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Ievadam.

Lauksaimniecības zināšanu lietderību un vajadzību musu

laikos neviens krietns zemkopis vairs neapšauba.

Praktisko zemkopju aprindas par teorētiskām zināšanām

plānveidīgi sāka ieinteresēt lauksaimniecības organizāciju sarī-

kotie priekšlasījumi un kursi tikai ap 20 gadus atpakaļ, sākot

ar deviņsimto gadu otro pusi. Vēl plašākus apmērus pieņē-
musi lauksaimniecības zināšanu propaganda, pateicoties valsts

budžetā atvēlētiem līdzekļiem, sākot ar valsts nodibināšanos.

Tomēr līdz šim elementāro zināšanu izplatīšanai priekš-

lasījumos un kursos ir bijis viens liels trūkums. Stāstītais un

dzirdētais visās nozarēs un noslēgtā sakopojumā nav bijis

pieejams iespiestā veidā, un tādēļ bieži gājis pilnīgi zudumā,

neatstājot cerēto un vēlamo paliekamo iespaidu.

Pirmais mēģinājums lietai līdzēt, neskaitot lauksaimniecī-

bas kalendārus, ir Rīgas, tagad Latvijas lauksaimniecības

centralbiedrības 1911. un 1912. gados manā redakcijā
izdotā „Latviešu lauksaimnieka rokas grāmata", kurai ar laiku,

pakāpeniski paplašinoties, vajadzēja izveidoties par pirmo lauk-

saimniecības enciklopēdiju.

Karš šo lietas dabīgo attīstības gaitu uz laiku pārtrauca.

Bet pēc kara, ar valsts nodibināšanos, mūsu dzīve spēji

kļuvusi intelektueli un materieli nesalīdzināmi plašāka un ro*

sīgāka, un radusies iespēja ari lauksaimniecības propagandu
nostādīt uz plašākiem pamatiem.

Novēršot minēto trūkumu musu lauksaimniecības Htera*

turā, pie grāmatu izdošanas ķērusies kā. sabiedrība, tā valsts

iestādes. Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrība sākusi

izdot „Lauksaimnieka rokas grāmatu", bet Lauksaimniecības

pārvalde — „Lauksaimnieka padomnieku", kā pirmo

plašāko lauksaimniecības enciklopēdiju

Izdodot padomnieku" ar valsts līdzekļiem,
Lauksaimniecības pārvalde ir gribējusi sniegt katram prakti*
skani lauksaimniekam, cik iespējams, lētā izdevumā, īsā kodo-



XII

līgā sakopojumā un viegli saprotamā valoda ne tikai teorētisku

atbildi, bet ari praktisku padomu visos jautājumos, ar kuriem

viņam jāsastopas praktiskā ikdienas darbā visās lauksaimniecī-

bas nozarēs.

Tādēļ „Lauksaimniecības padomniekā" atradīs atbildi ne

tikai bijušie un nākošie priekšlasījumu un kursu dalībnieki,
bet ari katrs cits lauksaimnieks un sevišķi jaunsaimnieks, kas

līdz šim ar lauksaimniecības teoriju visai maz vai pat nemaz

nav nodarbojies.

„Lauksaimnieka padomnieks" tiek izdots trijos sējumos,

ap 60 drukas lokšņu apmērā, ar daudz zīmējumiem. To sa-

stādījuši mūsu pazīstamākie lauksaimniecības lietpratēji. Viņi
centušies sniegt mūsu lauksaimniekiem katrs savā arodā to

labāko. Par to viņiem Lauksaimniecības pārvaldes, redakci-

jas un mūsu lauksaimnieku sirsnīga pateicība.

Un, beidzot, retlakcijas vēlējums: lai „Lauksaimnieka pa-

domnieks" ietu plaši mūsu zemkopju tautā, sniedzot padomus,
nesot zināšanas un ceļot kā lauksaimniecību, tā pašu lauk-

saimnieku mūsu saimnieciskās dzīves pirmā vietā, kāda viņam

pēc sava darba nozīmes mūsu zemē pienākas.

Agr. H. Celmiņš.



Laukkopībā.

Prof. J. Bergs.

A. Zeme.

Vārds „zeme" neapzīmē noteiktu jēdzienu. Par zemi sauc

ne tikai lauka virsējos un apakšējos slāņus, bet arī valsti,

tēviju (tēvzemi) v. t. t. Zemi taī jēdzienā, ko vāciski sauc

„Boden" un krieviski „noMBa", pareizāki būtu dēvēt par „irdni".

Bet tādēļ, ka vārds „irdne" vēl maz ieviesies, pagaidām to

lietosim tikai tur, kur vārds „zeme" varētu radīt pārpratumu.

Irdne no laukkopības viedokļa ir zemes garozas virsējā

sleja, cik tāļu ta spēj attīstīt augstākus augus (Fleišers). Tā

sadalās aramkārtā un apakš kārtā (apakšgruntē).

Aramkārta ir tīruma virsējā sleja, kuru arkls vai citi

rīki kustinājuši un kura no augu atliekām vai mēslošanas

satur vairāk vai mazāk trūda. No zemāk gulošas āpakškārtas
tā mēdz atšķirties caur tumšāku krāsu. Aramkārtas biezums

atkaras no zemes (irdnes) seklākas vai dziļākas kopšanas.

Arī no āpakškārtas augi bieži pa daļai ņem barību, se-

višķi tādi, kam dziļi ejošas saknes. Pastāvīgi šī kārta palīdz
augus apgādāt ar ūdeni. Tas tur rodas ne tikai no virsas

caur lietu un kūstošu sniegu, bet ne reti ūdens zemes apakš-
kārta ieplūst no citurienes, pa dziļākiem slāņiem. Tāpēc pie

augu izdevības lielu lomu spēlē ari apakškārta, sevišķi ja
virskārta sekla. Vieglai virskārtai vēlama stingra apakškārta
un otrādi. Zemai, slapjai vietai vēlama caurlaidīga, sausai —

stingra, saturīga apakškārta. Pie zemes novērtēšanas tā tad

jāņem vērā tiklab virs-, kā āpakškārtas īpašības; arī klimats

dara lielu iespaidu uz zemes vērtību.

1. Irdnes rašanās.

Zemes pirmveidam irdnes nebij, tad ari viņas virskārta

pastāvēja no akmenājiem. Vēl tagad plašos apgabalos zemes

virsu klāj neirusi klints. Tur, kur zemes virsu klāj irdne,

LaukSaimn. padomnieks
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pēdējā pa ilgiem laikmetiem radusies caur akmeņu iršanu. Pie

viņas radīšanas strādājuši tā dēvētie dabas spēki, tāpat augi

un dzīvnieki. Pēc izcelšanās veida izšķir:

Pirmirdnes, kas nogulušas uz ta paša akmenāja, no

kura viņas radušās. Sastāva ziņā līdzinās savam akmenājam.

Skalotas irdnes, kuras ūdens vai ledus pārnestas no

augstākām uz zemākām vietām. Mainīgām īpašībām un satur

dažāda veida un lieluma akmeņdrumslas, tāpat mainīgus dau-

dzumus trūda un augu un dzīvnieku atlieku.

Putinātas irdnes. Pie mums tādas ir gandrīz vienīgi

vēja sadzītas smilšu kāpas. Dažās citās pasaulsmalās sasto-

pami arī auglīgi saputinājumi.

Organiskas izcel t ne s irdnes radušās no augu

vai dzīvnieku atliekām. Kūdras un dumbras zemes cēlušās

no augu atliekām un pastāv pārsvarā no organiskas vielas.

Krīta (pliena) slāņi, infuzoriju zeme v. c. cēlušās no dzīv-

nieku atliekām un sastāv galvenā kārtā no minerālvielām.

a) Irdnes rašanās fizikalie cēloņi.

1. Akmeņu drupšana. Zem siltuma un auk-

stuma iespaida akmeņi izplešas un saraujas. Virskārtā tem-

peratūra mainās stiprāki un straujāki, nekā iekšienē. Bez

tam daudziem akmeņiem ir dažādas sastāvdaļas, kuras pie
tās pašas temperatūras izplešas un saraujas nevienādi. Šo

iemeslu labad akmeņi plaisā un drūp. Jo biežāki un stip-
rāki temperatūra mainās, toties spēcīgāki akmeņi irst.

Plaisās iekļūst ūdens, kurš salstot izplešas, caur ko drupšana

pavairojas. Atdalījušās drumslas tādā pat kārtā irst tāļāk,

tā ka rodas aizvien sīkākas daļiņas.

Akmeņu drupšanu un drupu pārvietošanu veicina tekošs

ūdens, ja viņš attiecīgi straujš. Tas izskalo klintis, no tām

lielāki vai mazāki gabali iekrīt upē, kura mazākos gabalus

veļ uz priekšu un citu pret citu trin un tā drupina tāļāk.

Ledus šļūdoņi akmeņus pārvieto un drupina. Ari vējš var

ņemt dalību akmeņu drupināšanā, gan tos nogāžot no kraujām,

gan savirpuļotas smiltis dzenot pret klintīm, kuru virsmas

mīkstākās daļas tiek notrītas

2. Akmeņu drupaču pārvietošana. Pie pār-
vietošanas darbojas ūdens, ledus un vējš, pie kam turpinās

pārvietoto daļu smalcināšana.
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Pie attiecīga krituma ūdens nes līdzi dažāda lieluma

ieskalojumus. Mazā krituma ūdens spēj nest līdzi tikai sīkus

un vieglus ieskalojumus. Ja upe izplūst no krastiem, tad

krastu tuvumā nogulstas grants un rupja smilts, tāļāku, kur

straume rāmāka, nogulstas sīkie ieskalojumi. Kad ūdens tek

gluži rāmi, kā mēdz būt mūsu upju lejgalos, tad no-

gulstas auglīga duļķe, kura satur saskalotu mālu, kaļķi,

organiskas vielas v. c. vieglas daļas. Daudz tādu uzskalo-

jumu sakrājas ap upju ietekām jūrā, kur jūras vējš un vi-

ņas ūdens sālssaturs duļķējumu spiež nogulties. Mūsu

līdzenumu un ieleju irdne pastāv no dažādu laiku uzska-

lojumiem, tādēļ zeme šeit tik mainīgām īpašībām. Akme-

ņus izmētājuši ledus blāķi, kuri rie reti atpeldējuši no lie-

liem attāļumiem.

b) Irdnes rašanās ķimiskie cēloņi.

ļa akmeņi druptu caur mechanisku spēku darbību vien,

tad irdne rastos pārāk gausi. Sparīgāki sokas skābekļa, ogļ-
skābes un ūdens ķimiska darbība, sevišķi ja to pabalsta
lielāks siltums.

1. Vienkāršo iršanu rada šīs vielas (t. s. at-

mosfe.ilijas) kopā ar mechamskiem cēloņiem. To visai vei-

ciņa siltums. Pie lielāka siltuma daudzi cieti ķermeņi šķīst

ātrāki. Tādēļ zemes sastāvdaļas vasarā pārveidojas spa-

rīgāki, nekā ziemā, pie kam arī sīkbūtņu darbība, kura

norit tikai pie zināma siltuma, spēlē svarīgu lomu pie ze-

mes pārveidošanās.

Skābeklis, kurš gaisā atrodas lielā daudzumā, savie-

nojas ar zemes dažādām sastāvdaļām, kad viņš līdz ar gaisu
tām piekļūst. Skābeklim pievienojoties (oksidējoties), oksidētā

viela pieņem lielāku apjomu, caur ko ķermeņi, kas šo vielu

satur, drūp.

Ddens jau tīrā veidā šķīdina daudzas vielas un tā var

pārveidot un sadalīt arī akmeņus, no kuriem rodas irdne.

Ddens, kas kustas zemē un virs tās, nav ķimiski tīrs, un tāds

šķīdina vēl spēcīgāki. Zemes ūdens parasti satur lielāku vai

mazāku daudzumu ogļskābes un skābekļa. Ogļskābi sāļi tādā

ūdenī, kas satur ogļskābi, šķīst vairāk vai mazāk viegli. No

akmeņiem, kas satur ogļskābus sāļus, ogļskābs ūdens tos

pamazām izskalo. Uz pāri palikušām grūti šķīstošām vielām,
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kas sastāda irdenu masu, nu var spēcīgāki iedarboties „atmos-

ferilijas". Citā vietā ūdens ogļskābos sāļus un viņu pārveido-

jumus var atkal atdalīt. Tā, piem., no jauna rodas kaļķak-

meņa slāņi.

Zināmā, pa lielākai daļai gan tikai niecīgā, mērā ogļskābi

saturošs ūdens šķīdina fosfātus, kuru lielākais daudzums tīrā

ūdenī nemaz nešķīst. Tā ogļskābais ūdens augu saknēm

palīdz pie fosfroskābes uzņemšanas.

2. Sarežģītā (komplicētā) iršana. Pie vien-

kāršas iršanas caur ūdens, ogļskābes un skābekļa iedar-

bošanos rodas kālija, nātrija, kalcija, magnija, dzelzsoksi-

dula un kramskābes sāļu šķīdinājumi. Akmenājos, kuri

rada irdni, šie sāļi visur sastopami. Sarežģītā iršana nu pastāv

iekš tā, ka minētie šķīdinājumi iedārbojas cits uz citu jau
irstošā akmenājā, vai arī iedarbojas uz vēl neaizskārtu akmenāju.
Tā iršana pastiprinās, un irdnē vairojas augiem uzņemamu

minerālu barībasvielu daudzums. Krājums nav pastāvīgs, tādēļ
ka barībasvielas ne tikai augi patērē, bet zināma daļa tiek

arī pamazām izskalota. Pēdējo parādību veicina t. s. vielu

apmaiņa, piem. kālija savienojumos kalcijam stājoties kālija

vietā, pēc kam pēdējais var tikt izskalots.

c) Fizikalu un ķimisku spēku kopdarbība irdnes radīšanā.

Visi cēloņi pie irdnes radīšanas dārbojas vienkopus un

cits citu veicinādami. No kopdarbības veida atkaras irdnes

attīstīšanās ātrums un īpašības. Noteicošu lomu te spēlē:

1) akmenāju veids un īpašības, t. i. viņu ķimiskais sastāvs,

sakārta, virsmas izveidojums v. t. t., 2) ūdens daudzums un

tanī šķīdušo vielu veids un daudzums.

Vispirms sairst akmenāju viegli šķīstošās daļas. Caur to

akmens top čagans un sadrūp. Čaganums tāļāku sairšanu

pasteidz, jo nu akmenī vieglāki iekļūst ūdens, ogļskābe un

skābeklis. Slāņaini, zvirgzdaini, rupjgraudaini akmeņi sairst

ātrāki nekā cieši blīvēti, cieti akmeņi.

No akmenāja ar līdzenu vai iedobumainu virsmu ūdens,
irdnei rodoties, aiznes tikai viņā šķīdušas vielas. No nokārās

vietas, turpretī, ūdens aiznes arī tikai uzduļķētas daļas. Tā tad

irdne, kas uz vietas rodas, var būt kātrā gadījumā savāda,
kauču akmenāji, kuri pārvēršas irdnē, būtu vienāda sastāva.
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Arī ūdens daudzumi, kas pie irdīšanas darbojas, dara iespaidu

uz irdnes sastāvu. Jo vairāk ūdens un tas ogļskābes bagātāks,
toties vairāk šķīstošu vielu, pie noskalošanas arī duļķes, tiek

aiznests projām. Izskalošanas mērs atkaras arī no tā, kā apakš-
kārta aiztur šķīdušās vielas. Noskalojumi no apaugušas no-

kāres ir mazāki, nekā no plikas, it īpaši strādātas. Stāvas

nokāres nemaz neder strādāt, bet tās jāatstāj ar zāli vai mežu

apaugušas.

d) Irdnes rašanās organiskie (fizioloģiskie) cēloņi.

Dažās vietās irdne radusies no augu un dzīvnieku atlie-

kām. No augu atliekām radusies kūdra un dumbra, no dzīv-

nieku atliekām infuzoriju zeme, pļavu kaļķis v. c. Parasti

šīm atliekām piemaisīti mineralzemes izskalojumi. Bet arī

vispārīgi organiskas būtnes piedalījušās un piedalās irdņu radī-

šanā, un taisni šai darbībai no lauksaimnieciskā viedokļa ir

liela nozīme.

1. Dzīvu augu un dzīvnieku iespaids
uz

irdnes rašanos.
Pēc zemes garozas atdzišanas irdnes

nebij. Augstāki augi uz „plikā" akmeņa nevarēja attīstīties

arī tad, kad tas vairs nebij par karstu. Pirmās
zemes apdzī-

votājas gan bijušas sīkbūtnes, sākumā tādas, kas panes ļoti

augstu temperatūru. Akmeni apdzīvotājām sīkbūtnēm vajaga
ne tikai oglekli, bet arī slāpekli ņemt no gaisa. Tām jāiztiek
arī ar maz mitruma. Vēlāku nak ķērpji un sūnas, kuras labāki

aiztur mitrumu, un uz viņu atliekām attīstās augstāki augi.
To saknes iespiežas akmeņu plaisās un palīdz viņas mecha-

niski paplašināt.

Tā augi tieši veicina irdnes rašanos un vairošanos. Viņi
irdnes uzkrāšanos veicina arī caur to, ka radušos smalkzemi

pasargā no aizskalošanas.

Tādi procesi, kas sākušies kopš gadu tūkstošiem, nori-

sinās vēl tagad. Aramzemes pārveidošanā svarīgāko lomu

spēlē sīkaugi, kā baktērijas, raug-, stīg- un pelējumsēnītes un

uz irdnes virsas dzīvojošas aļģes. Zeme, kurā tādas sīkbūt-

nes nepiemājo, ir „nedzīva", un augstāki augi tanī nepadodas.
Mazāk sīkbūtņu satur zemes, kas atrodas augstāku pār jūras

līmeni, cieši sagulušas, tā tad slikti vēdinās un satur mazāk

mitruma (zem zināma izdevīgākā daudzuma). Smilts satur

mazāk sīkbūtņu nekā māls un trūdzeme, mežzeme mazāk par
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aramzemi. Sīkbūtņu attīstību veicina kūtsmēsli un zemes

prāvāks kaļķsaturs. Dziļi strādāta un pienācīgi nosausināta

zeme sīkbūtnēm visbagātākā mēdz būt 25—50 cm dziļumā.

Sīkbūtnes, izdevīgos apstākļos, vairojas ļoti ātri. Zemes

mitrumu, gaisu, siltumu, barībasvielas v. c. sīkbūtņu vaja-

dzības Remijs dēvē par „zemes klimatu". Jo izdevīgāks

zemes klimats, toties vairāk sīkbūtņu. Sīkbūtnes ņem ievē-

rojamu dalību pie trūdēšanas un pūšanas, attīsta ogļskābi un

organiskas skābes un caur to stipri veicina iršanu.

Izšķir gaisbēdzes (anaerobas) un gaismīles (aerobas) sīk-

būtnes. Pirmās tām vajadzīgo skābekli atskalda no viņa sa-

vienojumiem, caur ko rada augiem kaitīgas vielas, un pie-

mājo zemes dziļākos slāņos, kur gaiss nepiekļūst. Jo mazāk

(seklāk) zeme vēdinās, uz toties seklākiem slāņiem izplatās

gaisbēdzes sīkbūtnes. Tāpat notiek, ja zeme nav pienācīgi
nosausināta un sastājušais ūdens attur gaisa iespiešanos. Gais-

mīles sīkbūtnes izlieto gaisa svabado skābekli, tā tad viņām

patīk vēdināta, līdz zināmam mēram nosausināta zeme, tur-

pretī nevēdinātā zemē tās iet bojā. Šīs sīkbūtnes arī dēvē

par labvēlīgām.

Labvēlīgās sīkbūtnes sadala un pārveido organisko vielu

(augu atliekas, kūts- un zaļmēslus), kuru augi nevar tieši

barībai izlietot. Dažas no organiskām slāpekļvielām attīsta

amonjaku (a m oni zac ij a), citas amonjaku pārvērš (oksidē) par

zalpetraino un zalpetrskābi (nitrif ikacija), kuru pēdējo augi
izlieto kā slāpekļbarību. Zemes zināms kaļķsaturs šo darbību

veicina. Beidzot zināmas sīkbūtnes saista gaisa svabadu

slāpekli, it īpaši kopdzīvē ar zināmiem augstākiem augiem,
uz kuru saknēm tās attīsta dziedzerīšus (bumbulīšus). Lauk-

saimniekam svarīgākās ir tās sīkbūtnes, kas ved kopdzīvi ar

tauriņziežiem (ābuliem, pākšaugiem). Šie augi (slāpekļkrā-

jēji) caur savām atliekām arī citiem* tīrumaugiem (slāpekļtē-

rētājiem) piegādā slāpekļbarību.
Dažas gaisbēdzes sīkbūtnes skalda zalpetri, piesavinoties

viņa skābekli un pie tam attīsta svabadu slāpekli, kurš izgaiso.

Zalpetra postīšana (denitrifikacija) mazāk ļaunuma nodara aram-

zemē (galvenā kārtā slapjā, kur aptrūkst skābekļa), bet lielus

slāpekļa zaudējumus rada nepareizi apkoptos kūtsmēslos.

Dzīvu dalību irdnes veidošanā ņem zemē dzīvojoši dzīv-

niekvalsts piederīgi, sākot no vissīkākiem līdz zīdītājiem, piem.

kurmjiem. Sīkie pārtiek gandrīz visi vienīgi no trūda, sīkau-
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giem, augstāku augu atliekām vai dzīvu augu saknēm. Daži

no tiem ir bīstami kaitēkļi. Lielākie, kā kurmji, sliekas un

daži zirnekļi, zemē iztaisa vairāk vai mazāk plašas un dziļas

ejas, pa kurām ieplūst gaiss un ātrāki iesūcas ūdens. Arī

sīkie zemi izlodā. leplūdušais gaiss uz zemes dziļākiem

sļāņiem iedarbojas tieši un caur to, ka dod iespēju attīstīties

gaismīļiem sīkaugiem, kuru dīgļus paši alu taisītāji tur ievazā.

2. Beigtu augu un dzīvnieku iespaids uz

irdnes rašanos. Augu un dzīvnieku ķermeņa organiskā
viela pēc to nāves sadalās un pārvēršas caur trūdēšanu vai

'runēšanu.

Trūdēšana ir oksidacijas jeb lēnas sadegšanas process.

Pie tās vajadzīgs pa pilnam gaisa un mitruma. Trūdēšana

ātrāki norisinās pie lielāka siltuma. Viņa notiek ar tādu sīk-

būtņu vidutājību, kurām vajadzīgs gaisa skābeklis. Arī pašas

sīkbūtnes savā darbībā attīsta siltumu. Gaisa temperatūrai
nokrītot zem zināmas pakāpes sīkbūtņu darbība apstājas un

trūdēšanas process tiek pārtraukts. Trūdēšanas galaprodukti
ir ogļskābe un ūdens. Organiskās vielas slāpeklis var izgaist
svabadā veidā, bet pa lielākai daļai tiek pārvērsts amonjakā,
kuru attiecīgas sīkbūtnes var tāļāk pārveidot par zalpetraino
un zalpetrskābi. Minerālvielas, kuras izlietotas pie augu ķer-

meņu uzbūves, pārvēršas dažādos sāļos. Sārmainu vielu (piem.

ogļskābā kaļķa) klātbūtne trūdēšanu veicina. Organisku vielu

trūdēšanas starppakāpes dēvē par trūdu (humusu). Trūdvielas

ir tumšas līdz melnas krāsas ķermeņi. Tie sastāv no oglekļa,

slāpekļa, ūdeņraža, skābekļa un minerālvielām, kuras trūdo-

šie augi un dzīvnieki saturēja, atskaitot pēdējo to daudzumu,

ko ūdens izskalojis. Ja trūdvielas satur svabadas skābes, tad

ir darīšana ar „skābu trūdu", bet ja trūdskābes saistītas sāļos,
tad trūds ir „maigs" jeb „labs". Pēdējs rodas kaļķa klātbūtnē,

kurš saista skābes un veicina organisko skābju pārveidošanos.

