilnveidot
savas kompetences un sapņo
par sen lolotas idejas vai
projekta īstenošanu?
Piesakies Junior Achievement Latvija
Līderu programmai un, sadarbībā ar
mentoru un personības izaugsmes kouču,
iegūsti vēl nebijušu pieredzi un zināšanu
bagāžu turpmākajai dzīvei!
Šī programma ir iespēja JA Latvija
dalībskolu jauniešiem vecumā no 16 līdz
20 gadiem apzināties un realizēt savu
līdera potenciālu.
Plašāka informācija un pieteikuma anketa
atrodama šeit:
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Fotokonkurss
„AUGI IENĀK PILSĒTĀ”
Stādu audzētāju biedrība aicina Latvijas
skolu 1. - 12. klašu audzēkņus piedalīties
fotokonkursā „Augi ienāk pilsētā” un
augšuplādēt pašu uzņemtas fotogrāfijas
vai fotokolāžas līdz š.g. 15. oktobrim.
Labākā darba autors saņems balvu digitālo fotokameru savu nākamo darbu
radīšanai.
Konkursa nolikums un pieteikšanās
atrodama šeit:
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Jaunumi un aktualitātes

VAAD jaunumi

Latvijā uzradies jauns gobu
kaitēklis
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD),
veicot kārtējos apsekojumus, uz vairāku
gobu lapām identificējis zāģlapseni
«Aproceros leucopoda Takeuchi», kas
Latvijā manīta pirmo reizi, informēja VAAD
pārstāvji.

Repinas
dārzkopības skolas
apmeklējums
2015. gada 29. septembrī
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomes dārzkopības grupas
dalībnieki, “Bulduru Dārzkopības
skolas attīstības biedrība” un Bulduru
dārzkopības vidusskolas pārstāvji
apmeklēja Repinas dārzkopības
tehnikumu Igauniijā.

Sarmīte Babāne,
LOSP projektu vadītāja
“Repinas Dārzkopības tehnikums,
manuprāt, ir saprātīgi attīstīts
darbam ilgtermiņā, kas ļaus
nodrošināt speciālistus nozarē.
Latvijas profesionālās izglītības
iestādēm, kā arī LR Izglītības un
zinātnes ministrijai, ir uz ko tiekties,
lai sakārtotu izglītības iestādes, to
darbu un izglītības likumdošanu, kas
ļautu tālredzīgi veidot profesionālo
izglītību valstī!”.

Šī kaitēkļa izcelsmes valsts ir Japāna, bet
tā jau ir plaši izplatīta arī Eiropā - Austrijā,
Beļģijā, Čehijā, Itālijā, Krievijā, Polijā,
Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Ukrainā,
Ungārijā un Vācijā.
Nelielos attālumos zāģlapsene izplatās
pārlidojot, bet lielos attālumos - ar
saimniekaugu stādāmo materiālu,
grieztiem zariem un citām kravām, kā arī
ar augsni.
Zāģlapsenes kāpuri veido zigzagveida
bojājumus lapu malās, bet vēlāk tiek
bojāta visa lapas plātne, bieži atstājot tikai
lapas dzīslas. Kāpuru bojājumu rezultātā
saimniekaugam nobirst lapas, samazinās
tā vitalitāte un estētiskā vērtība, kā arī
iespējama zaru nokalšana.
Zāģlapsenes saimniekaugi ir visi Latvijā
sastopamie gobu dzimtas augi - parastā
goba, zemā goba, stepes goba un parastā
vīksna.

LAD ir publicējis provizoriskās
atbalsta likmes 2015.gadā.
LAD jaunumi

Atbalsta pasākums –
Meža ieaudzēšana
Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis
atbalsta pasākumu meža ieaudzēšanai.
Projekta iesniegšanas kārta ir atvērta no
2015.gada 15.oktobra līdz 2015.gada
16.novembrim.
Ar plašāku informāciju var iepazīties šeit:

LAD ir sagatavojis un publicējis
platību maksājumu grafiku
2015. gadā no augusta līdz
decembrim.

