Šajā mēnesī

Ja vecgada vakarā šķita tūlīt būs klāt pavasaris, tad, martam sākoties, izskatās, ka ziema
cenšas atspēlēties par silto laiku gada sākumā. Arī laika pareģi prognozē, ka šogad marts būs
aukstāks kā parasti, naktīs gaisa temperatūra vēl ilgi sagalabāsies zema un siltāks laiks
gaidāms tikai mēneša trešajā dekādē. Izskatās, ka ar ārā veicamajiem dārza darbiem var
nesteigties, taču jaunajai sezonai jāgatavojas – pēdējais laiks sēt un stādīt un jāsāk modināt
sīpolpuķes un gumpuķes.

Košumdārzā
- Dekoratīvām graudzālēm apgriež sausos dzinumus.
- Lai zāliens pavasari sagaidītu labā stāvoklī, cenšas pa to nestaigāt, īpaši tad, kad sniegs
nokusis, bet zeme vēl mitra. Kad zeme apžuvusi, izlīdzina kurmju rakumus.
- Ja nav sala, sāk apgriezt vasarzaļos krūmus, kas zied sakot no jūnija līdz rudenim –
Japānas spirejas, klinšrozītes u.c.
- Sāk dekoratīvo vasarzaļo lapu koku kārtējo atjaunojošo apgriešanu – izgriež nokaltušos,
bojātos un aizlūzušos zarus, vājos dzinumus, veido vainagu. To nedara, ja saglabājas sals.
- Ja sniegs nokusis un augsne atkususi, gaisa temperatūra dienā ir plusos, bet rododendru
lapas neatritinās, rododendrus apmēram 1 - 2 nedēļas vairākas reizes dienā rasina, līdz lapas
atgūst normālu izskatu.
- Iestājoties siltākam laikam, pārbauda rozes un uz ziemu piesegtās ziemcietes. Ja uz
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stādījumiem sablīvējies sniegs, to izkliedē. Marta beigās pakāpeniski – vairāku dienu laikā
uzsāk pieseguma noņemšanu. Atbrīvo noliektos rožu dzinumus, kad tie ieņēmuši vertikālu
stāvokli, tos uz dažām dienām piesedz ar vieglu aizsargmateriālu.

Augļu dārzā
- Apseko augļu kokus, izgriež sala un saules bojātās vietas, griezuma brūces apstrādā ar
lerānu un ieziež ar potvasku. Tāpat apkopj dzīvnieku – zaķu, stirnu, mazo grauzēju radītos
bojājumus.
- Kad gaisa temperatūra vairs nenoslīd zem - 5° C veic augļu koku un krūmu apgriešanu,
veido vainagus.
- Pārbauda upeņu krūmus, vai nav upenāju ērcīte. Uzbiezinātos pumpurus izlauž vai, ja uz
dzinuma tādu ir daudz, izgriež visu dzinumu un iznīcina.
- Ar asu suku nokasa sūnas un ķērpjus no augļu koku stumbriem.
- Pēc apstrādes un apgriešanas augļu kokus apsmidzina ar varu saturošu fungicīdu.
- Griež augļu koku potzarus.
- Nogrieztos dzinumus ienes istabā uzziedināšanai.
- Kad sniegs nokusis un zeme apžuvusi savāc no rudens palikušās vecās lapas, augļu
kokus mēslo, uzirdina un mulčē apdobes.

Siltumnīcās
- Apkurināmās siltumnīcās:
- turpina sēt pavasara dārzeņus – lapu salātus, redīsus,
- dārzeņus dēstiem – papriku, tomātus, baklažānus, sparģeļus, kāpostus, gurķus un
garšaugus – baziliku, majorānu, pētersīļus u.c.,
- vasaras puķes – samtenes, puķuzirņus, asteres, lauvmutītes, lobēlijas, salvijas, petūnijas,
rudbekijas, gazānijas, krustaines, atraitnītes, celozijas u.c.
- ar spraudeņiem pavairo fuksijas, pelargonijas, krizantēmas, ar asnu spraudeņiem –
dālijas,
- piķē sadīgušos dēstus.
- Neapkurināmās siltumnīcās, kas jau sagatavotas jaunai sezonai, sēj pavasara dārzeņus –
lapu salātus, redīsus, spinātus.
- Ja nav paspēts, jaunai sezonai sagatavo neapkurināmās siltumnīcas – salabo logus,
nomaina pa ziemu bojātos stiklus, plēvi, mazgā, tīra, dezinficē siltumnīcu, nomaina vai uzlabo
siltumnīcas augsni.
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- Speciālās telpās stādu pavairošanai potē augļu kokus, dekoratīvos kokus un krūmus,
rozes.

Telpās
- Modina kamolbegonijas, stāda begonijas, kas sākušas asnot.
- Ēšanai diedzē kressalātu, sinepju redīsu, lēcu sēklas, steidzina sīpolus lokiem, arī sakņu
dārzeņus – bietes, selerijas, pētersīļus pirmajiem zaļumiem.
- Kastītēs uz palodzes sēj garšaugus.
- Uzziedina rudenī podos iestādītās sīpolpuķes.
- Pārstāda telpaugus, kuriem pods kļuvis par mazu vai kuri sākuši nīkuļot.
- Uzsāk telpaugu mēslošanu.
- Pārbauda iepriekš iegādāto sēklu dīgtspēju.

Pagrabā, glabātuvē
- Pārbauda sīpolpuķes un gumpuķes. Atbrīvojas no bojātiem. Gladiolu sīpolus pārnes
siltākās vietā.
- Izlasa bojātos dārzeņus no dārzeņu apcirkņiem.
- Pārbauda pagraba temperatūru un mitrumu, ja, nepieciešams gaisu pagrabā mitrina vai
atdzesē ar pagraba vēdināšanu.

Pagalmā
- Turpina barot putniņus.
- Iztīra vecos putnu būrīšus, gatavo jaunus (Vairāk var skatīt šeit un šeit ).
- Novērš mājdzīvnieku nedarbu sekas.
- Veido derīgo kukaiņu mājiņas. (Idejas var pasmelties šeit un šeit ).
- Izkliedē sniega kaudzes. Sniegam kūstot, rūpējas, lai nesakrājas lieks ūdens – veido
novadgrāvīšus.
- Ja sniegs nokusis un zeme apžuvusi, sakopj pagalmu, sagrābj vecās lapas.
- Pārrok komposta kaudzi
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