Tr unē šana jeb pārogļošanās ir organiskās vielas

gausāka sadalīšanās, nekā trūdēšana. Tā notiek pie skābekļa

(gaisa) trūkuma, vai nepietiekošas pieplūšanas vai arī kad

siltumpakāpe ir trūdēšanai par zemu. Te attīstās tikai mazumi

ogļskābes un ūdens, bet vairāk ogļūdeņraža savienojumu

(purva gāze v. t. t.). Trunēšanas gala produkts ir ogleklis.
Trunēšanu parasti rada pastāvīgs slapjums (kūdras rašanās)
vai trunošo vielu apklāšana ar biezāku kārtu zemju.
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Organiskās vielas trūdēšana aramzemē vēlama, turpretī

viņas trunēšana un pārkūdrošanās pēc iespējas jānovērš.
Kūtsmēsli un augu atliekas aramzemē pārkūdrojas no pārāk

dziļas iearšanas vai ja slapjas aršanas, ciešas sagulšanās vai

slapjuma dēļ min. vielām gaiss piekļūst nepietiekošā mērā.

Ogļskābe, kas pie trūdēšanas attīstās, veicina minerālvielu

atšķīšanu, tā tad palīdz viņas sagatavot augu saknēm uzņe-

mamas, un arī uz zemes fizikālām īpašībām var darīt labu

iespaidu.
Rumkers izsakās: „Aramzeme nav nedzīvs, galīgi un

nemaināmi gatavs veidojums, kurš tikai kalpo mūsu augiem

par mītni un kuru tikai vajag strādāt un mēslot, lai iegūtu

augstākas ražas. Nē, aramzeme pastāvīgi pārvēršas; viņa

kultūraugiem ir ne tikai mītne, bet reizē arī barībasvielu

krātuve. Viņa ne tikai rada dzīvību, bet pati ir caur un cauri

dzīvinoša un dzīvināta caur šķīdināšanas, izskalošanas, atdalī-

šanas un rūgšanas procesiem, nemaz nerunājot par augstāki

organizētu būtņu ļoti bagātu un daudzpusīgu dzīvi, kura viņā
norisinās. Aramzeme, kopdarbībā ar gaisu, kas to aptver un

kuru viņa ietver, ir visas pasaules dzīvu būtņu maizesmāte".

2. Aramzemes galvenās sastāvdaļas.

Tīru aramzemi sastāda: 1. akmenāju rupjāki gruveši ar 5

līdz 2 milimetri šķērsmēra, 2. akmenāju sīkāki gruveši, kuri

satur smiltsgraudus ar 2— 1 U mm šķērsmēra un atskalojamas

daļas, kuras pastāv iz glīzda, kaļķa, trūda un smilts daļiņām
un koloidiem, 3. trūdvielas, 4. augu un dzīvnieku valstīm

piederīgi dzīvi organismi, 5. zemes ūdens, 6. zemes gaiss.
Zemes mechanisku sastāvu izzin caur duļķošanu un

skalošanu. Kādas vielas un kādos daudzumos zeme satur, to

izzin caur ķimisku analizi, kura tomēr nevar pasacīt, kādā

mērā katru vielu augu saknes spēs uzņemt. Sīkbūtnes, kā

aramzemes apdzīvotājas, jau pārrunātas.

3. Zemes veidi (sugas).

leteic irdnes šķirošanas dažādus paņēmienus. Vienkār-

šākais un parocīgākais vēl arvienu ir Thaera ieteiktais šķiro-
jums: akmeņu, smilts, māla, glīzda (glūda), kaļķa, trūda un

purvaiņas (dumbras un kūdras) zemes. Šinīs galvenās šķirās
gan nevar ievietot visu sastāvdaļu dažādus sakopojumus. Arī
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tādi apzīmējumi, kā smilšains māls, mālaina smilts, grants,

trūdbagāta smilts v. t. t. nedod noteiktus jēdzienus par zemes

sastāvu un fizikālām īpašībām. Lauka „labums" stipri alkaras

arī no tā, kāda kurai virskārtai ir apakškārta. Vispārīgi, cietai

virskārtai vēlama caurlaidīga apakškārta un otrādi, pie kam

krīt arī svarā, vai vieta augsta vai zema, sausa vai slapja,
līdzena vai nokāra v. t. t.

4. Zemes īpašības.

a) Vielu saistīšana.■ Augu barībai noderīgi mineral

sāji, kas šķīst ūdenī, ne visi var no aramkārtas izskaloties

zeme tos vairāk vai mazāk aiztur. Vispilnīgāki zeme aiztu

fosforskābi, kāliju un amonjaku, mazāk nātriju, vēl mazāk

kalciju un magniju un tiklab kā nemaz neaiztur ehloru, šer

skābi un zal pctrskābi. Saistīšana (adsorpcija) var bū

ķimiska vai notikt caur fizisku pievilkšanu. Pie ķimiskab

saistīšanas notiek zināmas vielas pilnīgāka apvienošanās ai

citu (piem. superfosfāta ūdenī šķīstošais vienkalcijfosfats ar

zemē atrodošos kaļķi vai glīzdzemi vai dzelzi savienojas par

div- vai trijfosfatu), caur ko savienojums top ūdenī nešķīstošs

vai atkal notiek vielu apmaiņa starp savienojumiem. Caui

apmaiņu augiem vajadzīgās barībasvielas var ne tikai tik

pasargātas no izskalošanas, bet arī zemes sastāva vielas, kuri

uzņemšana līdz šim bij grūta vai neiespējama, var pārvietoties

viegli šķīstošos savienojumos. Pie fiziskās pievilkšanas zemes

sīkās daļiņas uz savas virsmas aiztur zināmu daudzumu
no

zemes ūdenī atšķīdušiem sāļiem un caur to novērš viņu aiz-

skalošanu.

Adsorpcija arī zināmā mērā nokārto barībasvielu izlie-

tošanu caur augiem. Ja nebūtu adsorpcijas, tad zemei dodot

viegli šķīstošus mēslus, barībasvielu šķīdinājums pie maza

mitruma varētu pieņemt augiem kaitīgu stiprumu (biezinājumu

jeb koncentrāciju). Zemes, kurām pietiekoša saistīšanas spēja,

šķīdinājuma stiprumu nekārto tā, ka jo biezāks šķīdinājums,
toties vairāk viņas saista. Augiem vielas patērējot, daļa sai-

stījuma atkal pāriet šķīdinājumā. Tas pats notiek, ja zemes

ūdenssaturs vairojas.

Kāliju un amonjaku vislabāk saista māla un glīzda zemes,

pēc tām kaļķainās zemes. Fosforskābi visas trīs saista vienādi.

Smilts un purvāju zemēm ir vāja saistīšanas spēja. Natrona
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un kaļķa savienojumu piedeva mazina māla un glīzda saistī-

šanas spēju. Glīzda un kaļķa piedevas vairo smilts un pur-

vāja saistīšanas spēju. Auglīgām zemēm vispārīgi ir liela

saistīšanas spēja, taču ne katra zeme ar lielu saistīšanas spēja
ir arī auglīga (glīzds).

Vēl pastāv t. s. bioloģiskā sorpcija: sīkbūtnes

viegli šķīstošas barībasvielas izlieto sava ķermeņa uzbūvei

un tā tās pasargā no aizskalošanas. Pēc sīkbūtņu izbeigšanās

šīs vielas top augu saknēm pieejamas.

Vecs spēks zemē rodas caur to, ka caur saistīšanu

viņa uzkrāj lielāku daudzumu augu saknēm samērā viegli

uzņemamu barībasvielu, it īpaši slāpekļvielu. No tādām

zemēm var ilgāku laiku iegūt labas ražas bez mēslošanas,

caur attiecīgu apstrādāšanu vien. Visaugstākās ražas grūti

iegūt bez veca spēka, ar tiešu mēslošanu vien, sevišķi no

sakņaugiem v. tml., kam jāražo ļoti daudz sausnas.
Lielu

lomu pie veca spēka iekrāšanas spēlē sīkbūtnes, kuras iemieso

slāpekli; tāpat svarīga nozīme trūdam, tā tad kūts- v. c. or-

ganiskiem mēsliem. Zemēs, kam vāja saistīšanas spēja (smilts,

grants), nevar uzkrāt lielāku vecu spēku. Vispārīgi to vieglāki

patērēt, nekā uzkrāt.

Izskalošanās nozīmē ūdenī šķīstošu barībasvielu

pārvietošanos no irdnes uz dziļākām kārtām vai pa nosausinā-

šanas ierīcēm, sevišķi drenām. Jo caurlaidīgāka, mazāk saistoša

zeme, toties stiprāka izskalošana. Visvieglāki tiek izskalots

slāpeklis un kaļķis, mazāk kālijs un niecīgā mērā fosforskābe.

b) Zemes fizikalās īpašības.

Zemes fizikālās īpašības atkaras no tā, kādos samēros

viņa satur galvenās sastāvdaļas, it īpaši t. s. ģindeņdaļas, t. i.

kvarcu, glīzdu, kaļķi un trūdu.

1. Zemes sakārta (struktura). Irdne sastāv galvena
kārtā no sīkām daļiņām, izņemot akmeņainas-vai oļainas zemes.

Sīkās daļiņas nav visur vienādi sakārtojušās jeb sagulušās.
Vienās tās atrodas bez savstarpēja sakara, citās viņu zināms

daudzums savienojies pinkuļos jeb drupačās. Pirmo sakārto-

šanās veidu var dēvēt par viengraudsakārtu, otro par pinkuļ-
sakārtu.

Viengraud sakārta irdnes daļiņas (ne visas vienāda

lieluma, kā no 1. zīm. varētu iedomāties) sagulušas bez sa-
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vienojuma (.smilts, grants) vai arī salipušas bez starptelpas

(māls, glīzds), kā garoza. Ja smagās, pēc dabas lipīgās zemes

sausā stāvoklī saberztas, tad arī tām līdz stiprākai saslapšanai

un gabalos saiešanai viengraudsakārta ir vaļēja. Pinku ļ-

sakārtā (2. zīm.) turpretī šikās daļiņas savienojušās mazās

1. zīm. Viengraudsakārtas
šematisks attēlojums.

2. zim. Pinkuļsakārtas
šematisks attēlojums.

kopās jel) pinkuļos. Starp pinkuļiem dobuļi, kuru sienas

pārklāj plāna ūdenssega. Pa šīm ūdenssegām ūdens no āpakš-
kārtas sūcas uz augšu pa irdnes spraudziņām. Zemes dzīvei

un augu izdevībai labvēlīgāka pinkuļsakārta. Viņa sasniedzama

un uzturama caur zemes lietpratīgu strādāšanu un kopšanu.

2.Zemes koloidi līmveidīgas un olbaltumvielas,

trūdvielas, glīzda un citas vissīkākās daļiņas, kuras ūdenī

nevis šķīst, bet atskalojas. Teorētiski katra viela var pieņemt
koloidālu stāvokli, tomēr par koloidiem sauc tikai tās vielas,

kam min. veids ir pastāvīga parādība. Jau mēreni mitrās

zemēs ir tikdaudz ūdens, ka var koloidus uzskalot, ja citi

apstākļi labvēlīgi. It kā šķīdušais koloids („so\ * koloids*)
zināmos apstākļos var sadalīties par ūdeni un cietu masu;

pēdējo tad sauc „gel - koloidu". Tas notiek līdzīgi kā ar

pienu un asinīm pie»sarecēšanas. Arī tie abi ir koloidi. Zemes

koloidi var sadalīties ūdenī un cietā masā zem kaļķa, sala,

stipra siltuma, kūts- vai zaļmēslu attīstītas ogļskābes, papuves

v. t. t. iespaida. Tad viņi sarec jeb, kā saka, „izpārslo". Vis-

sīkākās daļiņas, kuras līdz tam zemes mitrumā turējās katra

par sevi, tad savienojas pinkuļos, pēc kam zeme var labāki

vēdināties un viņā svabadāki kustas ūdens.

Pinkuļsakārta var atkal izzust, kad uz irdni iedarbojas
lieli daudzumi ūdens, tāpat kad zemi nepareizi strādā (smagas

zemes „sasmērēšana", pārāk bieža vandīšana un rušināšana,

pārlieka smalcināšana). Arī daži mēslošanaslīdzekļi, kā piem.

čilizalpetris un kainits maitā pinkuļsakārtu. Izpārslojuma
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(recējuma) vietā nu rodas viengraudsakārta jeb koloidu „sol"

veids. Kad zemes virsotnē radies „sol" veids, tad viņai viegli

uzmetas garoza un pavasaros tā ātri aizkalst. Garoza nelaiž

gaisu cauri, tā aptrūkst sīkbūtnēm, un zemes fizikālās īpašības

maitājas aizvien dziļāk. — Kad koloidi „izpārslojuši", tad

zemes saistīšanasspēja ir labvēlīgāka.

3. Ūdens uzņemšanas spēja jeb udeņkapacitate

ir zemes spēja ūdeni uzņemt un noturēt; kas arī stāv sakarā

ar koloidiem. Galveno lomu te spēlē kapilaritate, porozitate

(urbuļojums) un uzbriešanas spēja.
Zeme pastāv no vairāk vai mazāk sīkām daļiņām, starp

kurām plaši izausts sīku stobriņu (caurulīšu) tīkls. Jo zeme

smalkāka, toties vairāk viņā kapilarstobriņu un tai lielāka

ūdeņuzsūkšanas spēja. Tanī pat virzienā darbojas porozitate

un uzbriešanas spēja. Pinkuļi arī ir poru jeb urbuļu caur-

austi, kuri ūdeni pievelk un aiztur toties spēcīgāki, jo urbuļai-

nākas ir zemes daļiņas un šaurākas pašas poras. Jo vairāk

pēdējās spēj vēl izplesties, toties vairāk viņas spēj uzņemt

ūdens. Visi koloidi spēj uzbriest (uztūkt). Ūdeni viņi uzsūc,

pie tam palielinot savu tilpumu. Žūstot tie savelkas, pie kam

attiecīga sastāva zeme nocietē un plaisā. „U deņt v rē tāj s

spēks" toties lielāks, jo vairāk zeme satur koloidu. Liela

ūdeņturētāja spēka zemes vairāk mitruma uzkrāj un to stiprāki
aiztur. Augu saknēm no tām mitrumu iegūt grūtāki, tā ka

sausā laikā piem. purvājā augi izdeg drīzāk, nekā smiltī, kauču

pirmais satur vairāk ūdens.

4. Ūdens kustība.1 Zeme ūdeni, kas tanī no virsas

iespiežas, vada tāļāk. So spēju sauc zemes caurlaidību

(pret ūdeni). Caurlaidība toties lielāka, jo plašākas starpas

starp daļiņām un jo mazāk zemē kapilaru, poru un briestspē-
jīgu ķermeņu. Rupji graudi, pinkuļainums un irdināšana zemes

caurlaidību pavairo. Ļoti smalkas zemes, kā glīzds un smags

māls, kad viņām radusies viengraudsakārta un tās ūdens pie-
sūkušās, var tapt gluži necaurlaidīgas. Ļoti sīkgraudainas
vai ļoti trūdamas zemes ūdeni pavisam grūti uzņem, kad tās

pilnīgi izžuvušas. It īpaši smags lietus atmērcē tikai pašu

virsējo kārtiņu, kamēr pārējais ūdens notek. Smags lietus

ātri aizskalo virsējās ieejas, tā noslēdzot dziļāk esošo gaisu,
kurš ūdeni nelaiž iekšā.

Ddens kapi 1 ara pacelšanas iesakās, kad zemes

dziļākās kārtās ūdens sakrājies vairāk par pusi no tā, ko
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viņas spēj uzņemt. Augstākām kārtām pie tam vajaga but

sausākām. Jo lielāki kapilari, toties ātrāka pacelšanās. Pacel-

šanās augstums pie lielākiem (platākiem) kapilariem ma-

zāks. Lauka virsmas irdināšana (ecēšana, rušināšana) mazina

žūšanu, tādēļ ka izjauc kapilarus un ūdens, līdz irdinātai

kārtai pacēlies, vairs gr/ūti tiek tāļāk. Kapilaritate un stiprāka
žūšana atjaunojas, kad irdinājums atkal sagūlies vai lietus

sasists. Spiešana un blīvēšana ūdens pacelšanos veicina.

Ūdens izgarošana. Ūdens no zemes virsas izgaro

tik ilgi, kamēr atmosfēra nav mitruma piesātināta. Silts gaiss

uzņem vairāk mitruma nekā vēss, tādēļ naktī izgarošana

mazāka, bet, gaisam dienā arvienu vairāk sasilstot, attiecīgi

vairojas. Tāpat pavasaros mēdz žūt ātrāki, tādēļ ka ziemas

aukstumā gaiss saturējis mazāk mitruma (absolūti), bet pava-

sarī sasilstot spēj uzņemt vairāk. Vējš veicina žūšanu, jo tas

apakšējo gaisu, kurš no zemes dabū mitrumu, pastāvīgi

sajauc ar gaisa augstākiem, sausākiem slāņiem. Visvairāk

žāvē vēji, kas nāk no sausiem apgabaliem. — Izgarojuša
ūdens vietā kapilari paceļas ūdens iz dziļākām kārtām. Tas

ved līdzi viņā atšķīdušas barībasvielas, arī tādas, ar kurām

citādi augu saknes nenāktu tiešā sakarā. Ddens ir augiem

vajadzīgs, tomēr viņa pārlieks daudzums kaitīgs. Lieks ūdens

kavē gaisa un viņa skābekļa iespiešanos zemē, mazina arī

zemes un virs tās guļoša gaisa siltumu. Sevišķi kaitīgs ir

stāvošs ūdens. Zemei un augiem visizdevīgākais ir 40—60°/o

no tā daudzuma, kādu katra zeme vispārīgi spēj uzņemt.

5. Attiecības pret siltumu un gaisu. Zeme

saules siltumstarus saista. Saistīšanas mērs atkaras no tā, ci

stāvi vai slīpi saules stari zemi apspīd, un no zemes virsotne

īpašībām un krāsas. Zeme stiprāki silst pie stāvāka apspī

duma, grubuļainas virsotnes un tumšākas krāsas. Jo labāka

kādas zemes siltumvadīšanas spēja, toties ātrāki siltums pārie
uz dziļākiem slāņiem. Mitra zeme siltumu vada labāki neka

sausa, tomēr mitras zemes sasildīšanai līdz zināmai pakāpe

vajadzīgs lielāks siltuma daudzums, tādēļ ka ūdens saista

apm. 7 reizes vairāk siltuma nekā zeme. Slapja zeme gausāk

sasilst, bet ari gausāki atdziest nekā sausa. Zeme siltumu

pastāvīgi zaudē caur izstarošanu. Jo sausāks un aukstāks

gaiss, toties stiprāki zeme atdziest. Tā dēvētas aukstas zemes

glīzdu v. c.ļ padara siltākas caur lietderīgu nosausināšanu

Siltumapbtākļi labojas arī no zemes lietderīgas strādāšanas.
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Zemes gaiss, kurš pastāvīgi apmainās ar āra gaisu,

ir skābekļa nabagāks un ogļskābes bagātāks nekā pēdējais.

Jo dziļāk zemē iekšā, toties vairāk turienes gaiss atšķiras no

āra gaisa. Jo sliktāki un retāki zemi strādā, toties mazāk tā

vēdinās un viņas gaiss satur mazāk skābekļa. Gaiss pilda
visus zemes dobumus, kurus neaizņem ūdens. Gaisa skābeklis

zemē vajadzīgs augu sakņu elpošanai, sīkbūtņu dzīvei un

zemes sastāvdaļu labvēlīgai pārveidošanai. Jo mazāk' zemes

virsotne noslēgta igarozas iznīcināšana, rušināšana), toties pil-

nīgāki zeme vēdinās.

B. Ielabošana (melioracija).

1. Nosausināšana.

Slapjas zemes galvenie ļaunumi jau uzrādīti. Var vēl

piebilst, ka slapjā zemē attīstās augiem kaitīgas vielas un šīs

zemes viegli skābst un grūti strādājamas. Sēšana iznāk vēla,
ražu nokopšana apgrūtināta, strādāšanai noderīgu dienu skaits

samazināts, sparīgi aug nezāles, kuru liela daļa slapjā vietā

gandrīz nemaz nav izskaužamas. Labvēlīgo sīkbūtņu dzīve

pavisam vārga, un viņu darbības laiks īss. Smagākām zemēm

slapjumā fizikālās īpašības sliktas un ātri maitājas.

Vietas slapjums ne arvienu atkaras tikai no lietus un

sniega ūdeņiem. Vieta var būt slapja arī tādēļ, ka pret vir-

sējām kārtām paceļas gruntsūdens, kurš pieplūst no augstākām,

pat attāļām vietām. Slapjums jānovērš caur nosausināšanu

Nosausināšana jāizšķir plašā un vietējā.

Plašā nosausināšana aizņem lielākas platības un

nesaistās ar atsevišķiem īpašumiem. Vietējā nosausināšana

bieži bez plašās nav nemaz iespējama (upju regulēšana, purva

nosausināšana, ezeru līmeņa pazemināšana v. c), jo nav kri-

tuma vietēju ūdeņu novadīšanai. Pie plašās nosausināšanas

jāvienojas lielākam skaitam lauksaimnieku, kuriem no tās

ceļas labums. Dažreiz tāda nosausināšana iespējama tikai ar

valsts līdzdarbību. Darbi jāvada -lietpratējiem, kas uz to

sevišķi sagatavoti.
Ddens pie nosausināšanas jānovada tā, kā augšanas gal-

venā laikmetā gruntsūdens līmenis turētos tīrumiem 0,75—1,25,

pļavām 0,5—0,75 metra zem virsmas. Jo smagāka, tā tad
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mitrumu stiprāki aizturētāja zeme, toties dziļāki gruntsūdens
līmenis jāgremdē. Gruntsūdens līmenis jāpielāgo arī ūdens

pieplūdumam no citurienes, kurš var notikt virs un apakš

zemes (avoksņainas vietas). Gruntsūdens kārtīgais līmenis te

jānospiež zemāku, t. i. nosausināšanas ierīkojums (grāvji,
drenas) jāierok dziļāki.

a) Ūdens nogremdēšana.

Atgadās iedobumi, dažreiz īsti plaši, kuru nosausināšana

parastā kārtā varētu maksāt pārāk dārgi, tādēļ ka jāpārrok

augsti un plati paaugstinājumi. Dažreiz iespējams tādas vietas

nosausināt caur ūdens nogremdēšanu. Proti, zem necaurlai-

dīgas augstākas slejas var atrasties caurlaidīga zemāka kārta,

pa kuru ūdens var aizplūst projām. Tādā gadījumā necaur-

laidīgai slejai cauri izrok stāvu eju, pa kuru ūdens var nogrimt.
Var izrakt vairākas tādas ejas. Pret sabrukšanu vai piesērē-
šanu eju pilda akmeņiem vai citu rupju, ūdeni caurlaidēju
materiālu. Var ari stāvus ielikt drenu caurules, kārtis vai

žagarus. No plašākas apkārtnes ūdeni ejai pievada pa grāvjiem
vai drenām.

b) Vaļēji grāvji.

Vaļēji grāvji neizbēgami, kur novadāmi ūdens lieli dau-

dzumi, kādus drenas nevar veikt. Tie jālieto arī līdzenās

vietās, kur drenas aizsērētu krituma trūkuma labad. Tāpat,
kur ūdens laikiem atguļ, nevar lietot vismaz cauruļdrenas.