Konkurss skolēniem –„
LAIKS LAUKIEM 2015”
Lauksaimniecības
demonstrējumu un
izmēģinājumu datu bāze
Lauksaimniecības demonstrējumu un
izmēģinājumu datu bāzē ir apkopoti
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra un zinātnisko institūciju
raksti par lauka izmēģinājumiem un
demonstrējumiem augkopībā, dārzkopībā
un bioloģiskā lauksaimniecībā vairāku
gadu garumā.
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Līdz 2015.gada 30. oktobrim
norisinās konkurss „Laiks laukiem
2015”, kurā tiek aicināti 1. -12. klašu
skolēni aktīvi izzināt un pastāstīt
citiem, kas notiek mūsdienīgos
laukos.
Balva saturiski atbilstošāko
un radošāko darbu autoriem ir
ekskursija visai klasei 500 EUR
vērtībā.
Plašāka informācija par konkursu un
pieteikuma anketas meklē konkursa
mājaslapā:
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Foto - Bulduru dārzkopības vidusskola

Eiropā audzēts stāds!

Bulduru dārzkopības vidusskola
Bulduru Dārzkopības vidusskola ir vidējās
profesionālās izglītības skola Bulduros.
Tā ir Latvijas vecākā skola ar dārzkopības
novirzienu. Par tās dibināšanas gadu tiek
uzskatīts 1910.gada pavasaris, kad skolā
tiek uzņemti pirmie 10 praktikanti, kas
ziemā apgūst teorētisko kursu.
Sākotnēji skolā tika apmācīti dārzkopības
praktikanti, arī skolas vadītājs bija
dārzkopis, selekcionārs Pēteris Dindonis.
Ziedu laikos audzēkņu skaits skolā tuvojās
teju tūkstotim un, lai apgūtu dārzkopības
izglītību, tika rīkoti konkursi, jo audzēkņu
skaits sasniedza pat līdz 10 skolēniem uz
vienu vietu.

1911.gadā tika uzcelta pirmā
skolas ēka. Līdzekļus
celtniecībai – 20 000 zelta
rubļus ziedoja Alvīne Šoha, ar
noteikumu: „Skolā jāmāca
dārzkopība, jāuzņem latvieši,
mācībām jānotiek latviešu
valodā.”
Nav noslēpums, ka šobrīd Bulduru
absolventi ir Latvijā un Eiropā plaši
pazīstami dārznieki, selekcionāri, pētnieki
un zinātnieki.
Skola piedāvā izglītības iespējas,
pamatojoties uz vairāk nekā gadsimtu
ilgām tradīcijām, jau kopš 1910.gada.

Mācības ir iespējams apgūt gan klātienes,
gan neklātienes izglītības programmās, ar
pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību.
Ar pamatizglītību ir iespēja apgūt
sekojošas izglītības programmas:
• dārznieks;
• parka dārznieks;
• floristikas speciālists;
• ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
• viesnīcu pakalpojumu speciālists;
• sekretārs.

"Bulduru Dārzkopības vidusskola"
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
+371 67753135
bulduri@bulduri.lv
http://www.bulduri.lv

Ar vispārējo vidējo izglītību ir iespēja apgūt
šādas izglītības programmas:
• parka dārznieks;
• dārzkopis stādu audzētājs;
• ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
• viesnīcu pakalpojumu speciālists;
• bārmenis.
Skola piedāvā iespēju dārzkopības
izglītību apgūt arī neklātienē, šādās
specialitātēs:
• parka dārznieks;
• dārzkopis (stādu audzētājs);
• dārznieks;
• floristikas speciālists.
Kā galvenais izglītības procesa mērķis,
ir – profesionālajai kvalifikācijai atbilstoša
efektīva un kvalitatīva speciālista
teorētiskā un praktiskā sagatavošana
tautsaimniecības nozaru vajadzībām,
ar iespēju turpināt izglītības iegūšanas
procesu augstākajās izglītības iestādēs
Latvijā un citviet Eiropā, uzrādīt augstus
absolventu darbā iekārtošanās rādītājus. ■
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Foto - Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrība

Eiropā audzēts stāds!

