Šajā mēnesī

Oktobris dārzā ir pēdējais rudens mēnesis, jo naktīs jau bieži manāmas salnas, par ko liecina
arī straujais gājputnu lidojums virs mūsu dārziem.. Dārzs krāsojas rudens toņos un bērni
priecājas par spilgtajām kļavu lapām, kas čaukst zem kājām, protams, arī kastaņu laiks.. Oktobrī
ir jāpaspēj apdarīt visi darbi, lai dārzs būtu kārtīgi sagatavots ziemai. Ja nepagūstat šajā gadā
sastādīt visu, ko sirds vēlas, tad iesakām izveidot dobi jau šajā rudenī un ielabot augsni, kas
būs vēl vērtīgāka pavasarī, kad vairs nebūs jāveic ielabošanas darbi, bet uzreiz varēs ķerties
pie patīkamā – pavasara stādīšanas prieka..

Jāatceras, ka stādus konteineros var stādīt no sala līdz salam!

Košumdārzos:

• Oktobris ir kailsakņu stādīšanas laiks, droši var stādīt lapu un skuju kokus, kā arī dekoratīvos
krūmus un sevišķi dzīvžogus. Kailsakņu stādi ir lētāki, bet jāatceras, ka tie uzreiz ir jāiestāda,
tādēļ jau laicīgi jāsagatavo vieta un jāielabo augsne.

• Jāapgriež noziedējušie krūmi, veidojot formu, kas iekļaujas ainavā. Krūmiem, kas beiguši
ziedēt var veidot cirptu formu vai arī tikai nedaudz apgriezt noziedējušos ziedus. Apgriež viršus.

• Rudenī ziedošos lapu krūmus iesakām apgriezt pavasarī, jo to ziedi un lapojums vēl pagūs
mūs iepriecināt ar bagātīgo krāsu gammu.

• Jāsavāc visas nokritušās lapas, vēlams lapas ir sadedzināt, jo tajās var mitināties slimības.

• Dārzu rudenī vajadzētu nomulčēt.
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• Mūžzaļos rododendrus vajadzētu turpināt kārtīgi laistīt, jo tie uzsūc ūdeni lapās un tādējādi
augiem būs vieglāk pārziemot. Ūdeni nežēlojiet, droši ļaujiet rododendriem justies kā baseinā,
pozitīvais rezultāts būs redzams pavasarī!

• Oktobra beigās, sevišķi ārpilsētas dārzos, vajadzētu aizsargāt dārza kokus no grauzējiem un
meža zvēriem, jo bieži ziemā augļu kociņu mizas un tūju skujas ir kā delikatese stirnām. Koku
stumbrus var apsiet ar egļu zariem, kuri ir asi.

• Izzāģē nokaltušos, slimos vai bojātos zarus.

• Izgriež atvases.

• Apsedz sala jūtīgos vīteņaugus, oktobra beigās apgriež vīnkokus. Apcērp sala neizturīgos
lakstaugus, kuri ziedus veido uz jaunajiem dzinumiem.

Puķu dobēs:

• Izrok viengadīgās un sala neizturīgās vasaras puķes. Pelargonijas, begonijas, kannas un
fuksijas ir iespējams pārziemināt telpās.

• Izrok rudenī noziedējušās sīpolpuķes. Oktobra beigās sagatavo augsni vasarā ziedošajām
sīpolpuķēm, kuras stādīs pavasarī.

• Mulčē dobes un piesedz sala jūtīgākās daudzgadīgās puķes.

• Vasaras puķu kastes noņem un iztīra.
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Ūdens dārzā:

• Ūdensrozes no sekliem dīķiem pārnes uz pagrabiem.

• Mazus dīķus jāpārklāj ar tīklu, lai nesabirst lapas.

• Retina, dala ūdensaugus.

• Nogriež lakstus, bet saknes, ja nepieciešams, izrok ar lāpstu.

Rozes:

• Jāizgriež noziedējušie ziedi.

• Jānovāc nokritušās lapas.

• Jāpieliec augststumbra rozes.

• Veic atjaunojošo apgriešanu atkārtoti ziedošajām rozēm

Zāliens:
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• Ja rudens ir pietiekoši silts, tad zāliens būs jāpļauj biežāk, bet nevajag pārcensties, lai gan
jāatceras, ka uz ziemu nedrīkst zālienu atstāt pārāk garu, lai sniega pelējums ziemā neiemetas.

• Oktobra sākumā vajadzētu vēl pēdējo reizi nomēslot zālienu, ja tas nav izdarīts jau septembrī.

• Oktobrī zāliens vairs nav jālaista.

• Zālienu vajadzētu vertikulēt, ja nav tādu iespēju, tad pēc pēdējās pļaušanas, zālienu vajadzētu
stingri izgrābt ar grābekli.

• Iepriekš ielabotā augsnē var klāt paklājzālienu.

Augļu dārzā:

• Stāda augļu kokus un ogulājus iepriekš sagatavotā augsnē.

• Vēlā rudenī dod atbilstošu mēslojumu.

• Veic rudens apcirpšanu.

• Apgriež ogulājus.

Sakņu, garšaugu dārzā:
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• Sagatavo augsni pavasara stādīšanai.

• Novāc ražu.
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