Grāvjus, ja arī tie te drīz aizsērē, var atkal iztīrīt. Citādi

tīrumos no vaļējiem grāvjiem pēc iespējas jāizvairās. Tie

traucē un apgrūtina visus laukadarbus. Uz grāvjiem zūd

daudz zemes. Uz jaunu grāvju malām mēdz augt sēklnezāles,

kuras, ja pagūst nogatavoties, sēklas iebirdina arī tīrumā. Uz

vecākām grāvmalām atkal iezeļ vārpata v. c. sakņnezāles,

kuras cenšas ataugus raidīt tīrumā un noder par kultūraugu
dažādu kaitēkļu un slimību perēkļiem. Tomēr ja drenāžai

vieta nenoderīga vai trūkst līdzekļu viņas ielikšanai, tad

nosausināšanai jālieto vaļēji grāvji.

Daudz redz uztvērējus grāvjus raktus no kalna lejā. Tā

ir kļūda. Tiklab virs-, kā apakšzemes ūdens tiecas taisnākā

virzienā no kalna lejā. Ja uztvērēji grāvji rakti šai vai viņam
tuvā virzienā, tad viņos iekļūst samērā maza daļa novadāmā

ūdens.
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ft. zīrn. rāda grāvju nepareizu, 4. zīm. pareizu virzienu.

Šautriņas norāda, kādā virzienā zemes ūdens dabiski tiecas uz

leju. zīm. krituma virziena grāvjiem tuvākais ūdens tiecas

3. zīm. Grāvju nepareizs virziens (uztvērēji no kalna lejā)

arī uz zemes vājākās pretestības pusi. 4. zīm. uztvērēji grāvji
iet šķērsu kritumam. Dabā no šī virziena zināmā mērā jāat-

kāpjas, lai grāvji uztverto ūdeni varētu arī novadīt, t. i. vis-

pirms jādod zināms kritums. Jo vairāk uztvertā ūdens jāno-

vada, toties lielāks kritums tiem jādod Vispārīgi tiklab

novadītajiem, kā uztvērējiem grāvjiem jādod arī novadāmā

ūdens daudzumam piemērots platums un dziļums. Grāvji
allaž jārok taisni un tikai pie novadgrāvjiem pielaižama atkāp-
šanās no šī nosacījuma, ja citādi rastos nesamērīgas grūtības.
Jācenšas lauka gabalus ierīkot četrstūru veidā; vismaz garāko
malu grāvjiem vajadzētu iet līdzteku.
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Uztvērēji gfāvji jāliek toties biežāki, jo smagāka vai

ūdeni stiprāki aizturētāja zeme (gllzds, purvājs), jo līdzenāka,
zemāka un slapjāka vieta (virs un apakš zemes pieplūstoši
ūdeņi) un mitrāks klimats. lespaidu dara arī tas, cik lietus

nolīst augšanas laikā. Cietā zemē jārok dziļāki grāvji, nekā

4. zīm. Grāvju pareiza virziena šematisks attēlojums
(uztvērēji šķērsu kritumam).

irdenā, caurlaidīgā. Pirmā rok šaurākus, stāvākām malām,

otrā seklākus, lēzenākām malām. Caurmēra apstākļos pie

mums mēdz uztvērējus grāvjus rakt 2V2 pēdas dziļus un

3 pēdas platus, ar 1 —'2 pēd. platu dibenu.

Novadgrāvji uztvērēju pievestos ūdeņus novada tāļāk.

Tiem jābūt drusku dziļākiem par viņos ieejošu grāvju galiem.
Platums jāpielāgo novadāmā ūdens daudzumam, tā ka gari

novadgrāvji vairāk uz leju jārok aizvien platāki. Grāvjiem

jāsavienojas iespējami mazā leņķī, citādi viņu savienošanās

vietas drīz aizsērē.

Jauni grāvji jārok pavasarī un vasaras pirmā pusē, lai

viņu sāni pa silto un sauso laiku nostiprinātos; citādi var caur

salu un siltuma maiņu, tāpat caur ūdens atgulšanu rasties

iebrukumi. leteicams arī sānos iekaisīt timoteja un baltābula

sēklas. Rokot pa strādātu zemi, grāvmalas jāapkaisa ar zāļu

sēklu maisījumu, lai viņas nostiprinātos un neapzeltu nezālēm.

Ceļavietas nedrīkst atstāt tā, ka tās traucē ūdens notecēšanu.

Ja nav ceļavietām noderīgu vietu, tad pārbraukšanai jālieto

pastāvīgi vai pārcilājami tilti. Grāvji katru rudeni jāiztīra no

iebrukumiem, lopu izminumiem v. c. šķēršļiem, kas traucētu

ūdens kārtīgu notecēšanu, it īpaši pavasarī. Nedrīkst grāvjiem

„laisties" pāri ar arkliem, ecēšām v. c. rīkiem, bet jāmeklē

pārbraucamvietas vai rīki, atjūgti, jāpārceļ.

c) Drenāža un segti grāvji.

No neērtībām, zemes zaudējumiem v. c. nelabumiem, kas

stāv sakarā ar vaļējiem grāvjiem, izvairās, tīrumus nosau-

Lauksaimn. padomnieks
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sinot ar drenām. Tās neaizsalst, tā tad ūdeni var novadit ari

ziemā. Drenēti lauki pavasari nāk agrāki strādājami

un sējami nekā grāvoti. Ar laiku ap drenām sakārtojas sīkas

plaisas (5. zīm.), pa kurām liekais ūdens iz zemes nosūcas

ļoti ātri. Tādēļ drenēti lauki arī labāki un pamatīgāki vēdinās.

6. zīm. Akmendrenaža.5. zīm. Irdena sakārta pēc nodrenēšanas.

Drenāžu nevar ielikt katrs saimnieks pats, bet tiklab pro-

jekta sastādīšana, kā darbu vadīšana jānodod lietpratējam.
Drenāža atmaksājas drīzā laikā. Drenāžai visvairāk lieto māla

caurules. Dažos apstākļos lieto cementa caurules, kuras ne

reti iznāk lētākas un kuras var izgatavot pats saimnieks. Tās

nedrīkst lietot, kur drenās iekļūst skābs (rāvains) ūdens, jo
tāds cementa caurules saēd.

Cauruļdrenu vietā var lietot segtus grāvjus, kas arī ir

sava veida drenas. Šādus grāvjus mēdz lietot tur, kur maza

krituma vai lāgiem uznākoša ūdens atguluma dēļ caurules

aizsērētu. Tāpat segtus grāvjus ieteicams lietot tur, kur jā-
baidās no cauruļu aizaugšanas (dārzi, parki). Segtos grāvjus
visvairāk izved kā akmeņ- un žagardrenažu, skatoties pēc tā,
kāds materiāls lētāks vai parocīgāki piegādājams.

Akmeņdrenažā lieto no laukiem nolasītus akmeņus,

sārņus, ķieģeļu drumslas v. taml. Grāvja dibenā novieto rup-

jākos gabalus, augstāk smalkākos. lepilda 0,3—0,4 metra

biezu kārtu drumslu, un grāvju augšdaļu pilda ar „uz muti"

apgrieztām velēnām, kuras neļauj akmeņu starpās iebirt vai

ieskaloties zemēm. Uztvērēju un novadgrāvja savienošanās

vietas der nosegt dakstiņiem un izkraut lieliem akmeņiem,
lai novērstu aizsērēšanu. Akmeņdrenām vi s p ārī gi priekš-
roka dodama mineralzemēs ar cietu grunti un kur grāvji bieži

vai uz ilgāku laiku notek sausi.

Žaga r drenāža vislabākā kudrainās vietās un citur,
kur cauruļdrenaža aiz zemes nesaturības viegli var izļodzīties.
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Akmeņi tādās vietās var nogrimt. Žagari kūdrā un pastāvīgā

slapjumā ilgāki pretojas trūdēšanai. Grāvju dibenā novieto

apm. 1 pēdu resnas žagaru buntes, sasietas ar klūgām vai

staipulēm (drāti). Vislabāk priekš katra grāvja lietot vienga-
bala bunti, žagaru [galus laižot pamīšu. Labākais materiāls

7. zim. Vienkārša žagardrena. 8. zīm. Žagardrena, kurā žagaru
bunte balstās uz staklītēm.

žagardrenām ir kadiķi, tad kārkli, krūkļi, blīgznas, vītoli. Ža-

garus nosedz iespējami lielām un biezām velēnām, ar zāli uz

leju, cieši citu pie citas. Virs velēnām met irdeno zemi, ar

uzkalnu. Galvenie novadi izvedami kā vaļēji gfāvji, sevišķi
tādās vietās, kas plūdu laikā stāv zem ūdens. Kur apakša

stingra, tur var ierīkot tādu žagardrenažu, kāda redzama

8. zīm. Šis ierīkojums strādā labāki, bet ir dārgāks un ātrāki

sabrūk, staklītēm satrūdot.

Segtos grāvjos var ari likt kastes, kārtis vai caurulēs iz-

veidotus kūdras gabalus. Tādus nosausinājumus tomēr lieto

tikai uz maziem zemesgabaliem.

2. Akmeņu novākšana.

Lieli akmeņi, kas nopietni traucē zemes strādāšanu, katrā

ziņā no laukiem novācami. Tik lieli akmeņi, kas nav lāga

cilājami, pirms novešanas jāsaplēš. Tagad nav vairs vērts

pielietot vecos paņēmienus, kā piem. sakarsētu akmeņu aplai-
stīšanu ar ūdeni vai biszāļu iepildīšanu izkaltos caurumos.

Vienkāršākais un lētākais līdzeklis tagad ir spridzināšana ar

pikrinskābi. Zem akmeņa ierok dobumu, kurā novieto akmeņa
lielumam piemērītu skaitu patronu, un pēdējās aizdedzina.

Spiādziens reizē akmeni saskalda un izmet virs zemes. Spri'
dzināšanu drīkst izdarīt tikai šim darbam apmācītas un pār-
baudītas personas. — Ja lielos akmeņus kāda iemesla dēļ
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negrib novākt, tad tos var nogremdēt. Šinī nolūkā blakus

akmenim izrok attiecīga dziļuma bedri, kurā akmeni ieveļ.

Bedrei vajag būt tik dziļai, ka akmeņa virsgals nāk vismaz

3ļi—1 pēdai dziļāk, nekā ķer zemes strādāšanas rīki.

Strīdīgs ir jautājums par tik mazu akmeņu novākšanu,

kas zemes strādāšanu nopietni nekavē. No vienas puses aiz-

rāda, ka akmeņi, zem agrāk aprakstītu iršanas cēloņu iespaida,
irdnei pastāvīgi pieved uzņemamas barībasvielas, un ja sīkos

akmeņus novāktu, tad augiem šo barībasvielu, kuras „nekā ne-

maksā", aptrūktu. To vietā būtu jātērē vairāk minerālmēslu.

No otras puses izsakās, ka mazums barībasvielu, kas no ak-

meņiem atraisās, neatsver ļaunumus, kas rodas caur zemes

darbu apgrūtināšanu un darbarīku paātrinātu dilšanu. Ražas

varot pat mazināties, tādēļ ka augu saknēm jātērē enerģija

akmeņa pretestības pārvarēšanai. Jautājuma noskaidrošanai

līdz šim izdarītie izmēģinājumi diemžēl nav pārliecinoši. Vis-

pārīgi jāatzīst, ka sīkāku akmeņu piemaisījumam zināmās zemēs

var būt labvēlīgs iespaids. Akmeņi smagu, aukstu zemi pa-

dara siltāku un irdenāku. Viņi mitruma izgarošanu mazina,

bet lietus ūdens iesūkšanos nemazina, dažkārt pat veicina. Sma-

gās zemēs akmeņi paātrina labību nogatavošanos, un caur

viņiem graudi tiek smagāki. Novērots, ka akmeņainās zemēs

pākšaugi un ābuls dod vairāk sēklu, kamēr salmu mēdz iznākt

mazāk. Tā tad sīkāku akmeņu -mērens piemaisījums zemei

augu ražībai nevar vismaz kaitēt, bet sīku kaļķakmeņu pie-

maisījums dažām zemēm (glīzds, dumbra) aiz viegli izprota-
miem iemesliem

var būt tikai vēlams. ZāJespļāvēju lietošanu

ļoti apgrūtina tik sīki akmeņi, kas var iespiesties šo mašinu

izkaptīs. Tādi akmentiņi vai nu jānolasa vai bluķējot jāiespiež
zemē, -lai izkapts tos neķer.

3. Uzvedumi.

Galēju īpašību zemes var labot caur pretēju īpašību

zemju uzvedumiem, kurus strādājot piemaisa. Tā glīzdam un

smagam mālam piemaisa smilti vai granti, pēdējām atkal

glīzdu vai mālu. Visām šīm zemēm visai noder trūdzemes

piemaisījums, kamēr čauganu trūdzemi (purvāju, dumbrāju)
var labot caur māla uzvedumu. Sevišķas sekmes rāda kaļķ-

bagāti uzvedumi. Atmaksāties tādi uzvedumi mēdz tikai tad,
ja attiecīgais materiāls dabūjams uzlabojamās vietas tuvumā.
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D. Zemes strādāšana.

1. Zemes strādāšanas uzdevumi.

Irdne, kā jau redzējām, nav galīgi izveidojies produkts.

Augu barībasvielas viņā uzņemamā veidā atrodas tikai pa

mazākai daļai. Lai augi neciestu badu, barības vielām pastā-

vīgi jāpārveidojas, t. i. neuzņemamai daļai pamazām jāpieņem

uzņemams veids. Pie zemes pārveidošanas ne tikai fizikāli

un ķimiski cēloņi, bet arī dzīvas sīkbūtnes v. t. t. Zemes

strādāšanas pirmais uzdevums ir veicināt šos kultūraugiem

labvēlīgos procesus.

Tāļāk zemes strādāšanai vajag gatavot kultūraugiem

patīkamu „gultu", t. i. gādāt, ka sēkla vislabāk iestrādājama,
ka tā var kārtīgi uzdīgt un ka saknes var netraucēti izplatī-
ties pie barības un ūdens sameklēšanas. Tiklab zemes iepriek-

šējai, kā strādāšanai augšanas laikā (rušināmaugi), sīkbūtnēm

un augu saknēm jāpiegādā gaiss. Redzam, ka zemes strādā-

šanas mērķi un uzdevumi ir dažādi, tādēļ viņa izdarāma liet-

pratīgi un saskaņā ar dabas likumiem. Zemes strādāšanai ir

tieši un aplinkus uzdevumi un panākumi.
a) Zemes strādāšanas tiešiuzdevumi

un

mērķi.Irdināšanu izdara, lai sēklai sagatavotu patīkamu

gultu un saknēm sekmīgu izplatīšanos. Ja caur irdināšanu un

citu rīcību zeme ieguvusi labu pinkuļsakārtu, tad rupjākās
un sīkākās daļiņas ir sajauktas izdevīgā veidā. Tad visa

aramkārta izausta sīkām spraudziņām un lielākie dobuļi pār-

mainās ar pinkuļu kapilariem dobuļiem. Pinkuļos var viegli

ieaugt sīkās saknītes. Ja aramkārta pastāv no gruntiem un

pārāk rupjiem graudiem, tad plašajās starpās gan var augt

sakņu zari, bet sīkās saknītes nevar pinkuļos ieaugt, tādēļ ka

tie nocietējuši. lespējams tas top pēc gruntu atmirkšanas.

Jo ilgāki zeme gulējusi nestrādāta vai lietus un citu

ūdeņu saskalota, toties vajadzīgāka ir pamatīga irdināšana.

Pamatīga irdināšana vajadzīga arī smagai zemei, trūdnabagai,
mazāk iekoptai un aukstākā klimatā.

Zemi vispamatīgāki izirdina piemērīta veida arkls.

Smagā zemē tā lemesis velēnu paceļ un atbīda pret vēr-

stuvi. Kustoties velēna plaisā un drūp un vagā krītot dabū

beidzamo satricinājumu. Smagās zemes drupināšana ir toties
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pilnīgāka, jo stāvāka vērstuve un jo ātrāka arkla gaita. Jo

sīkstāka zeme, toties vajadzīgs lielāks satricinājums, lai velēna

pilnīgāki sadruptu. Irdenā zemē, sevišķi smiltī, arkla vēr-

stuves lauzējai un drupinātajai darbībai nav nozīmes. Nesazē-

lusi velēna te sairst no pašas smaguma, tiklīdz tā gar vēr-

stuvi pabīdīta uz augšu.

Irdināšanai visai parasts rīks ir ecēšas. Tās strādā sekli,

bet sparīgi. Tāļāk irdināšanai lieto kultivatorus, ekstirpatorus
un kāšus. Visdziļāk strādā pirmie.

Irdināšanas sekmes ar min. rīkiem visai atkaras no zemes

mitrumstāvokļa. Slapju zemi var ar citādi visnoderīgāko
rīku samaitāt (satraipīt), sausa zeme strādāšanai pārlieku pre-

tojas un lūst lielos gabalos. Tādēļ rūpīgi jānovēro irdināša-

nai izdevīgākais brīdis. Jo zeme pēc dabas smagāka, toties

mazāk gadījumu viņas izdevīgai strādāšanai.

Irdināšanas dziļums un pakāpē jāpielāgo ikreizējai vaja-
dzībai. Zemes uzlabošanai vispārīgi (papuve) jāirdina (jāvē-

dina) iespējami dziļi, pie tam ņemot vērā dziļāko kārtu īpa-
šības un saimniecībā piekopjamo augu sakņu dziļumu. Tieši

sēšanai jāirdina pilnīgi pielāgojoties katra auga prasībām.
Zeme pie tam nav gatavojama mechaniskiem līdzekļiem vien;

jāļauj arī dabai strādāt. Pie pinkuļsakārtas iegūšanas vajadzīga
arī dabasspēku darbība. Pēdējā iejaucoties nelaikā, nodarām

tikai ļaunu. Zemi tā var par daudz sasmalcināt un padarīt

kaitīgi čauganu.
Caur ap vērš ao v zemes apakšējās daļas, kuras dabū

maz gaisa, izceļ uz virsu, tā tad ved tiešā sakarā ar atmosfe-

risko gaisu. Tas nu viņā ļauj darboties un attīstīties sīkbūt-

nēm, kuras pirms tam nedzīvo vai pusdzīvo zemi atdzīvina.

Līdz ar to iz dziļākām kārtām paceļ augu barībasvielu jaunus
krājumus, kuri pārveidojas augiem patīkamā kārtā. Apvēršana
nevar notikt vārda šaurā jēdzienā, jo velēnu pārvietojot zeme

tiek arī vairāk vai mazāk irdināta un maisīta.

Zemi apvērst var tikai ar arklu. Kultivatori, ecēšas v.

tml. rīki apvērš maz un tikai nelielā dziļumā. Apvēršanas
mērs un veids atkaras no vērstuves veidojuma.

Zemes maisīšana vairāk vai mazāk notiek pie katras

aršanas. Pilnīga viņa nav nekad. Pašu virsējo kārtu vislabāk

samaisa ar ecēšām. Zināmā mērā virsējo kārtu samaisa arī

ar šļūci. Dziļāku kārtu maisīšanai lieto kultivatorus, ekstirpa-
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torus, kāšus. Jo tuvāk šo riku zari sastādīti, toties pilnīgāki

viņi maisa.

Irdināšana, apvēršana un maisīšana ir svarīgākie zemes

darbi. Liela loma strādāšanai piekrīt pie zemes tīrīšanas

no nezālēm. Zemes līdzināšana vajadzīga, lai zināmus

darbus varētu izdarīt pareizāki vai sekmīgāki. Līdzināšanu

izdara ar ecēšām, kūleņiem vai šļūcēm. Blīvē, kad zeme

pārāk irdena. Apmešanu mēdz lietot pie kartupeļiem,

sakņ- un citiem rušināmaugiem.
b) Zemes strādāšanas aplinkusuzdevumiem

nolūki.Zemes darbus pa lielākai daļai dara ne viņu tieši

seku labad vien. Tiešās sekas aplinkus palīdz sasniegt tālākus

uzdevumus augiem visizdevīgāko apstākļu sagatavošanā

Caur strādāšanu veicina un kārto fizikālos, ķimiskos un bio

loģiskos procesus zemē. Sadarbā ar mēslošanu, strādāšana

augiem gādā barību un zemes tādu sakārtu, kas uz min. pro

cesiem dara vislabvēlīgāko iespaidu. Strādāšanas svarīgākais
uzdevums ir radīt, uzturēt vai atjaunot zemē pinkuļsakārtu
kur tā jau zudusi vai zūd. Atkarībā no zemes īpašībām vi

no tā, kādi augi to sedz (ja viņa apsēta), nestrādātai zeme

pinkuļsakārta ātrāki vai gausāki zūd. Augu kuplā sega pinkuļ
sakārtu uztur vai pat uzlabo. Stiebraugi, kamēr tiem kuplas

lapas, zemi apēno samērā labi, bet jo vairāk tie tuvojas ga

tavibai, toties mazāks apēnojums, un zeme vairāk nocietē

Pēc augu novākšanas zeme strauji cietē un zaudē labo sakārtu

un jo sausāks laiks, toties ātrāki notiek nelabvēlīgā pārvērša
nās. Līdz ar to mazinās labvēlīgie procesi. Tādēļ katra

sējai zeme jāgatavo no jauna Rušināmaugicm zemi strādā pa

augšanas laikā, pa rindu starpām. Tālab viņi lauku mēdz

atstāt teicamā sakārtā.

Zeme arī pie pinkuļsakārtas nav arvienu vienādi irdena.

Irdenuma pakāpi izšķiļ- pinkuļu lielums un viņu ciešāka vai

čaganāka sagulšanās. Štrekers zemes daļiņu sagulsnē izšķir

šādas pakāpes: 1) rupja, 2) čagana, 3) irdena un 4) slēgta

pinkuļsakārta, 5) cieši saguluši zeme, 6) viengraudsakārta.

No zemes īpašībām un piekopjamā auga prasībām atkaras,

kura no šīm sakārtām, jeb kāda irdenuma pakāpe vēlamāka.

Vispārīgi jāsaka, ka iestrādātās sēklas tuvumā zemei vajag

visizdevīgākā daudzumā un samērā saturēt ūdeni, gaisu un

citus augšanas faktorus, jo tikai tad var bagātīgi sačemurot

sakņu bārkstītes un augiem nevajag tāļu raidīt garas sāņsaknes.
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Zemes irdenuma ziņa tomēr katram augam ir savas sevišķas

prasības: vieni mīl irdenāku, citi stingrāku, vairāk sagulušu zemi.

9. zīm. Viengraudsakārtas (pa kreisi) pārvēršanās pinkuļsakārtā (pa labi).

Zeme, augšanas laikā un pēc gatava sējuma novākšanas,

pieņēmusi 9. zīm. pa kreisi redzamu viengraudsakārtu. Šo

sakārtu var pārveidot caur lobīšanu, ecēšanu, pieveišanu un

uzaršanu pilnā dziļumā. Kur arkla vērstuve zemi uzmetusi

iepriekšējai velēnai, saguluši rupji grunti, ar rugāju, sakņu un

nezāļu atliekām. Te radušies augu attīstībai nelabvēlīgi dažāda

lieluma dobuļi. Arumi gan sairuši, bet pa lielākai daļai ne-

vienādi un pārāk rupji. Caur apstrādāšanu ar attiecīgiem
rīkiem gruntus smalcina, gādā par augu atlieku sadalīšanos

un iegūst vienlīdzīgi drupanu zemi. Nu tā var vēdināties un

ļauj lietus ūdenim svabadi iesūkties līdz dziļākām kārtām.

Izgarošanu traucē samērā rupjā virskārta. Tādi apstākļi patīk
arī labvēlīgām sīkbūtnēm.

Visizdevīgākā normālā sakārta redzama 10. zīm.: virsū

rupja pinkuļsakārta, zemākā daļā slēgta pinkuļsakārta. Zemākā

10. zīm. Visizdevīgākā normālā sakārta, a-b — čagana, b-c— slēgta.

kārta cieši pieslienas apakškārtai, no kuras tā sausā laikā

saņem valgumu. Sakars starp strādāto zemi un apakškārtu
nedrīkst būt pārtraukts ne caur čaganumu, ne nostrīķējumu,
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jo tad nevarētu notikt ūdens un gaisa apmaiņa. Tādas nor-

mālas sakārtas sagādāšana ir zemes strādāšanas uzdevums.