Bulduru dārzkopības skolas
attīstības biedrība
Nepilnu mēnesi atpakaļ nozares speciālistiem, tiekoties Bulduros un kopīgi
pieņemot lēmumu, tika nodibināta biedrība –
„Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrība”.
Tās misija ir būt par vienu un
vienotu visas dārzkopības nozares,
Bulduru pedagogu, absolventu
saimes balsi sarunās un sadarbībā ar
Valsti, Izglītības ministriju un citiem
partneriem, lai nodrošinātu biedrības
mērķu sasniegšanu.
Kā galvenie biedrības mērķi ir:
1. Dārzkopības izglītības attīstība Bulduru
dārzkopības skolā;
2. Dārzkopības kompetences centra
izveides veicināšana Bulduru dārzkopības
skolā;
3. Dārzkopības mācību bāzes attīstība un
pilnveide skolā;
4. Dārzkopības profesijas, nozares un
skolas popularizēšana;
5. Mūžizglītības centra izveide Bulduros,
lai jau šoziem piedāvātu jauna līmeņa
maksas kursus, kvalifikācijas celšanai
dārzkopjiem, dažādās specialitātēs;
6. Izstrādāt visu dārzkopības mācību
programmu, tehniskās bāzes plānu, lai

pēc iespējas ātrāk, sadarbībā ar nozari,
varētu sākt sagādāt instrumentus,
iekārtas un mācību līdzekļus kvalitatīvam
un modernizētam mācību procesam,
pielāgojot to Eiropas līmeņa apmācībām
u.c.
Šis ir tikai neliels ieskats tajā, ko ir
ieplānojusi šī biedrība, lai panāktu
dārzkopības nozares attīstību Latvijā un
Bulduros.
Biedrības valde kopā ar nozares
pārstāvjiem devās pieredzes apmaiņas
braucienā uz Repinas dārzkopības skolu
Igaunijā, kur guva apliecinājumu tam,
ka dārzkopības skola var būt veiksmīga,
progresīva, audzēkņiem bagāta, labi
pārvaldīta un ar augsti attīstītu mācību
tehnisko bāzi.
Panāksim to arī Bulduru Dārzkopības
vidusskolā!

Dārzkopības izglītībai ir vērtība –
šodien, rīt un parīt!
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Ikviens var sekot līdzi biedrības
aktivitātēm:
parbulduriem.weebly.com

Biedrības kontaktinformācija
Biedrības valde

!!! Cienījamie kolēģi,
aicinām arī Tevi iesūtīt mums
informāciju par savu
uzņēmumu, audzētavu un ļoti
iespējams, ka tieši Tu
būsi nākamais,
par ko rakstīsim.
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7. burtnīca

Padomdevējs

Kailsakņi
Kā zināms, viens no lētākajiem un arī ātrākajiem stādījumu veidošanas vai
atjaunošanas paņēmieniem, ir kailsakņu izmantošana.

Foto - no redakcijas arhīva

Kā kailsakņus var iegādāties teju visu veidu augus - lapu un skuju kokus, krūmus,
potētas formas, ogulājus, augļu kokus, ziemcietes un pat ūdensaugus. Ir augi, kas
pārstādīšanu pārcieš labāk, ir kas sliktāk, un attiecīgi nav piemēroti tirdzniecībai
kailsakņu variantā, tomēr ir virkne glabāšanas un transportēšanas nosacījumu, kas
attiecas uz tiem visiem.

Kas tad ir kailsaknis!?
Par kailsakņiem apzīmē visus tos
augus, kas rudenī pēc lapu nobiršanas
vai agri pavasarī, stādaudzētavās tiek
izrakti tirdzniecībai bezlapu stāvoklī un
tirgoti no pierakuma vai lauka.

dižstādu sakņu sistēma ir pietiekami labi
sagatavota, lai veiksmīgi ieaugtos pie
pārstādīšanas.
Pārskološana – sējeņu vai stādu
pārstādīšana lielākā attālumā vienam
no otra, ar mērķi uzlabot sakņu sistēmu.

