Šajā mēnesī

Vasaras vidus – jūlijs – parasti ir siltākais un sausākais gada mēnesis, bet dārzā tas nozīmē
augu pilnbrieda laiku, kad ziedu kupenas mūs priecē visbagātāk un jaunie dzinumi ir izauguši,
dobes ir saaugušas un augļu kokos un ogulājos var redzēt jau kādas ražas gaidāmas šajā
gadā. Jūlijs ir mēnesis, kad pēc spraigajiem pavasara stādīšanas un kopšanas darbiem, ir laiks
atpūsties un baudīt dārza sniegto krāšņumu, bet, protams, dārza darbi turpinās un zemāk ir
apkopoti aktuālākie dārza darbi jūlijā.

Jāatceras, ka arī jūlija karstumā iespējams papildināt savu dārzu ar jauniem augiem, jo stādus
konteineros drīkst stādīt no sala līdz salam!

Jūlijs parasti ir karstākais un sausākais sezonas mēnesis, tādēļ, jāatceras, ka viss dārzs
regulāri ir jānodrošina ar nepieciešamo mitrumu, bet jāievēro katra auga specifiskās vajadzības!

Košumdārzos:
- Izgriež atvases, ja nepieciešams.
- Apgriež spēcīgi sulojošos un nobriedušos lapu kokus un krūmus, jaunos kokus labāk būs
apgriezt vasaras beigās.
- Mūžzaļajiem 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, lai krūmam ir spēks kuplot.
- Pēc noziedēšanas apcērp krūmus, kuri zied uz vecajiem dzinumiem, arī dzīvžogos.
- Vīteņaugi jau būs paaugušies, to jaunos dzinumus jāpiesien pie balsta.

Puķu dobēs:
- Konteineros audzētas ziemcietes, droši var stādīt.
- Ja nav vajadzīgas sēklas, izgriež noziedējušos ziedus, noņem neglītās, apvītušās lapas.
- Daudzgadīgajām puķēm, kuras mīl strauji izplesties, jāierobežo dzinumi.
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- Vēl var paspēt izsēt viengadīgās puķes, kā arī stādīt konteineros audzētus viengadīgos un
divgadīgos augus.
- Pēc noziedēšanas, apgriež pavasarī ziedošos augus.
- Jūlija beigās var jau sākt stādīt rudenī ziedošos sīpolaugus.
- Dārzā izstāda sīpolaugus, kuru lapotne ir nokaltusi podiņos.
- Izrok agri ziedošos sīpolaugus, sīpolus jāsadala un jāpārstāda.
- Vasaras puķes regulāri jāmēslo, lai tās ar savu krāšņumu acis priecē maksimāli ilgi.

Ūdens dārzā:
- Līdz vasaras vidum stāda ūdens un piekrastes augus.
- Regulāri jātīra dīķi no augu atliekām un dažādām aļģēm.
- Jūlijā parasti mēslo ūdensrozes, bet tās dalīt ir labāk jūnija beigās, jūlija sākumā.

Rozes:
- Ja nav vajadzīgas sēklas, jāsāk izgriezt noziedējušos ziedus.
- Jāveido stīgotājrožu jaunie dzinumi.
- Veic atjaunojošo apgriešanu rozēm, kas nezied atkārtoti un klājeniskajām rozēm.
- Mitrākā laikā var parādīties miltrasa, to nepieciešams apkarot ar dārzkopības veikalos
pieejamiem speciāliem līdzekļiem.

Zāliens:
- Zālienu var sēt ari jūlijā, kā arī klāt paklājzālienu, bet pēc tam rūpīgi ir jālaista, sevišķi
sausuma periodā.
- Zāliens ir regulāri jāpļauj.
- Ja nepaguvāt zālienu nomēslot vasaras sākumā, jūlijs ir īstais laiks, kad to izdarīt.
- Vietas, kas pakļautas intensīvai nomīdīšanai ir jāaerē.

Augļu dārzā:
- Var augus mulčēt un dot šķidro mēslojumu.
- Apgriež vasarā ražojošās zemenes, pārstāda apsakņojušos zemeņu stādus.
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-

Novāc ienākušos augļus.
Izkniebj liekos zarus un veido kokus.
Izgriež ūdens zarus kokiem, kam jāveido vainags.
Izlauž sāndzinumus krūmiem.
Apcērp vasarā ražojošās avenes un nostiprina jaunos dzinumus.
Apgriež skābos ķiršus.
Jūlija beigās aco augļu kokus.

Sakņu, garšaugu dārzā:
- Stāda konteineros audzētos augus, ja nepieciešams.
- Regulāri var novākt ienākušos ražu. Ievāc lapas, ziedus un sēklas.
- Jāmēslo un jālaista iestādītie augi.
- Ja nav vajadzīgas sēklas, izgriež noziedējušos ziedus. Pēc noziedēšanas, ja ziedi nav
vajadzīgi, garšaugus apgriež.
- Var sēt klāt regulāri izmantojamos viengadīgos un divgadīgos augus.

Telpās:
-

Regulāri mēslo un laista augus.
Ja nepieciešams pārstāda augus, vai nomaina augsnes virskārtu.
Apsmidzina augu lapas, lai uzturētu mitrumu.
Ja nav vajadzīgas sēklas, novāc vecos ziedus un lapas.
Apcērpj vīteņaugus, kuri ziedus veido uz vecajiem zariem.
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