Ne arvienu izdosies sasniegt tādu sakārtu, kā 10. zīm., tomēr

pēc tai vairāk vai mazāk līdzīgas pirms sēšanas aizvien jācenšas.

ii. zīm. rāda, kā apmēram uzbūvēts zemes pinkūlis un

kā sakņu bārkstis viņā iespiežas.

11. zīm. Zemes pinkulis. Atsevišķas daļiņas ūdens ietvertas, pa starpām

(balts) gaiss. Divas sakņu bārkstītes var viegli izmantotzemi, ūdeni un gaisu.

Normālas sakārtas iespaids uz fizikāliem

procesiem zemē sevišķi parādās pie mitruma nokārtošanas.

Ddens pinkuļsakārta līdz virsmai paceļas gausāki un mazāk

nekā viengraudsakārtā, tādēļ pirmā caur izgarošanu zaudē

mazāk nekā pēdējā. Tas tādēļ, ka pinkuļsakārtā ūdens pa-

celšanos traucē dobuļi un pašu pinkuļu spraudziņas ūdeni

aiztur, kamēr viengraudsakārtā ūdens augšup ceļas netraucēti.

Liela nozīme pie lauka žūšanas ir virsējās kārtas stā-

voklim, Ja tā sastāv no gluži rupjiem pinkuļiem, tad viņa

kapilaritati zaudē pavisam un ātri izžūst. Labākais aizsargs

pret aramkārtas izžūšanu ir čagana virssleja. Kaut šī čaganā

virssleja pati ātri izžūtu, tomēr dziļāk gulošā ir no izžūšanas

pasargāta, jo ūdens, līdz čaganai kārtai uzkāpis, vairs netiek

tāļāk, jo čaganai virskārtai trūkst kapilaritates. Sis virskārtas

čaganums vajadzības gadījumā pēc iespējas jāatjauno caur at-

tiecīgu strādāšanu.

Normālas sakārtas zeme izturas it kā kurš lielākās

porās ūdeni viegli uzņem, bet sīkajā sakārtā spēcīgi aiztur.

Ciešā sakarā ar miti umapstākļu nokārtošanu stāv zemes

vēdināšana. Tikai normālas sakārtas zemē gaiss var kārtīgi

apmainīties (atjaunoties). Ja zemes kapilari un citi dobuļi

ūdens pārpildīti, tad vēdināšana neiespējama. Vajadzīgs pareizs
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samērs starp ūdeni un gaisu, un tāds ir pie normālas sakārtas.

Ari ja lauka virsu pārklāj kamara, gaisa apmaiņa zemē nav

iespējama. Gaisam trūkstot zemē nevar labvēlīgi norisināties

ķimiskie procesi, kārtīgi attīstīties un darboties sīkbūtnes un

labvēlīgi sadalīties trūds. Arī ja nocietējusi zeme salausta

lielos gabalos, vēdināšanās nav pilnīga, jo cietajos gabalos

gaiss netiek iekšā. Kad ārā gaiss silts, tad caur viņa iespieša-

nos arī zeme stiprāki sasilst, kas savukārt dara labu iespaidu

uz ķīmiskiem procesiem un sīkbūtņu dzīvi. Normālas sakārtas

zemes vispārīgi turas siltākas par cieši sagulušām. To vēl

pabalsta normālas sakārtss izdevīgākie mitrumapstākļi.

Zemes gatave. Par zemes gatavi (Ackergare), kuru

agrāk dēvēja „norūgumu", parasti apzīmē to zemes stāvokli,

kad viņa caur sīkbūtņu darbību pieņēmusi zināmu atsperīgu

irdenumu, atrodas izdevīgā pinkuļsakārtā un uz normālas

mitrumpakāpes. Caur zemes mechanisku strādāšanu vien šis

stāvoklis nav sasniedzams, bet caur to, ja viņu izdara liet-

derīgi, tikai „dabai paver vārtus". Galvenais pie zemes

gatavošanās ir labvēlīgo sīkbūtņu darbība, kuru nedrīkst caur

nelaikā strādāšanu traucēt. Zeme var gatavi zaudēt caur

sagulšanos, sablieķēšanu un caur to, ka garozas dēļ viņā netiek

gaiss iekšā. Tādēļ ja neapsētai zemei grib gatavi uzturēt, caur

paviršu irdināšanu (ecēšanu, rušināšanu) viņas virskārta īstā

laikā jāpataisa vaļēja. Ja smags lietus zemi sablieķējis, tad

vajadzīga atkal dziļāka irdināšana. Ja gatave sagādāta caur

strādāšanu (kura dod sīkbūtnēm iespēju darboties), tad to

mēdz dēvēt par strādāšanas gatavi.

Zemes gatave var rasties arī citādi, nekā caur neapsēta
lauka strādāšanu, ja vien sīkbūtnēm, kas ir gatavos īstās gā-

dātājas, sniegti rosīgai darbībai vajadzīgie apstākļi. Piem., ja
lauku aizņem labi attīstījušies kupli lapoti augi, kā tauriņzieži

(ābuls, zirņi, pelušķi) vai griķi, tad arī cieta un ātri aizkal-

stoša zeme ar laiku top irdena un viegli strādājama. Zemes

stāvoklis vislabāks mēdz būt taī laikā, kad augi ir pilnā at-

tīstībā un lauku vispilnīgāki apēno. Tad labvēlīgās sīkbūtnes,
kuras bīstas gaismas un sausuma, var darboties līdz pat zemes

virsai, kurai apēnojums neļauj izžūt, un no tās attur saules

starus. Tādā gadījumā gaiss caur sīkbūtņu darbību irdināto

virsu svabadi iekļūst zemes dziļākās kārtās, kur citas sīkbūt-

nes nu var darboties nepārtraukti, kamēr ja lauks nav at-

tiecīgi apēnots, tad virsējā kārtā sīkbūtnes nevar uzturēties,
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un lietus, kura smagāku uzkrišanu nekavē augu biezas segas

pretestība, zemei viegli uzsit garozu. Arī kupli auguši stiebr-

augi, kamēr tie jauni, var zināmu laiku uzturēt šādus lab-

vēlīgus apstākjus, bet kad viņi iet uz gatavošanos, tad sega

top šķidra un zeme zem tiem ātri nocietē. Min. kārtā radušos

gatavi sauc par apēn ošanas gatavi. To var iegūt arī

caur mākslīgām segām, piem., caur kūtsmēslu vai salmu at-

tiecīgi biežu klāju. Zemi pēc segas novākšanaš vajag steigšus
kauču pavirši uzirdināt, citādi apēnošanas gatave ļoti ātri zūd.

Var runāt arī par sala gatavi. To smagākās zemes

arumos novēro ziemai beidzoties. Sals gruntus un velēnas

sadrupinājis samērā rupjos pinkuļos, sarecinājis koloidus un

zemi vispārīgi padarījis viegli strādājamu. Nu tikai caur īstā

laikā izdarītu lietderīgu strādāšanu jāgādā, lai nerodas garoza,

tad sīkbūtnēm, kuras pavasara siltumā atdzīvojas, nodrošināta

bagāta attīstība un sekmīga darbība.

Visai teicamā sakārtā mēdz atrasties pļavu, labu ganību

un lapu mežu zemes. Pie viņu uzplēšanas varam novērot īstu

gataves stāvokli. To es gribētu nosaukt par dabisku ga-

tavi, kura radusies pa daļai caur apēnošanu, pa daļai no trūda

bagātības, kas cēlusies caur augu atlieku uzkrāšanos. Līdzīgu
stāvokli novērojam arī ilggadīgu barībasaugu (ābula, lucernas,

zālāju) plēsumos tīrumā.

2. Zemes strādāšanai lietojamie rīki.

Zemes darbam tagad izgatavo samērā lielu bagātību dažādu

rīku, kuriem katram savs sevišķs uzdevums. Diemžēl, ne

katram saimniekam pa spēkam iegādāt visus rīkus, kuri viņa
zemes visizdevīgākai strādāšanai būtu vajadzīgi. Maza rocība

daudzreiz spiež, kādu vienu rīku lietot vairāku uzdevumu

izpildīšanai. Te tad vajadzīga sevišķa uzmanība pie rīku

izvēles un iegādāšanas.

A. Arkls.

Arkla uzdevums ir zemi irdināt, apvērst tin maisīt. Viņu
lieto arī nezāļu iznīdēšanai, kūts- un zaļmēslu, dažkārt arī

sēklas iesegšanai. Arkla strādājošām sastāvdaļām vajaga būt

katram atsevišķam darbam pielāgotām, tikai tad viņš darbu

var veikt vissekmīgāki un ar mazāko spēka patēriņu. Pārējās

sastāvdaļas nolemtas strādājošo savienošanai un vagas platuma

un dziļuma pārstādīšanai. Arkla galvenās sastāvdaļas ir:

1) ķermenis, 2) disele, 3) piejūgs.
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Arkla ķermenis sastāv no lemeša, vērstuves (strīķ-

clēļa), stāva, jeb apakšķermeņa, zoles un piegulsnes.

1. Lemesis velēnu atgriež no apakšas, kamēr duncis

vai ķermeņa priekšējā mala to atgriež no sāniem. Lemeša

asmens jāliek pret aršanas virzienu 20—60° lielā leņķī, ik pēc
strādāšanas apstākļiem (zemes īpašības v. c). Lemešus taisa

no tērauda, parasti ar biezāku priekšgalu, jo viņiem jāstrādā

12. zīm. Dzijkulturas un universalarkls (ar dubultdisteli un pašvadību).

vissmagākais darbs un tie ātri dilst. Lemešus mēdz taisīt

apm. 26—30 cm garus un 15—30 cm platus. Lemeši labāk

taisāmi platāki, jo šauri pie platākas vagas velēnas zināmu

daļu atplēš, bet neatgriež. Dažiem arkliem var pielikt
šaurākus un platākus lemešus, ik pēc vajadzības. Vērstuvei

viņiem vajaga piegult iespējami cieši. Lemesim, it īpaši viņa

priekšgalam, vajaga alaž būt asam.

2. Vērstuve lemeša drusku pacelto velēnu ceļ tāļāk

un beidzot apvērš un drupina. Vērstuves veids jāpielāgo
zemes īpašībām un viņas ikreizējam stāvoklim, tā ka tai pašai

zemei, kad tā sakaltusi, labāki noder citāda veida vēr-

stuve, nekā kad viņa irdena. Pēdējais sevišķi krīt svarā pie

smagām zemēm. Dažas fabrikas arklu ķermeņus taisa tādus,

ka viņiem var pielikt dažāda veida vērstuves.

Pec darba veida izšķir: a) apversejus, b) drupinatajus,
c) kultur- un d) šķīvjarklus.

a) Apvērsējiem arkliem ir skrūvveidīgi izliekta vēr-

stuve. Ja vērstuve ļoti slaidi locīta un gara, tad velēna tiek

apvērsta un noguldīta gandrīz gluži vesela. Apvēršanu vei-

cina arkla gausa gaita.
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b) Drupināt ājiem arkliem ir samēra stāva vērstuve.

Apvēršana slikta, bet drupināšana teicama. Arkla ātra gaita
irdināšanu veicina.

c) Kulturar"klu vērstuves veids stāv vidū starp ap-

vērsēju un drupinātāju arklu vērstuvēm. Vislabāki noder

dziļai aršanai, vidējām zemēm un tādām smagām, kas, trūd-

satura un labākas iekopšanas dēļ, arot irst un drūp. Var

lietot arī vieglās un ļoti smagās zemēs. Šādi arkli visvairāk

izplatīti.

d) Šķīvj arklus lieto sazēlušas zemes aršanai, zaļ-

mēslu iearšanai v. t. t. Vērstuves vietu izpilda apgrozīgs

tērauda šķīvis.

Arkliem, ja tie strādā cits aiz cita, vajadzīgas visiem

vienādas vērstuves. Labiem arkliem vērstuves apklātas ar

ļoti cietu bruņsegu, tālab tās maz dilst un mazas trīšanās dēļ

viegli strādā. Tādas vērstuves arī ir vieglākas svarā. Vēr-

stuvi un lemesi taisīt vienā gabalā nav ieteicams, tādēļ ka

lemesis nodilst daudz ātrāk par vērstuvi.

13. zīm. Amerikāņu šķīvjarkls.

3. Arkla zole stāv iepakaļ lemesim un arkls uz tās

uzguļ. Lai arklam būtu viegla gaita, zolei vajaga būt piemē-
rota garuma un platuma. Labiem arkliem zoles taisa tērauda.

4. Piegulsne ir arkla ķermeņa neartai zemei pieslietā
mala. Piegulsnes trīšanos var mazināt caur to, ka vagas sā-

niem tai ļauj piegult tikai abos galos.

5. Stāvs līdz šim pārrunātas daļas savieno sava starpa

un ar arkla dīsteli. Tam vajag būt pietiekoši stipram. Stāvi
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var but čuguna, bet tie smagi un trausli, tādēļ labāk viņus

liet no tērauda vai kalt.

14. zīm. a — čuguna, b - kalts stāvs.

ģ. Duncis, kuru vislabāk taisīt tērauda, velēnu no

iekšpuses atgriež vajadzīgā platumā. Cietā vai sazēlušā zemē

duncis atvieglo vērstuves darbu. Ik pēc zemes īpašībām
duncis jāliek slīpāki vai stāvāki. Kur duncis pārāk „apķeras",

tāpat čauganā kūdrājā, ieteic dunča vietā lietot plānu, noasi-

nātu tērauda ripu (15. zīm.). Dunča vietā var likt arī priekš-

15. zīm. a — duncis, b — griezēja ripa.

lobītāju, bet bieži labāk lietot abus reize. Priekšlobītājs
ir mazs arklķermenis, kurš virsējo kārtu 4—6 cm dziļi no-

loba un iemet vagas dibenā. Viņu visvairāk lieto, sazēlušu

zemi arot.

7. Dīstele vilcēju Ori vadītāju spēku pārvada uz arkla

ķermeni, kurš ar to cieši savienots. Dīsteli nav ieteicams

taisīt garāku, nekā darbalopiem vajadzīgs, jo gaj*a dīstele

grūtāki valdāma. Starp dīsteli un lemesi jāatstāj tik daudz

telpas, ka nevar sastrēgt rugāji un kūtsmēsli. Tālab bieži

taisa stipri uz augšu izliektas dīsteles,
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8. Roktup noder arkla vadīšanai, izcelšanai un ieva-

dīšanai zemē. Rokturus īsākus taisa priekšuarkliem, kur tiem

mazāka nozīme.

Pēc vilkšanas ierīces veida izšķir: a) svabadus jeb svārst-

arklus (Schvvingpflug), b) balstarklus (Stelzpfl.), c) priekšu-
arklus (Karrenpfl.) un d) rāmjarklus.

a) Svārsta rklu dīstelei nav nekāda atbalsta. Vispā-

rīgi šos arklus lieto visai maz, bet pie mums pie viņiem turas

ļoti sīksti, pa daļai to lētuma labād. Kā vispārīgi, tā ari pie
svārstarkla velkspēks tiek vislabāki izmantots, ja dīsteles gals
iekrīt ideālā velklīnijā. To nosaka tverpunkts X pie darblopu
rīku paugām, punkts //, kur streņģes piestiprinātas zvenģelei,

16. zīm. Spēki un pretestības pie svārstarkla.

un kads punkts drusku aiz lemeša gala, kura domājas savie-

notas visas pretestības arklam zemē. Šo vidusspēku 7? 16. zī-

mējumā var sadalīt pretestībā Z stāvā laukumā un guļu spie-
dienā Ņuz piegulsnes pusi. Guļu pretestību piegulsne pār-
nes uz zemi, bet slīpai pretestībai Z līdzsvaru notur velk-

spēks, ja tas pirmai līdzīgs un darbojas tai pašā virzienā. Ja

punkts X atrodas pretestības virziena Z pagarinājumā*, streņģu

slīpums tāds pat kā pretestībai z7, tad velkspēks un pretestības

t7. zīfn. Ekerta (Eckert) fabrikas svārstarkls.

netur līdzsvaru. Pretestību viduspunkts mainās ik pēc zemes

īpašībām, aršanas dziļuma un vagas platuma, tāpat kā spēka

tvefpunkts mainās ik pēc darbalopu augstuma un streņģu

garuma. Lai tos varētu ielaist pretestības virzienā, arklam
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vajadzīga ierīce, caur kuru velklīniju var nostādīt pareizi uri

nokārtot vagas vēlamo dziļumu un platumu. Šī ierīce ir regu-

lators. Svārstarklam (17. zīm.) tas parasti pastāv no dīsteles

galā šķērsu pierīkota šaudekļa, kuram piekārtots stāvs, no

augšas uz leju un sāņus pārbīdāms dzelzs slienis. Ar visu

pareizo uzstādīšanu, arājam tomēr pastāvīgi jāuzmanās un ar

spēku un veiklību jānovalda rokturi, Lai svārstarklu noturētu

pareizā gaitā.

b) Balstarkliem pret dīsteles galu pierīkots balsts

ar slieci (18. zīm.) vai riteni. Tas arājam atvieglo arkla vadī-

šanu, sevišķi kad zemes pretestības mainās. Balstarkliem

18. zīm. Ekerta fabrikas balstarkls.

gaita gan ir drošāka nekā svārstarkliem, tomēr viņi ne arvienu

strādā vienādā dziļumā, jo kad balsts iet piem. pār lielu gruntu

vai velēnu, vai arī apķep zemēm, tad vaga tūliņ iznāk seklāka.

Balstus lieto vairāk pie apmetējiem un rušinātājiem arkliem.

Sliečbalstus tagad vairs lieto maz, bet galvenā kārtā riteņbalstus.

c) Priekšuarkliem (12. zīm.) dīsteli atbalsta no tās

neatkarīga divriču priekša. Ja ass ir viengabala un taisna,

tad to riteni, kas iet pa vagu, taisa lielāku nekā otru. Tagad
vairāk lieto tādas asis, kam āragals saliekts uz augšu. Riteņi
tad ir vienāda lieluma, un āra riteni pie ass uzliektā gala var

nostādīt augstāki vai zemāki, tā nokārtojot aršanas dziļumu.
Var lietot arī grozāmas asis ar liektiem galiem. Kauču, pie
tā paša arklķermeņa, priekšuarkli ir smagāki un dārgāki par

svārst- un balstarkliem, tomēr viņi ieteicamāki drošās gaitas,
labāka darba un vieglākas vadīšanas labad. Priekšuarklu

sevišķs veids ir universalarkli, kuriem arklķermeņa vietā var

piestiprināt dažādus citus zemesdarba rīkus. Jau kopš ilgāka
laika priekšuarklus izgatavo galvenā kārtā kā universalarklus.

Universalarkli ir ļoti izplatīti, tikai Latvijā diemžēl vēl nē.
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d) Riteņ* jeb rāmjarkliem priekšas nav (19. un

20. zīm.). Dīstele vairāk vai mazāk izveidota par rāmi, līdzīgi
vairāklemešu arkliem. Aršanas dziļumu var pārstādīt arī

arklam kustoties (19. zīm.). „Pacharam" un tam līdzīgiem,
kuri ne tik parocīgi kā 19. zīm., vagas platumu un dziļumu

pārstāda ar regulatoru, tāpat kā svārst- un balstarkliem.

19. zīm. Beehera (Bācher) rāmjarkls 10—32 cm aršanas dziļumam.

'20. zīm. Beehera rāmjarkls "Pachar", 18 cm aršanas dziļumam.

Arkli šķirojami vislabāk pēc tā spēka, kuru lieto

viņu darbināšanai: „aizjūgarklos" un „motor- (spēk-) arklos".

Tāļāk abas kopas var šķirot ik pēc strādājama darba, un tā

dabūjam sekošu sadalījumu:

I. Aizjūgarkli:

1. Arkli zemes apvēršanai.
a) Vienpusvērsēji arkli.

1. Vienlemešarkli.

2. Vairāklemešarkli.

Lauksaimn. padomnieks
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b) Pārmaiņvērsēji arkli.

1. Apsviežami arkli.

2. Pārsviežami arkli.

c) Abpusvērsēji arkli.

1. Vienķermeņa apmetēji arkli.

2. Vairākķermeņu apmetēji arkli.

2. Arkli zemes irdināšanai.

a) Spīļu (čaču) arkli.

b) Apakšgrunts arkli.

3. Specialarkli sevišķiem nolūkiem.

11. Motor arkli.

1. Gājmotoru arkli.

2. Velkmotoru arkli.

a) Tvaikarkli.

b) Eksplozijas motoru vilkti arkli,

c) I'] lekt riski arkli.

I. AIZJŪGARKLI.

/. Arkli zemes apveršanal

a) Vienpusverseji arkli.

Šie arkli velēnu aivienu met uz vienu pusi, parasti uz

labo. Pēc ķermeņu skaita izšķir vienlemeš- un vairāklemeš-

arklus. Pareizāk gan būtu teikt vien- un vairākķermeņu
vai vien- un vairāk vagu arkli.

1. Vienlemešarkliem ir viens ķermenis un viena

vērstuve; priekšlobītāju neskaita. Katram arklam, pēc viņa uz-

būves, ir savs lielākais aršanas dziļums. Līdz 8 cm dziļu

aršanu sauc „lobīšanu", līdz 15 cm — „seklu aršanu" un

15—24 cm — „pilnu dziļumu". Pāri
par 24 cm ir dziļa aršana

un ap 35 cm. „dziļkultura". Cik liels pie katra vagas dzi-

ļuma un platuma vajadzīgs velkspēks, tas atkaras no ze-

mes īpašībām. Katras dziļākas kārtas aršanai vajadzīgs lie-

lāks spēks nekā tikpat biezas seklākas, jo seklākās kārtas

mēdz būt irdenākas. Liels iespaids uz spēka patēriņu ir arī

arkla konstrukcijai, atsevišķu daļu saskaņojumam un materi-

ālam, no kāda strādātājas daļas izgatavotas. Tāpat liels iespaids

tam, kādā kārtībā šīs daļas atrodas, jo piem., ar nodilušiem

lemešiem vai sarūsējušām vērstuvēm grūtāka aršana.
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2. Vaira kle tne šarklus lieto seklākai un vieglākai

aršanai, mēslu un sēklas iesegšanai, lobīšanai, nezāļu noarša-

nai v. t. t. Ar vairāklemešarkliem strādājot var aiztaupīt
cilvēku spēku un viņus viegli uzstādīt un vadīt. Dažkārt var

aiztaupīt arī dzīvniekspēku, piem., ar divlemesi 2 vagas arot

trim zirgiem, kamēr 2 vienlemešiem vajadzētu 4 zirgus. Šo

arklu darbināšanu, uzstādīšanu v. t. t. šeit neaprakstīšu. Labiem

arkliem mēdz dot līdzi lietošanas pamācības. Arkla visiem

ķermeņiem jāstrādā vienādā dziļumā. Dažus divlemešus var

sastādīt tā, ka priekšējā ķermeņa vietā pieliek āpakškārtas

irdinātāju (pleznu vai atsperi). Dažu četrlemešu arklu rāmjiem

ķermeņu vietā var piestiprināt pleznas v. t. t.

b) Parmaiņ v c r s c j i arkli.

Kalnainās vietās vienpusvērsēji arkli nestrādā apmierinoši.

Vagas laižot krituma virzienā, no lejas .kalnā arot piemoca darb-

lopus. Bez tam pie tādas aršanas no kalna lejā plūstošs ūdens,

strauji tekot, var izskalot dziļas rievas. Tādēļ labāk art gar

kalnu, t. i. šķērsu kritiunam. Ja to dara ar parastu arklu, tadpusi
velēnu iznāk mest pret kalnu. Tās slikti gulstas un bieži krīt at-

pakaļ vagā. Arī mitrums tādos arumos uzkrājas nevienādi. Šādiem

apstākļiem izgatavo pārmaiņvērsējus arklus, ar kuriem, tāpat

kā ar spīļu arkliem, ar no vietas, t. i. pa turp braucot izmesto

vagu tūliņ ar arī atpakaļ. Pie tā strādājošiem arkliem pieder:

1. Apsviežami arkli. Tos vairāk izgatavo ka

priekšuarklus, bet vieglākam darbam arī ka balstarklus (21. zīm.).