Ieskatam- meža stādu
mehanizēta pārskološana

Citiem vārdiem sakot, kailsaknis ir augs,
kas izrakts no zemes, vajadzības gadījumā
nopurināts, un tā saknes neatrodas
konteinerā vai sietā, tas ir ar vaļēju sakņu
sistēmu.
Kailsakņus, nosacīti, iedala pēc to veida
un lieluma. Pirmā grupa ir viengadīgie
vai divgadīgie sējumi jeb jaunstādi, kam
raksturīgs kompakts izmērs, parasti tie
ir 10-15cm lieli, ar daļēji izveidojušos
vainagu un sakņu sistēmu. Otrā grupa ir
visplašāk pārstāvētā, stādi ar sazarotu
sakņu un virszemes daļu, atkarībā no
sugas un formas tie var būt 0.3m līdz
pat 2m augsti. Trešā grupa ir dižstādi, ar
izveidojušos vainagu un sakņu sistēmu.
Augumā no 2m līdz 5m un pat augstāki
Parasti, vairākkārtīgi pārskolojot,

Trūkumi un priekšrocības
Kailsakņi ir lētāki, jo ražošanas izmaksas
uz tā rēķina, ka netiek izmantots nedz
kūdras substrāts, nedz podiņi, ir stipri
zemākas par ietvarstādu jeb konteineraugu
ražošanas izmaksām. Tāpat arī auga
uzturēšanas izmaksas ir krietni zemākas,
jo konteinerlaukuma laistīšanas sistēmu
uzturēšana ir dārgāka par auga kopšanu
uz lauka.
Pie kailsakņu priekšrocībām ir jāpiemin
tas, ka ir iespējams pārdot, attiecīgi arī
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klientam iegādāties, salīdzinoši liela
auguma stādus, jo konteineru lielumi
ir ierobežoti, un to cenas ir salīdzinoši
augstas. Arī jaunstādus un sējeņus ļoti
bieži tirgo kā kailsakņus, jau pieminēto
konteineru augsto izmaksu dēļ.
Tāpat ir daudz vieglāk novērtēt kailsakņu
veselīgumu, sakņu sistēmu, kas, kā
zināms, ir svarīgi pilnvērtīgai auga
attīstībai. Iepodotam augam saknes
izvērtēt būs būtiski grūtāk. Tiesa gan,
vairumam augu dekoratīvās īpašības
bezlapu stadījā nav iespējams novērtēt.
Lielākais kailsakņu trūkums ir tas, ka stādīt
tos var tikai pavasarī, līdz lapu plaukšanai,
rudenī, parasti sākot no septembra vidus,
kad augiem vairs nav lapu, vai tos speciāli
atlapo un arī siltās ziemās. Pavasarī,
iestājoties siltam laikam, kailsakņi sāk
plaukt, un jaunās lapiņas iztvaiko mitrumu,
ko piegādā sakņu sistēma. Ja saknes
ir kailas un kalst, tad attiecīgi, process
turpinās arī auga virszemes daļā. Tādēļ ir
svarīgi kailsakņu stādus iestādīt pirms lapu
plaukšanas, lai tie neiekalstu.
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7. burtnīca

Padomdevējs
Rudenī iesaka stādīt ziemcietīgas koku un
krūmu sugas, piemēram, pīlādžus, kļavas,
liepas, ošus, korķakoku, karagānas,
klinšrozītes, spirejas, citronliānas,
savukārt, pavasarī būtu jāveic stādīšana
kokiem un krūmiem ar vāju ziemcietību
- asinszāles, zelta lietus, magnolijas,
veigelas, filadelfus un citus augus. Skuju
koki un krūmi, kā arī mūžzaļie krūmi, kā
kailsakņi jāstāda agrā rudenī – augustā,
septembrī vai arī pavasarī – maijā.
Augam konteinerā ir tā priekšrocība, ka tos
iespējams stādīt no sala līdz salam.

Apakšējos zarus nepieciešams atstāt
garākus, savukārt, augšējos īsākus, jo
apgriežot tiek veidota vēlamā vainaga
forma. Vairāk zarus var apgriezt (pusi no
zaru garuma) apsēm, liepām, vītoliem,
gobām, savukārt, mazāk ieteicams zarus
apgriezt (1/3 no zaru garuma) vai vispār
neapgriezt ošus, ozolus, pīlādžus. Intensīvi
sulojošās sugas, kā bērzus, kastaņus un
kļavas, kā arī plūmes un ķiršus, gatavojot
pierakumos neapgriež, to var darīt tikai pēc
pumpuru plaukšanas laikā no jūnija līdz
augustam.
Agri rudenī, ja pēc augu izcelšanas no
lauka tiem ir saglabājušās lapas, augiem ir
nepieciešams veikt arī atlapošanu.

