Koku un krūmu stādīšana

Koki un krūmi

Koki un krūmi dārzam piešķir burvību. Tie priecē acis ar savu faktūru dažādību, lapu un mizas
krāsainību, zaru arhitektoniku ziemas periodā.

Kopā ar kokiem zālājs un krāsainās puķu dobes izskatās daudz skaistāk. Kokveida kultūru
piemeklēšana jāveic ņemot vērā apvidus specifiku, tur jau esošos kokus.

Labi izskatās atsevišķi stāvoši augi, kā arī grupas, kas piemeklētas ņemot vērā kolorītu, faktūru,
izmantojot kompozīcijas pamatprincipus. Mūžzaļie skujkoki sevišķi labi atdzīvina dabas skatu
ziemā, kad lapu augi zaudējuši lapas, ir kaili un atrodas miera stāvoklī.

Stādīšanas termiņi

Stādus ar atklātu sakņu sistēmu var stādīt un pārstādīt pavasarī un rudenī. Optimālie termiņi
skujkoku stādīšanai pavasarī ir no 15. aprīļa līdz 1. maijam un rudenī no augusta beigām līdz
septembra vidum. Lapu kokus stāda no 15. aprīļa līdz 15. maijam, no septembra sākuma līdz
oktobra vidum.

Tagad liels augu vairums tiek pārdots ar aizvērtu sakņu sistēmu. Tas ir daudz kvalitatīvāks
stādāmmateriāls, jo sakņu matiņi, mikroskopiskie veidojumi uz sakņu galiņiem, kas atbild par
auga barošanu, paliek nebojāti. Tādu materiālu var stādīt visu stādīšanas periodu. Augus stādīt
labāk apmākušā dienā, kad nav karsti.

Dzīvžoga veidošana un stādīšana

1/2

Koku un krūmu stādīšana

Lai dzīvžogs būtu dekoratīvs un neizskatītos kā rinda spurainu krūmu, kas izpletušies pa visu
zemes gabalu un piemēslo to, ir nepieciešama pareiza stādīšana un formēšana. Mēs pareizi
piemeklēsim augus dzīvžogam un veiksim kvalitatīvu tā stādīšanu.

Dzīvžoga izveidošana ir ļoti svarīgs zemes gabala labiekārtošanas elements. Pareizi formējot,
dzīvžogs izdaiļos jebkuru zemes gabalu. Dzīvžogi izpilda zaļo sienu, aizsegu, starpsienu
funkcijas. Visbiežāk stādot dzīvžogu, mēs domājam par zemes gabala aizsardzību no svešām
acīm, par norobežojuma dekorācijām vai saimniecības ēkām. Dzīvžogu veidošana palīdz
teritoriju sadalīt funkcionālās zonās, izpildīt tīri dekoratīvo lomu, kalpojot par zālāja norobežotāju,
vai izceļot dārza celiņu līnijas. Dzīvžoga stādīšana uzlabo zemes gabala mikroklimatu un
aizsargā to no gāzu un putekļu piesārņojuma un trokšņiem.

Dzīvžogi ir tik daudzveidīgi un daudzfunkcionāli. Tie var būt vienas, divu, trīs rindu, cirpti un brīvi
augošie, audzēti no dzeloņainiem un nedzeloņainiem augiem. Dzīvžogu veidošanai izmanto
gan skujkokus, gan lapu kokus.
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