21. zīm. Zaka (Sack) viegls apsviežamarkls.

Arklam divi viens uz otra pierīkoti ķermeņi, kup galos ap-

sviežot, viens ar turp, otrs atpakaļ. Vācijā, Šveicē v. c. šie

arkli kalnainās vietās ļoti izplatīti.
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2. Pārsviežami arkli -(22. zīm.). Šie arkli nebūt

nestrādā smagāki nekā apsviežamie, dažā ziņā ar viņiem pat

parocīgāka rīkošanās. Tikai grāvjiem v. c. šķēršļiem ar

viņiem nevar pieart tik tuvu, tā ka gali jāatar platāki.

22. zīm. Pārsviežams arkls.

Pārmaiņvērsējus arklus var lietot arī līdzenā zemē. Tā-

dēļ ka velēnas mestas uz vienu vien pusi, arumu tāļāka strā-

dāšana iznāk ļoti vienāda, un tie sevišķi izdevīgi pie izmēģi-

nājumu sarīkošanas, jo te nav ne atarumu, ne saarumu.

c) Abpusv c r s ē j i arkli.

Šādus arklus lieto vagošanai, it īpaši dažu rušināmaugu,

piem. kartupeļu apmešanai (apraušanai). Sauc tos par ap-

metējiem. Arkla ķermenim ir uz abām pusēm griezējs, vis-

vairāk sirdsveidīgs lemesis, kurš zemi atšķir vaļā, pēc kam

vērstuves to aizmet uz abām pusēm. Viņus izgatavo kā

svārst- vai balstarklus. Vagas platuma nokārtošanai vērstuves

sarīko plašāki un šaurāki sabīdāmas. Apmetējus ar nekusti-

nāmām vērstuvēm var lietot tikai viena noteikta vagas platuma
dzīšanai. Abpusvērsēji arkli ir vienķermeņa (tādus lieto vis-

vairāk) un vairākķermeņu (priekš lielām saimniecībām).
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2. Arkli zemes irdināšanai.

Irdināt parasts ar kultivatoriem vai smagām ecēšām, bet

rodas gadījumi, kad irdināšanai, it īpaši dziļai, jālieto sevišķi
arkli.

Pie irdinātājiem arkliem pieder arī mūsu spīļarkls. Viņš
zemi teicami irdina un maisa, taču darbs ir sekls, gauss un

samērā ar pastrādājumu tērē daudz darbspēka. Tagad viņu
visvairs lieto tikai vagošanai un kartupeļu apmešanai. Var

spīļarklu lietot arī cita arkla dzītās vagas dibena padziļinā-
šanai un irdināšanai. Pēdējam nolūkam gan tagad vairāk lieto

īpašus apakšgrunts arklus jeb irdinātājus. Tie ir trijāda veida:

1. patstāvīgi irdinātāji bez vērstuves, 2. parasti arkli ar aiz

vērstuves pietaisītu irdināšanas ierīci, 3. arkli, kam irdināšanas

ierīce pietaisīta sānos.

3. Speciāli arkli sevišķiem nolūkiem.

Tos lieto tādos darbos, ko ar parastiem arkliem nevar

veikt. Te var minēt ciņarklus (23. zīm.), kuri ciņus ar dunci

23 zīm. Vermkes ciņarkls.

24. zīm. Švarca pļavuarkls.

pāršķeļ un tad ar plakano noasināto ķermeni nogriež. Bieži

gan izdevīgāki ciņus apcirst ar lāpstu. Ir ari īpaši arkli kū-

drāju uzplēšanai, pļavu seklai aparšanai, mežu kultūrām,
līdumu aršanai v. t. t.
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II. MOTORARKLI.

Zemkopībai topot intensivākai, sākts pie zemes darbiem

dzīvnieku spēka vietā lietot motorspēku. Dažās vietās dzīv-

nieku darbspēks iznāk par dārgu, sevišķi tad, ja darbalopiem

ilgākus laikus saimniecībā aptrūkst nodarbināšanas. Motor-

spēku visvairāk lieto pie dziļas aršanas, kāda piem. parasta

cukurbiešu saimniecībās. Tādā aršanā arklam jāaizjūdz lie-

lāks skaits dzīvnieku, kuri, it īpaši zirgi, nevelk vienādi un

visi reizē, cits citu traucēdami. Motora spēks turpretī ir vie-

nots. Motora sniegtos labumus tomēr nedrīkst pārspīlēt.

Piem., saka, ka darblopi jāēdina arī bezdarba laikā, turpretī

mašina ēst neprasa. Gluži tā nav. Motorā ieguldītam kapitālam

augļi jārēķina arī tad, kad viņš nestrādā, tā tad arī motorarklu

darba cena ļoti atkaras no tā, cik daudz darba tiem var dot.

Motorarklu darbs var vairāk vai mazāk palētināties caur to,

ka motoru, kad viņam nav zemesdarbu, liek citos darbos,

piem. mantu pārvadāšanā, kulšanā >v. t. t. Saprotams, ka te

daudz atkaras no tā, kādu dzinējspēku lieto — tvaiku, elek-

tribu vai gāzi (petrolejas motori). Pie motorarklu vadības

vajadzīgs krietns lietpratējs un apzinīgs darbinieks, uz kuru

var palaisties. Eksplozijas motori viegli maitājas, un tas se-

višķi smagi sajūtams tur, kur tuvumā nav attiecīgu darbnīcu

bojājumu izlabošanai. Motorarklu darbu stipri apgrūtina,
tvaikarklu lietošanu pa lielākai daļai dara pat neiespējamu
biezs grāvju tīkls. •

B. Kultivatori.

Kultivatori darbībā stāv vidū starp arkliem un ecēšām.

Viņi zemi neapvērš, bet vanda, irdina un maisa pamatīgāki
nekā arkli. Parasti

ar kultivatoriem strādā tikai arumus, bet

var viņus lietot arī nearta lauka seklai irdināšanai, lobīšanas

vietā. Tāpat tos lieto pie nezāļu iznīdēšanas un sēklas iestrā-

dāšanas. Kultivatori zemē iespiežas pašdarbīgi, kamēr ecēšu

iespiešanās atkaras no viņu smaguma, darba ātruma v. t. t.

Visiem kultivatoriem zari (pleznas, naži v. t. t.) piestiprināti
dzelzs, retāki ,koka rāmjiem un to šķēršiem. Rāmi mēdz

atbalstīt lieli riteņi, tālab kultivatori viegli pārvadājami un

vieglāki strādā nekā tie rīki, kam jābalstās uz strādājošiem

zariem, kā piem. ecēšām. Gaita droša un vienāda; reiz uz-

stādītais dziļums turas neatlaidīgi, ja neatgadās ārkārtīga pre-
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testība. Dziļuma uzstādīšana parocīga. Izšķir kultivatorus ar

stingriem un atsperīgiem zariem.

a) Kultivatori ar stingriem zariem sadalās

īstos kultivatoros, ekštirpatoros un skarifikatoros. īstie kulti-

vatori (vāc. „Grubber", kriev. „pa.io") no ekstirpatoriem izšķiras

caur garākiem, stiprākiem zariem un nolemti dziļākai strādā-

šanai. Izšķiribā no atsperkultivatoriem viņus sauc par peku-

jeb pleznkultivatoriem. Cieša robeža starp pleznkultivatoriem

un ekstirpatoriem nav velkama, jo kultivators var strādāt arī

tikpat sekli, kā ekstirpators, tikai pēdējais ne tik dziļi kā

pirmais. Kultivatori var strādāt 20—30 cm dziļi. Viņu sva-

rīgākais darbs ir nogulušu arumu dziļa irdināšana. Vairākas

fabrikas kultivatoru rāmjus taisa tādus, ka tiem var piestiprināt
tiklab pleznas, kā atsperes. Pleznas var taisīt viengabala ar

kātu, bet var arī taisīt pieskrūvējamas. Pēdējā gadījumā no-

dilušās viegli apmaināmas pret jaunām. Pārmainīšanas iespēja

izdevīga arī tai ziņā, ka dziļu irdināšanu var atvieglot ar

šaurām pleznām, bet kad sekla darba galvens uzdevums ir

nezāļu nogriešana, tad pieliek platas pleznas tiem pašiem
kātiem.

Ekstirpatori (25. zīm.) noder zemes seklākai (10 —

15 cm) strādāšanai, arumu virsējās kārtas drupināšanai un

maisīšanai un nezāļu iznīdēšanai. Var ar viņiem arī sēklu

25. zīm. Ekstirpators.

iestrādāt. Tos būvē vieglākus par kultivatoriem, tādēļ viņiem
var arī dot ātrāku gaitu, caur ko drupināšana un maisīšana

iznāk pilnīgākas un darbs veicas ātrāk. Rāmi labāk taisīt

trīsstūrainu, tāpat kā īstiem kultivatoriem. Lielums var būt

dažāds.

Skarifikatorus lieto zemes graizīšanai (tiem pleznu
vietā naži), irdināšanā tiem mazas sekmes. Tīrumā tos lieto

vecu ābulu un zālāju sagraizīšanai pirms uzplēšanas. Sekmīgi
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skarifikatorus var lietot pārak nozēlušu un nocietējušu pļavu

irdināšanai.

b) Kultivatori ar atsperīgiem zariem irdina

un vanda pilnīgāki nekā pleznkultivatori, bet viņi nolemti

seklākam darbam. Dziļš darbs tērētu nesamērīgi daudz velk-

spēka. Visai noderīgi šie rīki akmeņainās un stipri sazēlušās

zemēs. Atsperkultivatoriem dzelzs rāmi mēdz taisīt trīs-

stūrainu. Atsperu galos piestiprināti asmeņi, kuri var būt

dažādi (26. zīm.). Parasti lieto tādus asmeņus, kāds redzams

26. zīm. Dažādi asmeņi, kas pieliekami atsperkultivatora atsperēm.

26. zīm. zem „6". Atsperēm vajaga būt tā veidotām, ka viņu

gali iet iespējami guļus. Tā darbs vieglāks un asmens labāki

nogriež nezāles. Atsperecēšām, kurām darbā atsperes balstās

uz pašiem galiem, asmeņu stāvokl isnevar būt tik izdevīgs, kā

kultivatoram, kura atsperes nes riteņu balstīts rāmis.

C. Ecēšas.

Arkli un kultivatori zemi atstāj vairāk vai mazāk rupji
strādātu un nelīdzenu. Ecēšas šos trūkumus izlīdzina un

zemes gatavošanu noved līdz galam, smalcinot, līdzinot,

sekli irdinot un maisot. Ecēšas kalpo arī nezāļu iznīdēšanai

un sīkāku sēklu iestrādāšanai. Viņu ir dažādi veidi, kuri

katrs labāki veic sevišķus uzdevumus. Plašāki veroties, var

izšķirt kāšus un īstas ecēšas.

L Kaš i (vāc. Krimmer) ir pārejas rīks no ekstirpato-
riem uz īstām ecēšām un uzbūvē un darbībā stipri līdzinās

ekstirpatoriem. Par pēdējiem tie vieglāki un strādā vēl

seklāki. Kāšus vispārīgi vairāk taisa trīsstūrainus, Latvijā vēl

tagad sastopami stāvstūraini (27. un 28. zīm.). Kašu zari

vairāk līdzinās apakšā izplestām ecēšu tapām. Ar platākām

pleznām var labāki izgriezt nezāles.

-11. Ecēšas lieto zemes sagatavošanas visos posmos.

Ja nelieto šļūci, tad pavasaros pirmais laukadarbs mēdz būt
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ecēšana. Vasaras arumus steigšus ecē, lai tie būtu smalkāki,

līdzenāki un nezaudētu mitrumu. Izecē jaundīgušas nezāles,

ar ecēšām izvelk citu rīku nogrieztas nezāles, iestrādā mākslī-

gus mēslus. Pēdīgais darbs pirms rindsējmašinas darbā lai-

27. zīm. Ekerta kasis.

šanas mēdz būt ecēšana, bet sīkas sēklas var arī tieši ieecēt.

Ecēšas lieto gatavu sējumu irdināšanai, ar tām iznīcina ga-

rozu v. t. t.

28. zīm. Kasis-ecēša.

ledalīt ecēšas varētu pēc smaguma, jo vispirms no tā at-

karas viņu darbības veids. Taču tagad lieto arī tādas ecēšas,

kam nav tapu, un pēc smaguma grūti sakārtot arī locekļecēšas.

Tādēļ tīrumecēšas pieņemts šķirt rāmj- un locekļecēšās.

1. Rāmj ecēšas sastāv no rāmja, kurā vai pie kura

piestiprinātas strādājošas daļas, un no velkierīces. Rāmji var

būt visai dažāda veida. Tagad visvairāk lieto cikcak-, ceļ-

un S- veidīgus rāmjus. Tapu vai citu strādājošu daļu no-

slēgtu sakopojumu sauc ecēšu gabalu. Vienkāršākās ecēšas

pastāv no viena lielāka gabala, bet lai ecēšas labāki pieslie-

tos lauku nelīdzenumiem, tagad ecēšas sastāda no vairākiem

mazākiem gabaliem, kurus piekar kopējam brakam un kuru

pakaļdaļas savieno caur ķēdēm. Saprotams, tas attiecas tikai

uz tapuecēšām, bet ne uz šķīvj- un atsperecēšām. Rāmjus

var taisīt koka, bet tagad labām ecēšām gan liek gandrīz

vienīgi dzelzs rāmjus. Ecēšu strādājošās daļas var būt: stingri,

atsperīgi vai kustīgi zari (tapas), šķivji, spārni vai lāpstas.

a) Stingri zari. Koka zaru un koka tapu vieta tagad
lieto gandrīz vienīgi dzelzs tapas. Tās taisa no kaļamdzelzs,
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vel labāk tērauda, kamēr čuguna tapas ir pārak trauslas. Tapu

veidi ir dažādi (29. zīm.), pielāgoti katrs savam uzdevumam.

21). zīm. Ecēšu tapu dažādi veidi.

Šķautnainas tapas stāda ar vienu šķautni uz priekšu, tad tās

labāki šķeļ gruntus un plosa velēnas, sevišķi ja att. šķautne

noasināta. Apaļas tapas der sīkai drupināšanai un šādu tapu

ecēšas mēdz taisīt vieglas, ātrākai gaitai. Tapas pamatīgi jā-

piestiprina, lai neizkristu. Koka rāmjos mēdz iedzīt augšgalā

atskabargainas tapas, bet dzelzs rāmjos tapas ieskrūvē, mitri-

ķus pierīkojot tā, kā tapa nevar (no satricinājumiem) pati iz-

skrūvēties. Ecēšas, kam tapas pieliktas slīpi vai tapu gali

saliekti, uz vienu pusi vilktas strādā dziļi, uz otru — sekli.

Tapas sakārtotas tā, ka katra velk īpašu švītru un švītru sav-

starpējs attāļums viscauri vienāds.

b) Atsperīgi zari. Atsperecēšām rāmi taisa no leņķ-
dzelzs bet šķēršus, kuriem piestiprina atsperzarus, no tērauda

caurulēm. Vienā ecēšu gabalā liek 7—9—II zarus un ecēšu

mēdz sastādīt no 2 gabaliem. Var strādāt arī ar vienu vien

gabalu.

30. zīm. Atsperecēša.

c) Kustīgiem zariem ecēšas izgatavo sevišķiem uz

devumiem. Lauku strādāšanai tādas lieto ļoti maz.
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d) Šķīvji. Zināms skaits iedobtu ripu (šķīvju) salikts

uz divi asīm, kuras var pastāvīgi cilāties un tā pieslieties ne-

līdzenumiem. Pie pārvadāšanas šķīvju abas virknes nostādī-

tas taisnā līnijā, bet darbā laižot abu asu ārgalus pabīda uz

priekšu, tā ka šķīvji stāv vairāk vai mazāk šķērsu braukšanas

31. zīm. Hofherra un Šranca šķīvjecēšas.

virzienam. Jo šķērsāki viņi nostādīti, toties sparīgāki tie dar-

bojas. Lai vidusstrēmele, ko šķīvji darbā neaizņem (jo šķēr-

sāk nostādīti šķīvji, toties platāka strēmele), nepaliktu nestrā-

dāta, ecēšas vidū pierīko atsperi. Šķīvjecēšas taisa dažāda

platuma. Šķīvjus mēdz taisīt ar 40 un 50 cm šķērsmēra.

Mazākie, pie gaitas vienāda ātruma, strādā sparīgāki, jo ātrāk

apgriežas. Zirgus mazāk apgrūtina, ja dīsteli nepierīko tieši

pie ecēšas, bet pēdējo apgādā ar divriču priekšu, kā kultiva-

torus. Apaļu šķīvju vietā var uzlikt robotus, kuri spēcīgāki

plosa velēnas.

Rāmjecēšu veidi. Stingru zaru ecēšas iedala smagās,

vidējsmagās un vieglās. Ar rāmja veidu smagums nav saistīts.

Vieglās ecēšas lieto sējumu pārecēšanai, sīku sēklu iestrādā-

šanai un lauka nolīdzināšanai. Smagās un vidējsmagās lieto

pamatīgākiem darbiem, un, kādas kura gadījumā noderīgākas,
tas atkaras no zemes īpašībām un nolūka, kāds caur ecēšanu

sasniedzams, kā, piem., vairāk vai mazāk dziļa irdināšana un

maisīšana, velēnu sasmalcināšana v. t. t. Nocietējušā zemē

arī šādas ecēšas lieto gatavu sējumu irdināšanai.
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Samēra maz ' vairs lieto rom hoidalecčšas, kuru

viens paraugs redzams 32. zīm. Viņām ir stāvstūrains vai

32. zīm. Denes smalk- (viegla) ecēša.

rombveidīgs rāmis. Romboidalecēšas visvairāk izgatavo vieglai

ecēšanai, piem. sējumu un dīgstošu kartupeļu pārecēšanai un

t. t. Visvairāk izplatījušās cikcakecēšas, kuras izgatavo

visādos smagumos. Lauzītais rāmis dod iespēju tapas sakār-

tot tā, ka ecēšas ne tik viegli sasprūst. Kārtīgi būvētas ir

ļoti izturīgas un parocīgas. 33. zīm. redzamo ecēšu rāmjiem

ir šķērši, bet izgatavo arī tādas, kuru rāmjiem šķēršu nav.

33. zim. Minchenes ecēšfabrikas cikcakecēša.

Ceļveidīgas un S-veidīgās ecēšas lieto vēl samērā

maz, kaut gan viņu ievērojama priekšrocība tā, ka rāmji bez

šķēršu, kālab ecēšas mazāk aizsprūst.

Ats perecēšas nav tik vispārderīgs rīks, kā daudzi

iedomājas. Darbā viņas iet smagāki nekā atsperkultivators,

jo pēdējais balstās uz riteņiem, kamēr atsperecēšas seklākā

darbā balstās uz sliecēm, bet dziļākā darbā uz atsperu galiem.

Stiprāki iezēlušas nezāles atsperu asmeņi, kuri iet vairāk vai

mazāk stāvu, tikai izplūkā, kāmēr kultivatora atsperu asmeņi,

kuri iet guļu, nezāles var nogriezt. Atsperecēšas labi noderlie-

lāku nezāļu izvilkšanai, kuras kāds cits rīks, piem. pleznkultiva-

tors, nogriezis; sīkākas sēklnezāles viņas iznīcina patstāvīgi.

Atsperecēšu darbs patiesībā nav tik dziļš un pamatīgs, kā uz-
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skatot izliekas. Dziļums šķiet lielāks, tādēļ ka atsperes zemi

uzvanda; pamatīgāks tādēļ, ka nestrādātās strēmeles līdz ar

neizplūktām nezālēm tiek apmestas. Tādēļ lai zemi izstrā-

dātu pamatīgāki, tāpat sēklu kārtīgāki iesegtu, atsperecēšas

jādzen vismaz krustiem un šķērsām vai vēl vairākus lāgus,
skatoties pēc zemes īpašībām un ikreizēja stāvokļa. īstā

vietā pielietotas, atsperecēšas tomēr var visai lieti noderēt.

Viņas, piem., labi noder nokaltušu arumu pirmai irdināšanai,

sīkāku nezāļu iznīdēšanai, plēsumu saplosīšanai, mākslīgu mēslu

ievandīšanai v. t. t.

Šķīvj ecēšas lietojamas zemes irdināšanai un vandīša-

nai. Ar tām var uzirdināt rugājus, sagraizīt zaļmēslus un iz-

nīcināt sīkākas nezāles. Šķīvjecēšas labi noder pie plēsumu

iestrādāšanas, it īpaši pie pirmo darbu veikšanas. Tās sīk-

sto velēnu pavirši graiza un reizē piespiež, pēc kam var sek-

mīgi lietot citus, dziļāki strādājošus rīkus, kuri, ja tos laistu

pirmos, daudzas velēnas nesasmalcinātas apsviestu apkārt.
Bet aizvien jāņem vērā, ka šķīvjecēšu darbs, zemes uzvandī-

šanas labad, izliekas daudz dziļāks, nekā tas ir patiesībā. Tā-

pat nezāļu apkarošanā viņas bieži māna. Spēcīgākas nezāles

šķīvjecēša tikai apsviež zemēm, bet nenogriež, tā ka tās drīz

atkal paceļas un aug tāļāk. Šķīvjecēšu abi gabali zemi met

katrs uz savu pusi. Ja nu ecēšas gājienus laiž citu citam

blakus, tad zeme tiek samesta dobēs, kuras toties augstākas,

jo dziļāki ecēša strādā. Lai dobju uzmešanu novērstu, ar

nākošu gājienu vajag aizņemt pusi no iepriekšējā, tad šī puse

tie k atsviesta stpakaļ un zeme nolīdzināta, kauču ne gluži

pilnīgi. Gabalu malas nolīdzināt nav iespējams. Tās, ja šķīvj-
ecēšu dziļi laiž atkārtoti, tiek uzmestas aizvien augstāki.

2. Locekļecēšām katra gabala locekļi, kuri parasti
satur 3 tapas, var cilāties patstāvīgi. Caur to šīs ecēšas var

ļoti labi pieslieties lauka nelīdzenumiem. Viņas viegli pārvar
visādus šķēršļuš un pašdarbīgi iztīrās no sasprūdumiem.

Tīrumecēšu darba dziļums atkaras galvenā kārtā

no viņu smaguma. Atsperecēšām un tādām, kādas redzamas

34. zīm., darba dziļums grozāms ar svārstekļu palīdzību. Pē-

dējām dziļumu nokārto caur to, ka tapas nostāda stāvāki vai

slīpāki. Visām tapuecēšām darbs ir dziļāks, kad tās strādā

gausāki. Tad viņas vairāk irdina un mazāk drupina un maisa.

Ātrā gaitā tapām neatliek laika iespiesties līdz pilnam dziļu-

mam, toties caur stiprākiem sitieniem smalcina gruntus un ve-
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lēnas un virsējo kārtu sīkāki maisa. Pie lielākām pretestībam

ecēšas, strauji ejot, lēkā un var zemi vietām atstāt neaizskārtu.

Ta tad ecēšu gaitas ātrums jāpielāgo ikreizējai vajadzībai.

Ecēšu darba veidu var kārtot caur īsāku vai garāku aizjūg

34. zīm. Minchenes ecēšfabrikas pārstādamas ecēšas.

D. Rīki, kas darbībā stāv starp ecēšu un kūleni.

a) Šļuc c s.