Uzglabāšana
Uzglabāšanas ilgums ir noteicošais pie
glabāšanas paņēmienu izvēles. Īslaicīgi
no vairākām stundām, līdz vienai,
divām dienām, atkarībā no glabāšanas
apstākļiem, augus var turēt arī cieši
nosietos plēves maisos vai sasegtus tā,
ka tiem nedraud sakņu iekalšana. Sējeņus
īslaicīgi (1 nedēļu) uzglabā kastītēs,
pierokot mitrā kūdrā vai mitrās zāģu
skaidās.

Ražošana
Stādaudzētavās no lauka izraktos
kailsakņu augus pirms novietošanas
pastāvīgajā pierakumā izšķiro pēc
lielumiem un apkopj, izgriežot sausos
zarus, vajadzības gadījumā veidojot
vainagu un sakņu sistēmu. Tā kā augi
pie izrakšanas zaudē daļu savu sakņu,
tiem ir nepieciešama arī zaru apgriešana.
Krūmu dzinumu apgriešanas garums
atkarīgs no krūma sugas īpašībām,
dzinumu apgriešanu veic 1/3 līdz 1/2 no
dzinuma garuma. Parasti kokam veido
vienu stumbru un neliela izmēra sānzarus.
Turpretim, krūmiem tiek veidoti daudzi
stumbri ar vienmērīgu un kuplu zarojumu.
Veidošanas nolūkā pastiprināti ir jāveic arī
dzīvžogu stādījumu apgriešana, nolīdzinot
krūmus vienā augstumā. Tikai nedaudz
vai nemaz neapgriež lēnaudzīgas un labi
nobriedušas krūmu sugas, piemēram,
ceriņus, krūmcidonijas, aronijas un
mandeles.
Lapu kokiem vēlamais zaru apgriešanas
garums ir 1/3 līdz 1/2 no zara garuma.

kuri ir jūtīgāki pret sakņu kakla puvēm.

Atceries! Pierakums nopietni
jāaizsargā pret grauzējiem,
jo tie viegli piekļūst lielam
daudzumam augu un to daļām.
Augu uzglabāšanai tiek izmantotas arī
speciāli aprīkotas telpas. To galvenais
mērķis, ir turot augus vēsumā, aizkavēt
augu uzplaukšanu, tādejādi pagarinot
gan tirdzniecības sezonu, gan atvieglojot
podošanas procesu.

Transportēšana
Kailsakņu transportēšanai jāpievērš īpaša
rūpība, jo to saknes nav pasargātas no
mehāniskām traumām un izžūšanas. Īpaši
tas jāatceras saulainā un vējainā laikā.
Sējumus parasti pārvieto kastēs ar mitru
kūdru, zāģu skaidām, utt.. Galvenais
nosacījums, lai neizkalst saknes.
Vislabāk, pārvietojot kailsakņus, būtu
tos sasiet buntēs un to saknes ievietot
plēves maisos vai nosegt ar kādu citu
materiālu, kas tās pasargās no kaitīgo
faktoru iedarbības. Ja ceļš ir ilgāks, tad
drošībai, lai saknes neizžūst un tik viegli
netiek traumētas, auga saknes būtu
vēlams iemērkt māla ūdens maisījumā un
ideālā variantā ievietot, piemēram, mitrā
kūdrā vai šķeldā. Tomēr šādi rīkojas tikai
pie tālākas transportēšanas. Pie ilgstošas
transportēšanas rekomendē izmantot
klimata kontroles iekārtas, lai kravas
nodalījumā uzturētu konstanti zemu
temperatūru, tādejādi novēršot iespējamu
augu uzplaukšanu vai sakņu iekalšanu.
Izmantotajam substrātam būtu jābūt
vieglam ar augstu mitrumietilpību.
Gadījumā, ja augi jāved pāri robežai,
ir jāatceras, ka to var darīt nokārtojot
attiecīgās fitosanitārās procedūras, un
parasti dabīgās augsnes izmantošana
kailsakņu sakņu sistēmas aizsardzībai
nav pieļaujama. ■