Šļūce arumus līdzina, gludina un drupina, aizņemot tikai

zemes virsmu. Vislielākā nozīme viņai priekš zemēm, kuras

ātri aizkalst. Kad pavasari smagas zemes ecēt vēl nedrīkst,
tad ar šļūci var jau strādāt. Tā šīs zemes var pasargāt pret

aizkalšanu. Ecējot tas bieži nav paspējams, jo virsmas no-

cietēšana, kad tā apžuvuši tiktāļ, ka var ecēt, notiek ļoti

ātri. Nošļūkta zeme irdena turas ievērojami ilgāki nekā

ecēta; viņā arī pilnīgāki uzdīgst sēklnezāles, kuras pie lauka

tālākas strādāšanas iznīcina. Vieglās zemēs var drīzāk iztikt

bez šļūces, bet arī te viņa ļoti noderīga, sevišķi tādēļ, ka

šļūce strādā ātrāki un vieglāki, tā tad lētāki par ecēšu.

Šļūci lieto arī kurmju rakumu nolīdzināšanai pļavās un ābul-

laukos, to izdarot kamēr rakumi vēl pietiekoši mīksti. Tāpat

ar šļūci var „nobraukt" sēklnezāļu vēl sīkus asnus.
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Vienkāršas šļuces var taisīt no koka, pec 35. vai

36. zīm. parauga. 35. zīm. šļūcei tas nelabums, ka viņai pār-

35. zīm. Denes tīrumšļūce.

lieks skaits gal)alu un starp blakugalu iekšējiem galiem šaura

strīpa paliek nestrādāta. Smagākā, zināmā mērā aizkaltušā

zemē var lietot no vecām dzelzceļsliedērn izgatavotas šļūces,

pie kam locekļus var taisīt arī viengabala, uz priekšu izliektu

vidu, tā ka uztvertas zemes noslīd gar gabalu galiem un šlūce

nesadambējas, kas mīkstā zemē var atgadīties pie taisniem

36. zīm. Vienkāršas, miju līdzekļiem pāgataVotas šļūces šematisks

attēlojums.

gabaliem. Saimniecībā der turēt dažāda smaguma šļūces.

Viņas māju līdzekļiem lēti izgatavojamas. Smagās taisa no

ozola vai cita smaga un izturīga koka. Šļūkt var arī ar augš-
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pēdu atgāztam ecēšām, pie braka piestiprinātiem ķēžu līku-

miem v. c.

Dažas fabrikas izgatavo šļūces kopojumu ar ecēšu. Šādi

rīki nav
visai parocīgi un tiek maz lietoti.

b) Zemes šķu re.

Grāvju un citu zemju nošķūrēšanai vairāk lieto pazīsta-

mās „zemes šķipeles". Tās ir grūti valdāmas un uzdevumu

izpilda ne visai teicami. Viņām par labu runā vienīgi lētums.

leteicamāka ir zemes šķūrē (37. zīm.). No zīmējuma viegli

37. zīm. Vermkes zemesšķūre.

izprotama viņas darbināšana. Lielām šķūrēm aizjūdz 2 zirgus,

kuriem vajadzīgs īpašs braucējs. Vienzirga šķūri var apkal-

pot viens pats strādnieks.

C. Kūleņi.

Kūleņus (bluķus, ruļļus) lieto zemes drupināšanai, smal-

cināšanai, saspiešanai, gludināšanai v. c. Labāki ir, ja zemes

vajadzīgo smalkumu iegūst caur īstā laikā izdarītu lobīšanu,

aršanu, ecēšanu vai šļūkšanu. Ja vēl var attiecīgā daudzumā

sniegt kūts- vai citus organiskus mēslus un vajadzības gadī-

jumā izdara arī kaļķošanu, tad zeme ir ne tikai irdena un

smalka, bet arī izdevīgā sakārtā un visdarbīgākā. Bet var

kādu no min. darbiem nosebot vai citu iemeslu dēļ rasties

lieli cieti grunti, kuru smalcināšanai gribot negribot jāņem
talkā smagi vai šķeļoši un beržoši kūleņi. Tomēr jātur vērā,

ka tā, mechaniski smalcināta, pulverveidīga zeme viegli sa-

skalojas, sablieķejas un atkal saiet gabalā.

Kūleņu lietošana dažkārt neizbēgama pie zemes mitrum-

apstākļu nokārtošanas. Ja irdne īr čaugana, tad viņā ūdens

no dziļākām kārtām paceļas pārāk gausi, tā ka augi cieš no

mitruma trūkuma. Augu saknes tādā vietā arī nestāv vēlami

ciešā sakarā ar zemes sīkām daļiņām, tā tad nevar kārtīgi

uzņemt barību. Mitruma aptrūkst arī sīkbūtnēm, kuru dar-
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bība seklākos slāņos nu nostājas. Šos ļaunumus novērš, ja

čaugano zemi ar kūleni saspiež.

Bez tam kūleņus lieto sīku sēklu piespiešanai, lai viņas

nāktu velēnā sakarā ar zemi un tās mitrumu; virskārtas saspie-

šana veicina nezāļu sīko sēklu uzdīgšanu; ar kūleni glābj salnu

izcilātus ziemājus; pieveļ, lai ieartie kūtsmēsli nāktu ciešākā

sakarā ar zemi v. t t.

Kūlenis sastāv iz rāmja, strādātājas daļas (kūleņķermeņa)

un velkierīces. Rāmis var būt koka vai dzelzs. legulšņus

(lēģerus), kuros apgriežas kūleņķermeņa asis, der rīkot tādus,

ka asis viņos drusku kustētos uz augšu un leju un uz iekšu

un āru. Tad kūleņķermeņi var labāki zemei pieslieties.

Kūleņķermenis arvienu ir veltenisks (cilindrisks). Tas

var pastāvēt no viena gabala vai no vairākiem uz vienas ass

samauktiem locekļiem (loeekļkūleņi). Pēdējā gadījumā veltņa
virsma ir viļņota vai robota v. t. t. Kūleņķermeņus taisa no

akmens, betona, koka (visvairs ozola) vai dzelzs. Labākie

smagie kūleņķermeņi ir dzelzs, bet vieglus var taisīt koka.

Dzelzs kūleņu smagumu var darīt maināmu, tos taisot tukšu vidu,
kurā pēc vajadzības iepilda vairāk vai mazāk ūdens. Gari vien-

gabala kūleņi slikti pieslienas zemei un neērti pārvadājami. La-

bāki jau divgabalu kūleņi, bet visieteicamāki tādi, kam viens

gabals iet pa priekšu, bet aiz tā, katros sānos, vēl divi gabali.
Tādi taisīti gandrīz visi jaunlaiku kūleņi. Jo lielāks veltņa šķērs-

mērs, toties vieglāki viņš pa lauku rit un mazāk trinas asis.

Kūleņu šķērsmērs svārstās starp 0,3 un 1,1 metra. Velkierīci der

taisīt ar dīsteli, vismaz pārvadāšanai, lai uz cietas vietas (piem. ce-

ļiem, pļavām) kūlenis neskrietu zirgiem uz kājām. Dažiem vairāk-

ķermeņu kūleņiem pie pārvadāšanas iespējams īpašs sakārtojums.

a) Gludi kūleņi. • Toj lieto galvena kārta vieglākiem

darbiem, piem. lauka nogludināšanai, izklaidsējas pievelšanai,

38. zim. Beehera gluds trijdaļu kūlenis.

Lauksaimn. padomnieks
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lai graudiem piegādātu vairāk mitruma v. t. t. Lielu, cietu

gruntu smalcināšanai viņi noder maz, jo labākā gadījumā šādus

iespiež zemē, tos nesašķaidījuši. Gludu vēlumu sausā laikā

var putināt vējš, un smagāks lietus tam uzsit stipru garozu.

Pie mums parasti lieto viengabala, garus gludos kūleņus, bet

labāki ir vairākdaļu kūleņi, kā piem. 38. zīm. rādītais.

b)Locekļoti kūleņi ir ļoti dažādi, bet šeit atzīmēsim

tikai tos, kam priekš mums var būt nopietna nozīme.

1. Skrituļ k ū 1 c ņ i pie mums jau stipri izplatījušies*
Šeit visvairāk lielo vienkāršus un viendaļas skrituļkūleņus,
bet labāki ir trijdaļu kūleņi, kuri, tāpat kā viendaļas, var būt

vienkārši (39. zīm.) un dubulti (40. zīm.). Pēdējie gruntus

39. zīm. Trijdaļu vienkāršs skrituļkūlenis.

berž ļoti sparīgi un paši labāki notīrās no pielipušām zemēm.

Skrituļkūleņus taisa 1,9—2,4 metra platam darbam. Šķērs-
mērs mēdz būt 35 cm. Skiituļu skaits viendaļas kūleņiem

30—40, trijdaļu katram gabalam 13— 15.

40. zīm. Trijdaļu dubults skrituļkūlenis.

2. Stieņkūleņus taisa liela šķērsmēra un ievērojama
smaguma. Viņi šastāv no stipriem četršķautnainiem dzelzs

stieņiem, kuru gaJi ielaisti dzelzs lokos. Tos lieto ļoti smagas

zemes smalcināšanai, saspiešanai un līdzināšanai. Visai ieteic

tos arī kūdrainu pļavu nospiešanai pavasarī.

3. B1 īvet āj s (42. zīm.) ir visnoderīgākais rīks čauganas
čemes vai pacilu palikušu arumu sablīvēšanai. Pa lielākai
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daļai viņš šo uzdevumu veic labāki nekā dažādje kūleņi.

Blīvētāja asie skrituļi griežas zemē iekšā. lespiestās rievās

birst viņu sāni, lauks blīvējas. Tā blīvēšana iet dziļāki, nekā

kūlenis spēj nospiest. Blīvējuma virsa paliek tiktāļ irdena,
ka gandrīz arvienu var sēklu iestrādāt ar rindsējmašinu, kamēr

smagāks pievēlums priekš rindsējmašinas atkal jāecē, jo citādi

41. zīm. Beehera blīvētājs, ar ceļamierīci.

vismaz vācu parauga lemeši neiet iekšā. Blīvētāja iekārtojums
redzams no zīmējuma. Skrituļi savērti uz kopējas ass un

plati uzmaukteņi viņus notur apm. 24 cm atstatumā citu

no cita. Ja uzmaukteņus noņem, tad skrituļus var sabīdīt tik

tuvu kopā, ka blīvētājs lietojams kā gruntu smalcinātājs.

Skrituļu skaits 10—14. Zīmējumā rādītam blīvētājam ir sevišķi

braucamriteņi, kurus, rīku darbā laižot, saslien uz augšu.

Vienkāršiem blīvētājiem braucamriteņu nav.

Kūleņu darbības sekmes pirmā kārtā atkaras no

viņu smaguma. Caur smagumu vien kūlenis zemes virsējo
kārtu spiež un smalcina līdz tam mēram, kādu pielaiž zemes

pretestība. Jo lielāks velteņa šķērsmērs, toties vieglāki kūle-

nis iet un šķaida gruntus. Pie gruntu un velēnu smalcinā-

šanas lielu lomu spēlē arī kūleņa strādājošo daļu veids.

Gluds kūlenis gruntus vairāk iespiež zemē, nekā saspiež.

Pamatīgāki smalcina skrituļkūlenis, un jo šaurāki viņa skrituļi,
toties pilnīgāka smalcināšana. Zināmos gadījumos kūlenim

jāpalīdz augiem patīkamas sakārtas sagādāšanā. Šaī ziņā vis-

labāk darbojas blīvētājs, kurš dziļāku kārtu padara stingrāku,
bet virskārtu atstāj vaļīgu. Štrekers izsakās, kā, pēc arkla,

zemesdarbos svarīgākais rīks ir blīvētājs.
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3. ZEMES DARBI.

1. Aršana.

Aršana ir svarīgākais zemes darbs, tā ir zemes strādā-

šanas pamats. Pie aršanas jāņem vērā: aršanas veidi (paņē-

mieni), laiks, virziens, platums, dziļums, un atkārtošana.

Aršanas veids jāpielāgo it īpaši zemes īpašībām un

vietas stāvoklim. Līdzenu vietu parasti cenšas strādāt tā, ka

ari apstrādāts lauks ir līdzens; to sauc līdzenk v 1 tu r v.

Slapjā vietā, kauču ta līdzena, zemi dažkārt pie gatavošanas

sadzen skaustos (skaustkultura). Šī veida kultūru gan pie-

lieto maz, un kur viņa vajadzīga, tur pa lielākai daļai zemi

izdevīgāki izmantot pļavā nekā tīrumā. Sevišķos apstākļos

pielieto d ob j kul tu ru, t. i. lauku saar drusku paaugstinā-

tās dobēs.

1. Līdzenk v 1 tu r ā visas vagas dzen vienāda dzi-

ļuma un vienāda platuma, velēnas klāj cītu pie citas. Arumi

veidojas pēc tā, vai lieto vienpusvērsēju jeb biržuarklu (Beet-

pflug), kurš velēnas met arvien uz vienu pusi, jeb vai lieto

pārmaiņvērsēju (apkārtsviežamu vai pārsviežamu) arklu. Pa-

rastie un visvairāk lietotie vēl ir vienpusvērsēji arkli. Ar

tiem var art birzīs vai figūrā (apkārt un apkārt).

ai Birzīs aršana. Lauku sadala vienāda platuma

birzīs, nospraužot viņu viduslinijas. Pa šo liniju arklu laiž pa

to pašu vagu turp un atpakaļ, tā ka velēnas tiek atmestas

uz abām pusēm. Var pirmo vagu izdzīt ari ar apmetēju vai

spīļuarklu. Pirmās velēnas, ja tās sīkstas, der sasmalcināt, lai

42. zīm. Līdzenkultura birzīs.

labāki veiktos viņu atpakaļ mešana. Uz pirmo vagu tad birzi

met kopā, t. L ar arklu, no birzs tā paša gala skaitot, gar

sametuma kreiso pusi ar turp, gar labo atpkaļ (42. zīm.).

Tā aršanu turpina, kamēr sasniegtas birzs robežas (B 42. zīm.),
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kuras ari jau iepriekš nospraustas. Rūpīgā nospraušana vaja-

dzīga tikai tad, kad lauku birzīs ar pirmo reizi. Vēlāk met

kopā tur, kur pēdīgo reizi vagas palikušas atartas.

Birzīs arot, birzs galos, pārejot no vienas malas uz otru,

arkls jādzen bez strādāšanas. Pie kopā mešanas jo platāka
nāk uzartā strēmele, toties garāka tukšā braukšana. Lai tuk;

šā braukšanu mazinātu un tomēr nebūtu jāņem pārāk šauras

birzis, rīkojas sekoši: Kad divi blakubirzis samestas līdz pus

platumam, tad gar vienas malu ar turp, gar otras atpakaļ.

Tagad tukšā braukšana ar katru gājienu mazinās. Visā visumā

tukšā braukšana iznāk uz pusi mazāka, nekā ja katru birzi

artu par sevi vien. Saprotams, ka tā nevarētu art, ja viss

lauks vai gabals būtu sadalīts vienādās, pilna platuma birzīs.

Tad varētu art tikai katru birzi par sevi pilnā platumā. Te

izpalīdzas sekoši. Izzinājušiem gabala platumu, apsver, cik

platās birzīs to derētu iedalīt, pie tam turot vērā, ka malās birzis

nāks tikai 3
/4 platumā. Tad no gabala malas nosprauž lļi birzs

un tāļāk pa I'2birzs platumam, kamēr otrā malā atkal iznāk

tikai lļi birzs platuma. Ja nu pirmo reizi arot velēnas sviež

nospraustām birzīm uz vidu, tad malējai birzij 2 pirmās ceturt-

daļas sastādīs x
ķ birzs platu sametumu, bet iekšējā V 4 paliks

nearta. Pēc tam met kopā nākošo birzi, kurai pilns platums.
Kad vidum no katras puses piearts birzs platuma, tad ar

kopēji malējās un nākošās birzs atlikušos ltU birzs platumus.

Tāļāka aršana izprotama bez paskaidrojuma. Tāpat viegli

izprotama kārtošanās pie nākošās aršanas, kura jāiesāk ar vaļējo

vagu aizmešanu.

Ja kāds gabals nevienāda platuma, tad tam viena mala

jāar„ķīleniski". Mazus gabalus ar nekārtīgām malām nav vērts

birzīs art. Drenētos laukos, aršanas dažādas neērtības atkrīt.

Jo garāks dziniens, toties mazāk, samērā ar visu aršanu, iznāk

biržu galos tukšā iet. Arī šai ziņā drenētiem liela priekšrocība

pret grāvotiem laukiem.

Ja kādu šķēršļu dēļ nav iespējams arklu izdzīt līdz lauka

vai gabala malai, tad biržu gali paliek nearti un tie jāatar

atsevišķi. Ar apsviežamu vai pārsviežamu arklu tas izdarāms

vienkāršāki, atarot katru arumu (visām birzīm kopēju) galu
par sevi, pārmaiņvērsēju arklu no vietas laižot turp un atpakaļ.

Ja tāda arkla nav, tad rīkojas sekoši. Gar lauka resp. gabala
malām atstāj neartas tikpat platas strēmeles-, cik plati būs
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neartie gali. Kad visas birzis uzartas, tad neartās strēmeles

uzar kopā ar neartiem galiem, kā pie apkārtaršanas.

b) Apkārt un apkārt (figūrā) aršana pie mums vis-

vairāk parasta, kamēr vispārīgi vairāk ar birzīs. Figūrā art

var „uz iekšu" un „uz āru". Lai lauks paliktu iespējami

līdzens, mēdz art vienreiz uz iekšu, nākošu reizi uz āru. Slap-

jākās vietās gan uz iekšu ar pāris reizes no vietas, lai no

gabala vidus uz malām paliktu nogāzes, pa kurām ātrāki no-

tek virsūdens.

Uz āru arot (43. zīm. a) velēnas met pret lauka malu.

Kad gabals uzarts, vidū paliek vaļēja vaga. Vagu krustojumos,

t. i. no gabala stūriem uz vidu, paliek rievas, tādēļ ka katra

43. zīm. Uz āru (a) un uz iekšu (b) aršana.

velēna ir īsāka par to vagu, kurā viņu iemet. Lai arklu iz-

laistu līdz vagas galam, zirgi jāuzlaiž pretī stāvošiem arumiem,

kuri tiek vienpus rievas samīdīti. Dažkārt rievas aizar cieti,

pie kam samīdījums tiek uzarts, irdina viņu arī ar kultivatoru

vai atsperecēšām.
Pie aršanas uz iekšu gabala vidū nozīmē laukumiņu,

kura malas viscaur vienādā attālumā no gabala līdzteku ma-

lām, tā kā vidus figūra izskatā līdzinās visam gabalam. No-

zīmēšanu izdara 2 cilvēki, pēc zīmējumā rādīta parauga. Iz-

mēri gabala īsāko malu aā un punktā c pārdala uz pusēm.

Tad nomēri dl, ck, ci, af, bg un bh, vienādā garumā ar dc.

Punktos c, I, k, i, It, g un /' iesprauž saredzamas zimes. Cil-

vēks A nu iet taisnā līnijā no c uz h, B nostājas punktā /' un

skatās, uz /. Tiklīdz A ieiet līnijā //, B tam uzsauc un liek

līnijā fl nospraust punktu /, pēc kam, punktā g nostājies, liek

nospraust punktu 2 līnijā gk. Cilvēkam A no punkta i ejot
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atpakaļ uz punktu r} B viņam aizrāda nospraust punktu 3

līnijā (ļk un punktu 4 līnijā fl. Ar 1, 2, 3un 4 iezīmēta meklētā

figūra. Lai tā būtu skaidri saredzama, šo figūru apvago un

par sevi uzar vai uzrok. Pieņem, ka tās lielumam jābūt

50—100 kvadrātmetru. No viena stūra sākot figūrai ar apkārt,
velēnas metot uz gabala vidu. Uz iekšu arot arumus nesamīda.

Ja gabala malas izrobotas vai izliektas, tad palīgfigura

jānozīmē pēc tā paņēmiena, kuru mūsu zemkopji jau mēdz

pielietot. Spīļu arklā iejūgtam zirgam pie apaušiem piesien

kārtiņu. Viens cilvēks, kurš iet gar gabala malu, zirgu ar

kārtiņu vada, otrs ar arklu dzen vagu. Kad gabals visapkārt

apvagots, tad vadītājs pāriet uz vagu un arājs arklu dzen at-

tiecīgi tāļāk. Tā darbu turpina, kamēr palīgfigura nozīmēta

d) Līd zenaršanu vislabāki var veikt ar parmaiņ-

vērsējiem arkliem. Galā nonācis, arājs arklu apsviež

resp*. pārsviež un pa beidzamo vagu ar atpakaļ, pie kam

velēnas krīt arvienu uz to pašu pusi (44. zīm.). Nākošu aršanu

44. zīm. Līdzenaršana ar pārmaiņvērsējiem arkliem.

iesāk no pretējās malas. Kalnainā vietā, pastāvīgi iesākot no

lejas malas, velēnas arvienu met no kalna lejā. Kauču arī

līdzenā vietā ar parmaiņvērsējiem iznāk visglītākie arumi, to-

mēr viņus šeit lieto vēl samērā maz, pie kā zināmu lomu

spēlē ne tikai paraša, bet arī min. arklu dārgākums.

Tie, kas piekrīt figūrā aršanai, kā tās pārākumu uzsver,

ka šī aršana iet nepārtraukti, bez tukšā braukšanas. Te jā-

iebilst, kā bez pārtraukuma art patiesībā nav iespējams, darba-

lopi šad un tad tomēr jāatpūtina. Birzīs arot, darbalopi „atņem

elpu" pa tukšā braukšanas laiku. Redzējām, ka uz āru arot

stūros paliek vaļējas rievas un zināms daudzums arumu tiek

samīdīts. Caur to maitā it īpaši smalku un mitru zemi. Figūrā
arot gabala vidū jādzen īsas vagas, daudz jācilā arkls un

jāgroza zirgi; vēršus tā izgrozīt pavisam grūti. Daudz laika
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velti tērējas pie paligfiguras uzmeklēšanas, kad ar uz iekšu.

Galvenais ļaunums nāk pie figūras arumu tāļākas strādāšanas.

Ne kultivatoru, ne ecēšu nevar pār visām velēnām laist šķērsām

vai gareniski vien. Kad vienai daļai velēnām ecē šķērsu, tad

otrai daļai iznāk gareniska ecēšana. Un tā ar katru rīku: ja

negrib, apkārt un apkārt dzenot, strādāt gareniski vien, tad

strādāšana nav visam gabalam vienāda. Birzis artus arumus

var strādāt, kā vien vēlas, visus vienādi, izņemot malas, kur

rīki jāgriež apkārt. Saarumi un vaļējas vagas birzīs arot ie-

vērojami nomanāmas tikai ik otru gadu, pēc dziļākas aršanas,

un nedara jūtamu ļaunumu vai neērtības.

Dobju k v 11 v r v,, kura mums krīt mazā svarā, šeit

tuvāk nepārrunāsim. Tāpat maz kur var ievajadzēties skaust-

kultura. Apmešanu pielieto pie gatavu sējumu apkopšanas,
it īpaši kartupeļu, mazāk pie dažu citu rušināmaugu kultūras.

Apmešanas (apraušanas) galvenie nolūki ir sausākas un līdz

ar to siltākas zemes sagādāšana un sakņu bagātīga attīstība.

Tuvāk to pārrunāsim citā vietā.