Gadījumā, ja augi jāuzglabā līdz stādīšanai
vairākas dienas, nedēļas vai pat mēneši,
izmanto pierakumu. Augus pierok
augsnē ar 450 slīpumu uz dienvidu pusi,
pieblietējot augsni pie saknēm, sakņu
kakls atrodas zem augsnes virskārtas,
tas pats attiecas arī uz 2 gadīgiem
sējeņiem, liekos tos mazākās kārtās.
Stādu pierakumā izmantoto kārtu skaits
ir atkarīgs no stāda vainaga un sakņu
sazarotības. Piemīcīšana nepieciešama,
lai neveidotos gaisa kabatas, kuru
rezultātā saknes var izkalst.
Lielizmēra stādus pierok tikai vienā kārtā.
Sakņu kakli parasti ir zem augsnes,
izņemot tālo Austrumu izcelsmes stādus,
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Plāno!

Pasākumu kalendārs
Datums

Notikums

Vieta, laiks

Uzziņām

24/09–18/10

National Geographic Latvija
fotoizstāde "Putni Latvijā un
pasaulē"

LU Botāniskais dārzs,
Kandavas iela 2, Rīga

• Tālr.: 67450852, 26319560,
Plašāk ►

10/10

Stādu gadatirgus NBD Salaspilī

Nacionālais Botāniskais dārzs,
Salaspils, Miera iela 1

•Tālr.: 67944610, 28807814
E-pasts: gadatirgus@nbd.gov.lv

08/10–11/10

Izstāde "Lauksaimniecības Tehnika
2015", "Lauku Sēta 2015"

Izstāžu komplekss „Rāmava”,
Valdlauči

• Uģis Traskovskis,
Tālr.: 29707864, 67600409
E-pasts: izstade@aml-ramava.lv

23/10–22/11

Botāniskā izstāde "Lapa"

LU Botāniskais dārzs,
Kandavas iela 2, Rīga

• Tālr.: 67450852, 26319560

28/10–01/11

Ķirbju izstāde

Latvijas Dabas muzejs,
K. Barona iela 4, Rīga, LV -1050

• Tālr.: 67356024, 67356025,
Plašāk ►

03/11

„Dārznīcas” darba grupa

LU Botāniskais dārzs,
Kandavas iela 2, Rīga, plkst. 10.30,
Konferenču zālē

• Dagnija Daukšte,
Tālr.: 20094913,
E-pasts: darznica@stadi.lv

03/11

SAB valdes sēde

LU Botāniskais dārzs,
plkst.13:30

• Silvija Apšiniece,
Tālr.: 26680957,
E-pasts: stadi@stadi.lv
Plašāk ►

06/11

Bulduru dārzkopības skolas
attīstības biedrības konference

„Bulduru Dārzkopības vidusskola”,
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

• Ansis Birznieks,
Tālr.: 29235928,
E-pasts: parbulduriem@gmail.com
Plašāk ►

14/11

Talka Bulduru Dārzskopības
vidusskolas parkā

„Bulduru Dārzkopības vidusskola”,
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

• Ansis Birznieks,
Tālr.: 29235928,
E-pasts: parbulduriem@gmail.com
Plašāk ►

27/11–10/01

Ziemassvētku izstāde

LU Botāniskais dārzs,
Kandavas iela 2, Rīga

• Tālr.: 67450852, 26319560

01/12

„Dārznīcas” darba grupa

LU Botāniskais dārzs,
Kandavas iela 2, Rīga, plkst. 10.30,
Konferenču zālē

• Dagnija Daukšte,
Tālr.: 20094913,
E-pasts: darznica@stadi.lv

01/12

SAB valdes sēde

LU Botāniskais dārzs,
plkst 13:30

• Silvija Apšiniece,
Tālr.: 26680957,
E-pasts: stadi@stadi.lv
Plašāk ►

Oktobris 2015 Stādaudzētāja biļetens

9

Stādu audzētāju biedrība
Reģistrācijas nr. 40008060510
Banka: SEB Banka, UNLALV2X
Konta numurs:
LV 74 UNLA 0050005750552
Miera iela 1, Salaspils, LV-2169
www.stadi.lv
www.staduparade.lv
www.horti.lv
Silvija Apšiniece, biroja vadītāja
+371 26680957
stadi@stadi.lv

Projekta Dārznīca
kontaktinformācija
www.darznica.lv
www.draugiem.lv/darznica
Andrejs Vītoliņš, projekta
koordinātors
+371 25951565
andrejs@stadi.lv
Dagnija Daukšte, biļetena satura
izstrāde
+371 20094913
darznica@stadi.lv

Aprīlis

Kontaktinformācija

Maijs

Bezbailība, mērķtiecība, spītība, kas
dažreiz kaitē. Cilvēki, kas dzimuši šajā
zīmē, izraisa simpātijas, kas palīdz
tiem veiksmīgi virzīties pa karjeras
kāpnēm. Tomēr vajadzētu izrādīt lielāku
diplomātiskumu. Frēzija - tipiska
darbaholiķe. Baidās nepagūt izdarīt ko
svarīgu savā dzīvē, tādēļ gatava strādāt
no rīta līdz vakaram. Lai gan pielūdzēju
ir vairāk kā vajag, Frēzija nesteidzas
ar izvēli. Ar savu uzmanību pagodina
vai nu darba kolēģi, vai cilvēku, kurš
netraucē tai virzīties pa karjeras kāpnēm.
Reizēm cieš savas stūrgalvības dēļ.

Jūnijs

Patīkama āriene. Izsmalcināta,
taču, neskatoties uz to, vīrišķīga.
Uzvedībā bērnišķīga, artistiski
dotumi. Jau no dabas organizēta
un kārtīga. Neapstājas pusceļā un
nebaidās no šķēršļiem. Grūtības viņu
tikai stimulē. Piemīt gaume, patīk
izsmalcinātas lietas, lai tās iegūtu,
gatava strādāt ,, melnās miesās ”.
Atstāj iespaidu uz apkārtējiem un
paliek atmiņā ar savu oriģinālo
uzvedību. Reizēm gatava pielāgoties
publikai, taču nepārspīlē.

24.10. - 02.11.

Lavandas

Jūlijs

04.10. - 13.10.

Frēzija

Peonijas

Zemenes

Augusts

Kamēlija

Jaunības, svaiguma un rītausmas
simbols. Centīgi un mērķtiecīgi
cilvēki. Labprāt palīdz citiem. Taču
nevajadzētu pievērst tik lielu uzmanību
darba kolēģiem – glaimotājiem.
Vienmēr jauni dvēselē. Viņiem
viegli sagrozīt galvu, Ceriņi dievina
iemīlēšanās sajūtu. Daži viņus uzskata
par nedaudz vieglprātīgiem un tādi
viņi arī ir. Nelabojami optimisti, viegli
tiek pāri visām dzīves grūtībām. Daudz
dažāda vecuma draugu. Ar karjeru
nesteidzas – svarīgāk ir izbaudīt dzīvi!

Hortenzija

Septembris

Cilvēki, kas dzimuši šajā horoskopa
zīmē, atšķiras ar izsmalcinātību.
Neaizvietojami speciālisti. Zina
cenu savām ,,zelta rokām”. Virsis
ir labs biedrs. Nelaimē nenodos.
Šie cilvēki tiecas sasniegt pilnību it
visā. Viņi ir brīnišķīgi gan iekšēji,
gan ārēji. Daba apveltījusi viņus ar
dotībām eksaktajos priekšmetos,
jo viņiem ir analītisks prāts. Patīk
kaut ko meistarot ar savām rokām.
Neaizvietojami draugi, jo vienmēr
var dot vērtīgu padomu.

14.10. - 23.10.

Verbēna

Dzīvžoga
stādi

Oktobris

23.09. - 03.10.

Ceriņi

Miskantes

Novembris

Virši

Ziemassvētku
eglītes

Decembris

Ziedu horoskops / Oktobris

Puansetija