Aršanas laiks. Normālas sakārtas iegūšana ļoti at-

karas no ta, cik izdevīgos apstākļos arts. Vislielākais iespaids
uz aršanas sekmēm ir zemes mitrumsaturam. Art vajag tad,
kad zemi vairs nestrīķē un kad tā nav arī vēl sakaltusi. Arot

zemei vajag irt un drupt. Vismazāk vārīga pret aršanu dažādā

stāvoklī ir smilts, visvairāk smaga zeme. Vismazāk no zemes

neizdevīgas aršanas zaudē vēlā rudenī. Tad sīkbūtņu dzīve

tā kā tā drīz nobeidzas, bet ziemas sals sastrīķējumus un

lielos gabalus sadrupina tiktāļ, kā pavasara slapjumā tie var

galīgi sašķīst. Visļaunākais iespaids, turpretī, nelaikā aršanai,

ja zemi gatavo pavasara vai rudens sējai. Vispārderīgus no-

sacījumus par aršanu nevar uzstādīt zemes dažādu īpašību

labad, kuras atkaras ne tikai no zemes ķimiskā sastāva, bet

ari no laika apstākļiem, priekšauga v. c, tā tad ļoti mainīgas.
Pēc Štrekera, vajag izpildīt sekošus vispārējas dabas no-

sacījumus :

1. Rugājus vajaga rudenī apstrādāt tūliņ

pēc ražas novākšanas. Ja lugāji paliek nestrādāti, tad

zeme nocietē arvien vairāk. Viņa ir stipri nogūlusi, tādēļ

strauji žūst. Tā aptrūkst mitruma ķimiskiem procesiem un

sīkbūtnēm. Gaiss zemē iekļūst grūti, kas tāpat mazina lab-

vēlīgās pārvērtības un sīkbūtņu darbību. Zeme arvien vairāk

zaudē dzīvību. Augu virszemes daļas pamazām dēd un viņu
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sadalīšanās produkti nenāk zemei par labu. Izbirušās nezāļ-

sēklas nedabū uzdīgt. Tādēļ vajag steigties ar virskārtas irdi-

nāšanu, kurā pārtrauc žūšanu, irdnei piegādā gaisu, iesedz

augu virszemes atliekas, izdiedzē nezāļsēklas un neļauj zemei

aizkalst. Jo laikāku izdarīta irdināšana, toties vieglāka vēlāk ir

aršana. YTispamatīgāk min. uzdevumus izpilda lobīšana. Tikai

prāvu daļu nezāļsēklu lobītājs iestrādā tik dziļi, ka tās paliek

nedīgušas. Tādēļ pirmo irdināšanu bieži izdara ar atsper- vai

citām smagām ecēšām, kultivatoriem v. t. t. Tā sairdina ūkai

pašu virsotni un rugājus ar zemi tikai zināmā mērā samaisa.

Nevaļas gadījumā bieži pie šīs paviršās irdināšanas paliek un

pilnā dziļumā ar bez iepriekšējas lobīšanas. Lai veicinātu

nezāļsēklu uzdīgšanu, tiklab lobījumu, kā paviršo irdinājumu

var pievelt. Lobīšanai lielas priekšrocības tad, kad rugājā

ieaugušas sakņnezāles. Tās pēc nogriešanas ar lobītāju var

izecēt, turpretī pavirši irdinot vien viņas sparīgi zeļ tāļāk.

2. Katrs rudenī neapsēts lauks pirms zie-

mas jāuzar un pa ziemu jātur nestrādātās ve-

lēnās. Pēc lobīšanas vai virsmas pamatīgākas irdināšanas

zeme irst arvien dziļāk un ne reti jau pāris nedēļās tiktāļ

nogatavojusies, ka viegli veicas aršana pilnā dziļumā. Rupjiem
rudens arumiem tas labums, ka viņi pa ziemu pamatīgi izsalst

un izvēdinās un atkušņa laikā var uzkrāt daudz sniega un

lietusūdens. Neartā zemē grūti iekļūt gaisam. Tāda zeme

pavasarī virskārtā var būt pārāk slapja, tādēļ ka sacietējuma

dēļ virsūdens nevar dziļāk iesūkties, bet dziļākos slāņos sausa.

Vēlāk tā ātri izžūst un aizkalst. Ja zeme strādāta siltā laikā

un paguvusi nogatavoties, tad viņu ziemā var laist arī bez

rupju arumu. Bieži tādu zemi nemaz nav iespējams rupji

uzart, pat ja viņa pēc dabas smagāka. Tikai pavasarī strā-

dāšana jāuzsāk pie pirmās iespējas, lai uzrūgusē zeme nepa-

gūtu sagulties un aizkalst. — Vieglai zemei pie sakārtas vei-

došanas salam vismazākā nozīme, tā tad tāda arī vismazāk

cieš no tā, ka rudenī paliek neuzarta. Tomēr, vēdināšanas un

mitruma uzkrāšanas dēļ, ieteicams arī to-.pirms ziemas uzart.

3. Pavasarī zemi neder art. Pavasarī arot zemi

izcilā un stipri žāvē. Bez tam pašu dzīvāko kārtu iemet dzi-

ļāku un tās vietā uz virsu izvērš mazāk dzīvu vai nedzīvu.

Tādēļ arumi pavasarī tāļāk jāstrādā ar tādiem rīkiem, kas

zemi neapvērš. Ja aršana tomēr nepieciešama, tad jaunos
arumus tūliņ vajag nošļūkt vai noecēt. Pavasarī sevišķi
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jāsargās no arumu sastrīķēšanas. Ja lauks rudenī palicis ne-

arts, tad ieteicams to pavasarī pirms sekli uzirdināt un art

pēc tam, kad arkls vairs nestrīķē, pie tam izvairoties no dziļas

aršanas un arumus steigšus nošļūcot. Vieglu zemi, kura ne-

strīķē, vajag art tūliņ, kad tā pienācīgā dziļumā atkususi un

zirgi nestieg. Bieži pietiek, ja rudenī neuzarto zemi pavasarī

uzloba un dziļāki uzirdina ar kultivatoru. Bieži ir izdevīgāki
dažus pākšaugus, arī auzas, sēt uz sairdināta rugāja un ar

lobītāju iestrādāt, nekā iepriekš art.

Aršanas dziļums. Kultūraugu lielākai daļai sakņu

galvenā masa attīstās līdz apm. 24 cm dziļumam. Tā tad

pietiktu zemes tik dziļa irdināšana. Tomēr tik dziļi nav jāar

priekš katra auga. Zemes strādāšanas gala mērķis ir normāla

sakārta un gatave. To panāk arī bez biežas un aizvien dziļas

aršanas, pieturot lietderīgu augseku un piemēroti strādājot ar

citiem rīkiem. Neder art arvienu vienādā dziļumā, jo alaž

vienādā dziļumā arot arklķermeņa zole ar laiku radītu ne-

caurlaidīgu sastrīķējumu. Aršanas ikreizējs dziļums jāpielāgo

to augu prasībām, kurus katru reizi piekops. Gan arī tiem

augiem, kam seklākas saknes, patīk dziļš izstrādājums, bet

viņiem pietiek, ja tos laiž pēc dziļsakņu augiem, kuriem zeme

bij sagatavota piemērotā dziļumā. Pie tam jāievēro, ka dziļas
strādāšanas iespaids turas vairākus gadus. Aršanas dziļums

jāpielāgo arī dziļākās kārtas īpašībām. Ja tā ir mazvērtīga vai

pat kaitīga, tad neder to caur dziļu aršanu izvērst uz virsu.

Tāpat nedrīkst plānu, necaurlaidīgu apakšējo kārtu caur dziļu

aršanu izjaukt, ja virskārta viegla un jau tā bieži cieš no

sausuma.

Aršanas dziļumam var uzstādīt sekošus vispārīgus
noteikumus:

1) Loba (līdz 8 cm dziļi), kad jāiesedz dažādas orga-

niskas vielas, kā rugāji, kūts- vai zaļmēsli v. t. t. Kā agrāk

redzējām, loba arī, lai zemi pasargātu no aizkalšanas, pie

nezāļu iznīdēšanas v. t. t. leloba rnerģeli, kompostu, dažus

mākslīgus mēslus v. c, kurus pie tāļākas strādāšanas ar irdni

pamatīgi samaisa.

2) Ar sekli (līdz 15 cm) pie kārtošanas, dažkārt līdz

tādam dziļumam iestrādā kūtsmēslus; dziļāki near, ja tāļāk
zemei sliktas īpašības, kad drīz būs jāsēj v. t. t. Sekli jāar

pavasarī v. c. agrāk uzrādītos gadījumos.
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3) Ar pilna dziļuma (līdz 24 cm) priekš ziemas, it

īpaši Icad sekos tādi augi, kas prasa dziļāku aršanu.

Katrā atsevišķā gadījumā jāapsvef, kāds aršanas dziļums

būs ieteicamāks ne tikai no augu padošanās, bet arī no saim-

nieciskā viedokļa.

4) Ja ar dziļāki par 24 cm, tad ta ir dziļaršana, uz

kuras pamatojas dziļ kultūra.

Dziļkulturu saimniecībā mēdz ievest tad, kad ražojumu

cenas atmaksā ražošanas lielākus izdevumus. Parasti ar to

saistīta tādu augu ievešana augsekā, kuri prasa zemes dziļu

izstrādāšanu un spēcīgu mēslošanu, kā sakņaugi, sevišķi

cukurbietes. Pie dziļkulturas vajadzīgs ievērojami lielāks

velkspēks, un, kur vien iespējams, tādos gadījumos labprāt
lieto tvaik- vai citus motorarklus. Dziļi strādātā zemē augu

saknēm iespējams sameklēt vairāk barībasvielu, tādēļ ka tām

pieejami plašāki slāņi. Saknes var dziļāki iespiesties ne tikai

tādēļ, ka atrod mazāku pretestību, bet arī tālab, ka dziļākie

slāņi pienācīgi izvēdināti. Arī mitrumapstākļi dziļi strādātā

zemē nokārtojas labvēlīgāki. Dziļā irdinājumā var uzkrāties

vairāk ūdens, bet virsējā kārta ne tik viegli top kaitīgi slapja.

Jo sausāks klimats, toties lielāka nozīme ir dziļkulturai pie

augu apgādāšanas ar mitrumu. Kādus labumus dziļkultura

var dot, tas droši izzināms tikai caur vietējiem izmēģinā-

jumiem.

Dziļkulturai, sevišķi dziļaršanai var atgadīties arī savi

ļaunumi. Ka dziļkultura samērā dārgi izmaksā, tas nevarētu

atbaidīt, ja no viņas attiecīgi paceļas ražojumu daudzums un

labums. Bet bieži atgadās, ka dziļākie slāņi ir nabagāki nekā

seklākie, kuri līdz šim strādāti un barībasvielas uzkrājuši no

parastiem mēslojumiem. Ja nu dziļi ar, tad šinī gadījumā

jaunā aramkārta, kauču tai agrākā caurjaukta, procentuāli ir

barībasvielām nabagāka. Tā var notikt, ka tādēļ vien dziļ-
aršana pirmos gados ražu mazina, un lielākas ražas nāk tikai

pēc tam, kad jaunā aramkārta caur pastiprinātu mēslošanu

padarīta piemēroti bagāta. Bez tam uz virsu izvērstai dziļai

kārtai, kā maz vai nemaz vēdinātai, var būt augiem kaitīgs
sastāvs. Tālab aršanu parasti drīkst padziļināt tikai pamazām,

it īpaši samērā ar to, kā var pastiprināt kūtsmēslu devumus,

dažkārt ņemot palīgā arī zaļmēslošanu. Jaunākā laikā gandrīz
visur dziļaršanas mērs vairāk vai mazāk samazināts. Sevišķi

viņu neieteic bieži atkārtot, tādēļ ka ik reizes zemes pati dar-
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bīgaka kārta tiek iemesta dzijuma, bet uz virsu izvērš vis-

mazāk darbīgo kārtu.

Daudzās vietās dziļaršanu izspiedusi cl zi ļ irdinā-

šana. Te apvērš tikai virsējo kārtu, bet vagas dibenu uz-

irdina lidz vēlamam dziļumam. Var abus darbus izdarīt ar

vienu pašu rīku, t. i. arklu, kuram pierīkots irdinātājs, bet

var irdināšanu izdarīt arī ar patstāvīgu rīku, kuru laiž pa arkla

izdzīto vagu. Ar arklam pierīkotu irdinātāju nevar strādāt

tik dziļi, kā ar patstāvīgu. Pēdējais noderīgāks sevišķi tad,

kad apakšgrunts akmeņaina. Tagad izgatavo arī tādus tvaik-

arklus, kas virskārtu apvērš un reizē irdina apakškārtu.

Aršanas atkārtošana. Zemes katrā kārtā piemājo

un darbojas savas īpatnējas sīkbūtnes. Zinām, kāda liela nozī-

me sīkbūtņu darbībai pie sakārtas veidošanas. Arot zemes

kārtas un viņās esošās sīkbūtnes pārvieto. Tās caur to nonāk

nepatīkamos apstākļos un cenšas atgriezties agrākos, vairāk

pielāgotos. Tā notiek sīkbūtņu atkārtota pārvietošanās un viņu
darbība mazinās. Ar atkārtotu aršanu zemi lieki žāvē, vanda,

smalcina un apvērš un var beidzot pavisam
„
noart" (padarīt

nedzīvu). Tādēļ jācenšas zemi gatavot ar iespējami maz arša-

nas. Aršana jāatkārto tikai tad, kad citādi nevar tikt pie mēr-

ķa, piem., kad jāiesedz kūtsmēsli, jānoar stiprāki iezēlušas ne-

zāles vai lauks pārāk sablieķēts.

2. Kultivēšana.

Kultivators zemi irdina un maisa sparīgāki nekā arkls,

bet neapvērš. Kultivatorus lieto galvenā kārtā tikai arumu

tāļākai gatavošanai. Daži arkli gan velēnu stipri drupina un

vanda, tomēr zemi nepietiekoši samaisa, tā ka starp velēnām

var palikt lielāki tukšumi, rugāji un mēsli nav kārtīgi caur-

jaukti v. t. t. Pa ziemu arumi sagulstās, tā ka pavasari zeme

vāji vēdinās, ūdeni ņem grūti iekšā, bet labi vada uz virsu

un ātri žūst. Kultivators, irdinot un maisot, min. nelabumus

iznīcina. Ar stipru pleznkultivatoru var ķert dziļāki, nekā pa-

rastā dziļumā arot, un tā vismaz izārdīt vagu dibena sastrī-

ķējumu. Kultivators ir ļoti noderīgs pie papuves strādāšanas.

Caur to papuvē var iztikt ar mazāk aršanas. Augiem, kas

mīl atgūlušu zemi, dziļa kultivēšana jāizdara laikus, lai zeme

līdz sēšanai pagūtu atgulties. Citādi pirms sēšanas jāblīvē.
Ar ekstirpatoriem var strādāt vēl īsi pirms sēšanas, jo tic iet

samērā sekli.
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Labs kultivators ar tik platam pleznām, ka nepaliek ne-

strādātas svītras, labi nogriež vai izcilā nezāles. Ekstirpators,

tādēļ ka tam straujāka un kustīgāka gaita, nezāles parasti pats

izvelk uz virsu. Tikai stipri iezēlušas nezāles ekstirpators

nevar pieveikt. īstais kultivators, turpretī, nogriež arī garas

un dziļi ieaugušas nezāles, bet jaunas tikai izcilā. Tādēļ, nezāļu

izvilkšanai, aiz kultivatora laiž tapuecēšu, bet ja nezāles priekš
tās par lielu, tad atsperkultivatoru vai atsperecēšu. Stipri
iezēlušas vārpatas apkarošanai pleznkultivators lāga neder, jo

viņš to izrauj veselām velēnām un viegli sasprūst. Arī pie
sazēlušu velēnu smalcināšanas vispārīgi ar šo rīku var maz

panākt. Tāpat ar pleznkultivatoru grūti strādāt akmeņainā

(ja akmeņi nav sīki) un cērpamā zemē. Kultivator.s vislabāk

irdina, drupina un maisa tad, ja viņu laiž šķērsu arumu ve-

lēnām.

Pēdējā laikā, it īpaši Vācijā, daži lauksaimnieki dedzīgi
ieteic pavisam vai vismaz daudzos gadījumos atmest parasto

aršanu, tādēļ ka tā velēnu apvērš. Daži ieteic arkla vietā pa-

matīgākiem darbiem lietot pleznkultivatoru; Rubarts atkal šim

nolūkam konstruējis sevišķu, vairākķermeņu arklu, kurš tikai

irdina, bet neapvērš. Teorētiski šim ieteikumam ir pamats, jo

zinām, ka apvēršct pārvieto sīkbūtnes, žāvē zemi v. t. t. Prak-

tiski, turpretī, šis paņēmiens, vismaz mūsu apstākļos nevar

arvienu sekmīgi atvietot parasto aršanu. Piem. stipri sakaltušu

zemi tiklab kultivators, ka Rubarta arkls nemaz „neņem". Arī

sazēlušā zemē tā nekas labs neiznāk. Bez tam stingrāka zeme,

ja viņa rudeni tikai irdināta, līdz pavasarim atkal stipri sablie-

ķējas. Tādēļ gadījumi, kad kultivators var arklu atvietot vai

pat pārspēt, ir visai ierobežoti. Tā, arkla vietā lietojot kultiva-

toru, var zemi sagatavot pēc kartupeļiem un sakņaugiem, vai

iznīkušu ziemāju zemi, — vispārīgi tur, kur priekšaugs zemi at-

stājis diezgan tīru un samērā viegli irstošu. Tādos apstākļos jau
sen arkla vietā esmu izticis ar kultivatoru, ja lauks rudenī

palicis nearts. Labums tas, ka, kultivatoru arkla vietā lietojot,
zemi nežāvē un līdz ar mazāk dzīvu kārtu neizvērš uz virsu

arī nedīgušas nežāļsēklas. Tās, pavasarī uz virsu izgrieztas,

dīgst tikai pēc ilgāka laika, tā ka viņu asni bieži parādās tikai

reizē ar sējuma asniem vai pat vēlāk. Tad uzdīgušās nezāles

iespējams iznīcināt tikai ar lieliem izdevumiem. Tā tad zinā-

mos gadījumos kultivēšana var būt izdevīgāka par pavasara

aršanu; viņa ir arī lētāka. Kultivatoru var arī lietot pie ru-
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gāju irdināšanas pēc ražas novākšanas, pie kam, ja rugāji nav

gari, ekstirpators strādā labāki par īsto kultivatvru.

Atsperkul t i v a to r s zemi izstrādā mazāk pamatīgi

un dziļi nekā pleznkultivators. Tādēļ ka tas virsu stipri izcilā

un vanda, viņa darbs izskatās labāks, nekā ir patiesībā. Atspe-

res, lai darbs nebūtu pārāk smags un lai neiesprūstu nezāles

un augu atliekas, nevar salikt tik biezi, ka starp strādātām

nepaliktu nestrādātas švītras. Pēdējās, kuras pie atsperkulti-

vatoru lielākās daļas ieņem lielāku platību nekā strādātās, tiek

tikai zemēm apmestas. Lai izstrādājums būtu pilnīgs, atsper-

kultivators jālaiž 2—3 reizes, dažādos virzienos. Tomēr plezn-
kultivatora darba dziļumu arī tā nevar sasniegt. Tādēļ atsper-
kultivatoru ieteicams lietot tur, kur pleznkultivators nevar

strādāt, piem. pie sazēlušu velēnu sasmalcināšanas. Rugāju
irdināšanai atsperkultivators pa lielākai daļai noder labāki,

tāpat veca ābula saplosīšanai pirms aršanas.

3. Ecēšana un šļūkšana.

Ecēšanas laiks. Nedrīkst ecēt agrāki, iekam zeme

nav tiktāļ apžuvuši, ka ecēša nesmērē. Gruntus ar ecēšām

smalcināt visvieglāki tad, kad lielākie grunti pa virsu apžu-

vuši, bet vēl satur tikdaudz mitruma, ka ecēšu tapas tos viegli

sadrupina. Ja grunti saecēšanai par cietu, tad jāgaida, kamēr

lietus tos pienācīgi atmiekšķē. Pavasarī un vasarā jāecē aru-

mi (ja tos nešļūc), lai mazinātu žūšanu un ātrāki uzdiedzētu

nezāles. Dažreiz uz arumu drīzu ecēšanu mudina gruntainums.

Cīņā ar nezālēm jāecē pēc iespējas sausā laikā, lai izecētās

nezāles neatdzīvotos. Jāizecē arī citu rīku nogrieztas vai iz-

plēstas nezāles.

Ecēšanas virziens. Ecēšas darbojas vissparīgāk, ja

viņas laiž šķērsu iepriekš strādājošā rīka virzienam. Vairākas

reizes no vietas ecējot, jāstrādā katru reizi citā virzienā. Ja,

šķērsu ecējot, ecēša velēnas met apkārt, tad tās pirms zināmā

mērā jāsasmalcina caur garenisku ecēšanu, iekam drīkst šķērsu

ecēt.

Ecēšanas dziļums jāpielāgo ikreizējai vajadzībai.
Piem., ja lauks jānolīdzina vai jāizecē sīkas sēklnezāles, tad

ecē sekli un lieto vieglas ecēšas. Tīrā zemē vieglas ecēšas

laiž pirms rindsējmašinas; ar tām, ja zeme irdena, ecē uznā-

kušus sējumus v. t. t. Ar vidējsmagām ecēšām pieecē aru-

mus, ar tām var izretināt pārāk biezus sējumus, saplosīt
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stiprākas garozas v. t. t. Ar smagam ecēšām saplosa velēnas

un dziļi irdina arumus, ja tie diezgan „padevīgi" v. t. t.

Šļūkšanai pie arumu pirmās strādāšanas bieži ir labā-

kas sekmes nekā ecēšanai, sevišķi pavasarī. Jau zinām, ka ar

šļūci zemei var agrāki iet virsū nekā ar ecēšu. Nezāles pēc

šļūces dīgst labāki, nekā pēc ecēšanas. Šļūce glīti sašķaida

pietiekoši mīkstus gruntus, pie kam cietākiem vajadzīga sma-

gāka šļūce. Ar šļūci var arī iznīcināt nezāļu sīkus asnus.

Pavasarī un vasarā ieteicams šļūci laist tūliņ aiz arkla.

4. Velšana.

Velšanas laiks jānolāgo tikpat uzmanīgi, kā aršanas

un ecēšanas. Zeme nedrīkst kūlenim pielipt, un pēdējam to

nevajaga satraipīt. Jo smagāka zeme, toties ļaunākas sekas

velšanai pirms pienācīgas apžūšanas. Grunti ar kūleni smal-

cināmi, iekam tie nav par daudz sakaltuši. Citādi būtu jālieto
tāds kūlenis, kas gruntus vairāk saberž, nekā sadrupina. Bet

ja smagu zemi saberž, tad tā dabū nelabvēlīgu sakārtu un

viegli tiek sablieķēta vai saskalota un pārklājas ar biezu ka-

maru.

Vēl daudzi domā, ka novelta zeme turoties mitrāka. Tāds

uzskats aplams. Kūleņa saspiestā zemē ūdens uz augšu ceļas

ātrāki un pilnīgāki, nekā irdenā, bet taisni tādēļ saspiesta

zeme ātrāki izžūst. Pirmā laikā pēc velšanas zemes virsējā

kārta tiešām ir mitrāka un tumšāku krāsu, nekā kad lauks no-

ecēts. Toties visa saspiestā aramkārta ātri žūst, un noveltā

laukā augiem mitruma pietrūkst daudz ātrāki nekā noecētā.

Ecēšanas radītais irdenums, proti, stipri traucē ūdens izgaro-
šanu. Noveltā zemē, kā zinām, arī gaiss iekļūst gr/ūti, toties

tai lietus viegli uzsit garozu, kas vēl vairāk traucē vēdināša-

nos. Tādēļ velšanas uzdevums ir iestrādātai sēklai (izklaidsējā)
ātrāki piegādāt dīgšanai vajadzīgo mitrumu un graudiem gādāt
ciešāku sakaru ar zemi. Pēc tam atkal jāecē. Vēlāk kupls

sējums pats zemi zināmā mērā aizsargā pret garozas rašanos.

Velšana var būt ieteicama uzlobītiem vai uzirdinātiem

rugājiem. Caur to augu atliekas nāk ciešākā sakarā ar zemi un

ātrāki sadalās. Tiek veicināta arī nezāļsēklu uzdīgšana. Kad

tā notikusi, tad ecē, lai iznīdētu nezāļu asnus un zemē. tau-

pītu mitrumu. Ja lobījumu sasit un samērcē lietus, tad vel*

šana nav vajadzīga. Nupat minētā nolūkā pieveļ arumus, kad

iestrādāti kūtsmēsli. Te vēlāk tāpat vajadzīga, bieži pat at-
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kārtota ecēšana. Var rasties vajadzība pievelt zaļmēslu sēju-

mu pirms tā iearšanas, tāpat garus rugājus. Pavasarī pieveļ

ziemājus, kad tie izcilāti.

4. PAPUVE.

Vecam uzskatam, ka zemei papuvē no augļu nešanas

jāatpūšas, jāguļ kā pamirušai, nav pamata. Bezdarbībā viņa ne-

sagatavotu uzņemamas barībasvielas nākošām ražām, nelabotos

arī viņas fizikālais stāvoklis. Lai papuve dotu to, ko no viņas

gaidām, zemē vajaga norisināties rosīgai darbībai, un ta iespē-

jama tikai tad, ja viņu lietderīgi strādā.

a) Papuves uzdevumi. Zemes strādāšanas galve-
nais mērķis ir — tai sagādāt visizdevīgāko sakārtu. Tikai pie
tādas sīkbūtnes var sekmīgi attīstītīes un darboties. Sīkbūtnes,

kopā ar ķīmiskiem procesiem, gādā par zemē atrodošos barī-

basvielu augiem labvēlīgu pārveidošanos un izdevīgo sakārtu

ne tikai uztur, bet var vēl tāļāk uzlabot. Tāļāk zinām, ka

labvēlīgās sīkbūtnes prasa gaisu un zināmu daudzumu mitruma.

Tā tad jānovērš apstākļi, kas traucē zemes vēdināšanos un

veicina žūšanu. Tas ir īstā laikā izdarītas strādāšanas uzde-

vums. Bez tam zinām, ka sīkbūtņu darbība un labvēlīgi

ķimiski procesi vLssekmlgāki norisinās pie zināma augstāka

siltuma, tā tad taī laikā, kad iekrīt papuves strādāšana.

Apsētā vai nezālēm apaugušā laukā labvēlīgie apstākļi
nevar ilgi pastāvēt. Augi tērē mitrumu un siltumu un arī

zemei neļauj sasilt tādā mērā, kā kad tā neaizklāta. Kad

zeme stāv nestrādāta, kauču tik labi sagatavota, kā to mēdz

gatavot priekš sējumiem, tā arvienu vairāk sagulstas un viņas

virsma noslēdzas, sevišķi zem stipra lietus iespaida (sasišana,

saskalošana). Mitruma izgarošana tādā stāvoklī pavairojas,
bet gaisa tiek arvienu mazāk iekšā. Kamēr sējums zemi stipri

apēno, tikmēr zemes virskārtā vēl var turēties apēnošanas

gatave, bet kad kultūraugi, sevišķi stiebraugi, vairāk tuvojas

gatavībai, tad apēnojumspastāvīgi mazinās, bet virsmas no-

cietējums vairojas; sausā laikā smaga zeme pat saplaisā, caur

ko ļaunums top vēl lielāks. Turklāt sējumi lauku aizņem

pašā siltākā laikā.

Papuves strādāšanas uzdevums nu ir — silto laiku izman-

tot zemes sastāva un fizikālo īpašību pamatīgai uzlabošanai.

Papuvei vajaga labvēlīgi pārveidot ne tikai fosforskābes, kālija
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U. c. vairāk vai mazāk grūti šķīstošus savienojumus, bet tai

jāpārveido arī organiskie slāpekļsavienojumi.

Papuvē arī ļoti izdevīgi apkafot nezāles. Sēklnezāļu

graudus var atkārtoti izdiedzēt un viņu asnus iznīcināt. Tā-

pat šeit izdevīgi izskaust sakņnezāles, kuru uz virsu izvilktās

apakšzemes daļas vasaras siltumā ātri sakalst. Arī te no svara

papuvē iespējamā atkārtota strādāšana, kura sakņnezālēm ne-

ļauj no zemē palikušām atliekām no jauna iezelt.

Pie papuves uzdevumiem, it īpaši mūsējam līdzīgā kli-

matā, bieži jāpieskaita arī saimniecības darbu izdevīga iekārto-

šana, ļa papuvi netur, tad zemes darbi sadrūzmējas uz samērā

īsiem laikmetiem. Tādā gadījumā vajag šaīs laikmetos liela

darbspēka, kurš pārējā laikā varbūt nav lietderīgi izmantojams.

Vai atkal, darbusīsā laikā sasteidzot, nespēj tos padarīt kārtīgi, tā

ka vismaz tīrumu viena daļa jāapstrādā pavirši. Tāpat, ja papuve

atkrīt, lielas grūtības var rasties pie kūtsmēslu izvešanas un

iestrādāšanas. Beidzot caur papuvi iespējams izlabot „grēkus",
kas notikuši pie zemes gatavošanas vasarājiem vai citādi.

b) Kur papuve vairāk vajadzīga? Papuves

vajadzība ne visur vienāda. To nosaka:

1. Klimats. Apgabalos ar īsu ziemu papuve vajadzīga

mazāk. Tur pēc ražu novākšanas zemes strādāšanai atliek

daudz, arī silta laika pat pēc vasarājiem, kāmēr pie mums

siltā laikā var
strādāt tikai pēc ziemājiem, agrāki uzplēšot

ābulu v. c. retos gadījumos. Saprotams, arī Latvijā ir klimata

prāvas dažādības un no šī viedokļa papuvei nav visur vienāda

nozīme. Taču uz papuves vajadzību dara iespaidu ne tikai

siltuma, bet arī mitruma apstākļi. Tā karstos un sausos ap-

gabalos papuvi bieži tura tādēļ, lai priekš nākošā sējuma uz-

krātu mitrumu. Vispārīgi pie mums papuvi gan nelieto mitruma

uzkrāšanas nolūkā, kaut gan piedzīvo gadus, kad ziemāji pēc

zaļbarības, ābula vai kartupeļiem nepadodas taisni mitruma

trūkuma labad, sevišķi ja pēc priekšauga zemi gatavojot to

strādā tā, ka viņa stipri žūst. Pretēji — arī pārlieks slapjums
var pavairot papuves nozīmi, kas gan attiecas galvenā kārtā

uz vēsu un mērenu klimatu. Slapjuma dēļ zeme turās aukstāka

un iznāk īsāks viņas sekmīgas strādāšanas laiks. Caur to viegli

maitājas zemes fizikālās īpašības, tā skābst un viņā mazinās

sīkbūtņu darbība. Papuve te ir liels izpalīgs.
2. 2em c s īpašības. Papuve visvairāk vajadzīga

smagai zemei. Tā visstiprāki noslēdzas pret gaisu, tādēļ viegli

Lauksaimnieka padomnieks
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pieņem sliktu sakārtu un viņas izdevīgai strādāšanai atkrīt

vismazāk laika, jo drīz viņa par jēlu, drīz pārāk nocietējušo.

Ja te grib iztikt bez papuves, tad jātur liels skaits darba lopu

un riku. Kā grūtāki iesilstošai, viņai no sevišķa svara rūpīga

gatavošana taisni vissiltākā laikmetā. Kļūdas un trūkumi,

kas atgadās strādāšanā, smago zemi maitā visvairāk. Kad

smagā zeme nopietni samaitāta, tad to mūsu klimatā bez pa-

puvē laišanas grūti uzlabot. Labs izstrādājums papuvē nāk

par labu ne tikai pirmajam, bet vēl vairākiem tāļākiem augiem.

Trūda, kaļķa un smilts piemaisījumi, kas smago zemi padara

irdenāku, mazāk lipīgu, papuves vajadzību mazina, papuvi tad

var atkārtot retāki.

:k Augsekā. Daži augi, kā ābuls, pākšaugi, griķi,
zemi štipri apēno un caur to viņai uztur labu sakārtu. Ruši-

namaugus atkal apstrādā augšanas, t. i. siltā laikā, tā ka viņu

pareiza apkopšana dara papuvei līdzīgu iespaidu, pat nezāļu

atkārtotas apkarošanas ziņā. Visļaunāko iespaidu uz zemes

īpašībām dara stiebraugi, sevišķi ja tos audzē vairākus gadus

no vietas. Jo pilnīgāka nu ir augu maiņa un jo plašāku telpu

augsekā ierāda zemi labotājiem augiem, toties retāki var papuvi
atkārtot vai — it īpaši vieglākās zemēs — iztikt gluži bez tās.

4. Mēslošana. Caur rūpīgu strādāšanu barībasvielu

krājumus, kas zemē atrodas, dara augiem vieglāki pieejamus.

Jo smagāka zeme, toties lielāks iespaids strādāšanai uz augu

apgādāšanu ar barību. Vieglās zemēs pārveidošanās notiek

sparīgāki, tā ka te caur pastiprinātu strādāšanu, kādu izdara

papuvē, var radīt pat barībasvielu zaudējumus, sevišķi attie-

cībā uz viegli izskalojamiem slāpekļsavienojumiem. Taču te

mums vairāk rūp dažādo mēslošanaslīdzekļu iespaids uz zemes

īpašībām, sevišķi uz viņas sakārtu, no ka atkal atkaras papu-

ves nozīme. Kūtsmēslu aplinkus darbība pie ražu pacelšanas

spēlē svarīgāku lomu, neka viņu barībasvielu saturs. Kūts-

mēsli zemei pieved milzīgu daudzumu visai darbīgu sīkbūtņu,

un viņu trūds ir sīkbūtnēm patīkama barība. Kūtsmēslu trūds

turklāt jau pats par sevi labo katras (izņemot trūdbagātas)
zemes īpašības. Tā tad jo bagātāki zemi apgādā ar kūtsmē-

sliem, toties mazāka ir vajadzība pēc papuves. Līdzīgi kūts-

mēsliem darbojas zaļmēsli, kaut gan ne tik daudzpusīgi. Piem.,

viņi zemei nepieved to baktēriju bagātību, ko kūtsmēsli.

Tomēr arī viņi papuves vajadzību mazina, tāpat komposts un

citi organiski mēsli.
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Citādi izturas minerālmēsli. Tikai nedaudzi no tiem var

zemes īpašības mazā mērā labot (piem., tomasmilti caur savu

lielo kaļķsaturu), turpreti mineral- (mākslīgu) mēslu lielākā

daļa it īpaši smagu zemju īpašības vairāk vai mazāk maitā.

Tādēļ zināmu minerālmēslu lietošana, it īpaši lielākos apmēros,

var papuves vajadzību pastiprināt, sevišķi ja reizā ar to mazi-

nās kūtsmēslu devumi. Zināmā mērā te gan var izpalīdzēties

ar kaļķošanu.

5. Nezāles, ja tās ieviesušās stiprākā mērā, bieži sek-

mīgi apkarojamas tikai caur to, ka augsekā papuvei ierāda

plašāku vietu un to biežāki atkārto tik ilgi, kamēr ļaunums

pārspēts. Te vēl jāievēro, ka nežālēm kultūraugus nomācot

mēdz maitāties zemes fizikālās īpašības.

(i. Saimnieciski apstākļi. Papuve dod iespēju
zemi kārtīgi izstrādāt ar mazāku darbspēku un mazāku inven-

tāru. Tam liela nozīme, kad saimniekam zemes platībai ne-

piemēroti līdzekļi. Labāk tad mazāk sēt labi izkoptā zemē,

nekā apsēt lielākas vāji koptas platības. Var arī trūkt kūts-

mēslu, kurus var zināmā mērā atvietot caur lauku plašāku
strādāšanu papuvē, kamēr paceļas ražas un vairojas lopu skaits

un līdz ar to kūtsmēsli. Arī ražojumu zemās cenas var būt

iemesls, kādēļ tur vairāk papuves. Tā, parasti, pilsētu tuvumā

papuvi netur nemaz, bet jo tāļāk no pilsētas vai dzelzceļsta-

cijas, toties papuvei augsekā ierāda plašāku vietu. Pie mums

ievērojamu iespaidu uz papuves platību dara ari iekārtošanās

ar kūtsmēslu izvešanu. Kur, nelabvēlīga klimata dēļ, ziemāji

jāsēj agri, tur tos lāga nevar audzēt citādi, ka pēc papuves.

Vispārīgi var teikt, ka jo lauki labāki iekopti un iemēsloti, to-

ties mazāk vajadzīgs papuves.

c) Papuves veidi. Vispārīgi var izšķirt pilnu papuvi,

aizņemtu papuvi un puspapuvi, kauču starp abām pēdējām
nav velkama cieša robeža.

I. Pilnā papuvē visu vienu gadu nepiekopj nekādus

kultūraugus. Pēc strādāšanas jeb kopšanas paņēmieniem to

var iedalīt melnā un zaļā (Jāņu) papuvē

1. Melnā papuve, nosaukuma šaurākā nozīmē, būtu

tāda, kuru sāk strādāt jau rudenī, pēc priekšaugu novākšanas.

Vienkāršības dēļ te pieskaitīsim arī tādu, kuru sāk strādāt

agri pavasarī. Kādu no abiem veidiem pielietot, to pa lielākai

daļai nosaka, vai rudeni papuves uzaršanai iznāk vaļas. Parasti

papuves lauku rudeni uzar pašu pēdējo. Ja ziema uznāk par
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agru, tad — gribot negribot — melnās papuves uzaršana jāat-
liek uz pavasari. Dažreiz,kaut arī iznāktu vaļas uzaršanai

pilnā dziļumā, melno papuvi labāk rudenī tikai uzlobīt. Tas

tādā gadījumā, kad stāv priekšā nopietna cīņa ar nezālēm.

Piem. stipri iezēluse vārpata vai sabirušas nezāļu sēklas. Ja

tagad artu pilnā dziļumā, tad, lai vārpatu izvilktu uz virsu,

vajadzētu arumus pamatīgi tāļāk strādāt, bet nezāļu izbirušās

sēklas nogremdētu tādā dziļumā, kur tās nedīgst. Turpreti no

lobījuma vārpatu viegli izvilkt ar ecēšām vai kādu atsperrīku,
bet nezāļu sēklu liela daļa uzdīgst. Ja lobīšana izdarīta uz

rudens beigām, tad vārpata un citas sakņnezāles vairs neatzeļ,
vismaz neiesakņojas, bet nezāļu sēklas uzdīgst un viņu asni

ziemā nosalst. Ja nu pilnā dziļumā ar agri pavasarī, varbūt

vēl drusku sastrīķējot, tad nezāles sāk zelt tikai uz sējam-
laika beigām, kad jau iznāk vaļas melnās papuves tāļākai strā-

dāšanai. Ja pilnā dziļumā arts jau rudeni, tad nezāles pavasari

ceļas agrāki, kad varbūt vēl nav vaļas tās apkarot.

Jo zeme smagāka, toties lielāka nozīme melnai papuvei.
Tikai neizdevīgs klimats, nezāļainums un saimnieciski apstākļi

var spiest melno papuvi pielietot arī vidējās un vēl vieglākās

zemēs. Smiltī ta neder nemaz. Sakārtu te nevar labot, tur-

preti gan caur pamatīgu un atkārtotu strādāšanu, kāda saistīta

ar melno papuvi, var zaudēt barībasvielas, it īpaši slāpekli,
un trūdu. Pie tam iznāk vairāk cīņas ar nezālēm, sevišķi ar

vārpatu, kura smiltī ātri atzeļ un izplešas no mazām atliekām.

leteicams dziļaršanu pievienot melnai papuvei. Dziļ-

aršana tad katrā ziņā jāizdara jau rudeni, lai uz virsu izvērstā

nedzīvā sleja butu pilnīgi padota sala darbībai un pamatīgi
vēdinātos iespējami ilgāku laiku. Nedzīvo kārtu galīgi uzlabo

nākošā vasarā sniegtie kūtsmēsli.

2. Zaļājeb Jāņu papuve pie mums vēl visvairāk

parasta. Daudzi to cildina tādēļ, ka papuvē augošās nezāles

dodot ganību. Viņi, diemžēl, neaptver, ka papuvi vajag turēt

nezāļu apkarošanas, ne viņu audzēšanas dēļ. Labi koptā zemē,

pēc kādas jācenšas, pat papuves laukā nedrīkst būt tik daudz

nezāļu, ka iznāk nopietni ņemama ganība. Labākā ganība, kā

zināms, ir no vārpatas, bet viņas izskaušana maksā daudz dār-

gāki neka vērta ganība, ko no tās iegūst. Turklāt, papuvi

ilgāki apgānot, to stipri samīda, caur ko papuves strādāšana,
kad ta dabujuse sakalst, padarīta ārkārtīgi gfūta, sevišķi sma-

gākās zemēs. Ja vasarā uznāk ilgstošs sausums, tad papuvi
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priekš ziemājiem pa lielākai daļai vairs nevar kārtīgi sastrādāt.

Ja jau grib zaļo papuvi izlietot ganībā, tad zem priekšauga

jāpasēj ābula maisījums, kurš tiešām dos labu barību un ne-

ļaus nezālēm attīstīties. Vieglās zemēs var arī pēc priekšauga
novākšanas iesēt smiltsvīķus, kuri jau maija vidū vai beigās

var dot labu ganību. Papuvi var art, tiklīdz ganības noēstas,

bet var arī ļaut iepriekš atzelt atālam. Tas sevišķi ieteicams

tad, kad zeme sakalšanas dēļ grūti arama. Zeļošais atāls

zemi apēno un irdina, sevišķi ja pa starpām uzlīst. Bez tam

atāls dod zināmu daudzumu labu zaļmēslu ar bagātu slāpekļ-

saturu.

Zaļo papuvi parasti strādā tā, ka kūtsmēslus uzved

neartai zemei, tos sekli iear, arumus sastrādā un pēc zināma

laika papuvi ar arklu kārto dziļāki neka kūtsmēslus iearot.

Tā lieki apgrūtina cīņu ar nezālēm, kuras no kūtsmēsliem aug

sparīgāki, un jo vieglāka zeme, toties vairāk zaudē no kūts-

mēslu slāpekļa caur izskalošanu un trūda caur „saēšanu". Liet-

derīgāki ir,jāvar paspēt, papuvi pirms uzlobit, lobījumu sastrā-

dāt, tad art pilnā dziļumā, arumus strādājot pieveikt nezāles,

un beidzot ieart kūtsmēslus. Var, it īpaši ja zeme diezgan
tīra un irdena, tūliņ art pilnā dziļumā, bez iepriekšējas lobīša-

nas. Kūtsmēsli iearami smagākā zemē agrāki, vieglā, sevišķi

plikā smiltī, pavisam vēlu. — Zaļā papuve noderīgāka vieglām

zemēm vispārīgi, bēt smagākās ar to var labi iztikt, kad viņas

labāki iekoptas. Labi strādāta melnā papuve pate mazina viņas

turpmāku vajadzību.

11. Aizņemta papuve. Labi iekoptos un iemēslotos

laukos žēl zemi visu vasaru turēt papuvē. Smagā zemē vēl

varētu pusi vai ceturtdaļu papuves turēt pilnu, bet pārējo it

labi var aizņemt ar kādu sējumu, kurš tik agri novācams, ka

zemi, ja vajadzīgs, var vēl papuvveidīgi apstrādāt. Sevišķi,
kā jau redzējām, no pilnas papuves jāizvairās vieglā zemē.

Papuvi visvairāk aizņem ar pākšaugu zaļbarību, un ja to visu

nevar izēdināt zaļā veidā, tad pārpalikumu žāvē sienā vai

ieskābē. Jo vieglāka zeme, toties ilgāki var novilcināt beidza-

mās zaļbarības novākšanu. Bet arī labi iekoptā vidējā zemē

zaļbarību var novākt īsi pirms ziemāju sēšanas. Ja zeme tīra,

tad var ļaut, lai agrāki vāktai zaļbarībai ataug atāls,kuru no-

gana vai iear kā zaļmēslus. Nezāļainu zemi der tūliņ pēc

zaļbarības novākšanas uzlobīt un lobījumā apkarot nezāles.

Vēlāk vāktas zaļbarības zemi pavirši sairdina, lai tā neizkalst
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(sevišķi smagu zemi) un arot labāki drūp. Pec tam iear kūts-

mēslus un lauku galīgi sagatavo sēšanai.

Vieglākā zemē papuvi var aizņemt arī ar ātraudžiem

zhņiem, tomēr te labi jāapsver, vai klimats ir tāds, ka zirņu

nogatavošanās īstā laikā nodrošināta. Atsevišķi izdevīgi gadi

nedrīkst noteikt vispārējo rīcību. Jāzin arī, ka graudos laisti

zirņi lauku atstāj ievērojami neizdevīgākā stāvoklī, nekā zaļi

pļauti. Daži saimnieki zirņus graudos laiž arī smagā zemē»

paļaujoties uz to, ka kviešus tur var sēt ļoti vēlu. Taču tā

rīkojoties ir atgadījušās arī smagas neveiksmes ar kviešiem,

vai lauku vajadzēja atstāt priekš vasarājiem. Papuvi var

aizņemt arī ar agri novācamiem rušināmaugiem, piem., rāce-

ņiem vai ātraudžiem kartupeļiem. Šāda aizņemšana tomēr

vairāk piemērota vieglām zemēm, it īpaši smiltij un varbūt vēl

dumbrai-

Abula aizņemtas papuves strādāšanu vislabāk uzsākt ar

paviršu sairdināšanu un lobīšanu. Pēc tam, ja iešpējams, ar

pilnā dziļumā un pēc šo arumu sastrādāšanas iear kūtsmēslus.

Abulzemes uzaršanu jāsargās nosebot, jo tad var atgadīties, ka

sausuma labad to nespēj kārtīgi sastrādāt un tā nepagūst

pirms ziemāju sēšanas nogatavoties („norūgt").

3. Puspapuvi (Teilbrache) sauc zemes papuvveidīgu
strādāšanu sasteigtā kārtā, vēl pietiekoši siltā laikā. Mūsu

klimatā puspapuves pielietošana apgrūtināta. Drīzāk tā ie-

spējama pēc ziemājiem, •saprotams, arī pēc zaļi pļauta vasarāja.

Puspapuvi parasti uzsāk ar lobīšanu vai seklu aršanu, pēc

tam velēnu sastrādā, piegriežot sevišķu vērību nezāļu apkaro-

šanai, un beidzot uzar pilnā dziļumā. Puspapuvi, kura ļoti

izplatīta Vakar-Eiropas siltākos apgabalos, arī pie mums derētu

izvest katrā izdevīgā gadījumā. Ar to var ievērojami sasteigt
lauku iekopšanu un mazināt vajadzību pēc pilnas papuves.

Puspapuvei, pēc būtības, jāpieskaita arī rušināmaugu rūpīga

apkopšana augšanas laikā, jo tā notiek pašā siltākā laikmetā

un arī viņas iespaids uz zemi ir līdzīgs īstas puspapuves ie-

spaidam.

E. Mēslošana.

Augiem, lai tie varētu attīstīties un ražot, vajag gaismas,

siltuma, gaisa, ūdens un barībasvielu. Gaisma dod sparu

(enerģiju), ar kuru organisku vielu ražojot no ogļskābes tiek
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atskaldīts skābeklis. Naktī augi pārtrauc ražošanu un izelpo

ogļskābi, turpretī dienas gaismā sadala ogļskābi un pārsvarā

izelpo skābekli. Jo spēcīgāks apgaismojums, toties vairāk tiek

ražots. Gaismas avots ir saule, bet ražošanu var veicināt arī

elektriska un citas spēcīgas gaismas, tomēr pēdējās lauk-

saimniecībā praktiski nekrīt svarā. Siltums no svara tiktāļ,

ka ogļskābes pārstrādāšana un citas dzīves parādības var no-

risināties tikai temperatūras zināmās robežās. Vielu uzņemšana

un pārstrādāšana var sākties pie nedaudz pāri par o°, vis-

sparīgākā ta ir pie 37° Cun pie apm. 45°Csiltuma tā atkal

nostājas. Ogļskābes pārstrādāšanai vajadzīgo sparu siltums

nedod. Tomēr ražošana var notikt tikai pie zināmas siltuma

pakāpes, un jo augstāka temperatūra (līdz apm. 37° C), toties

sparīgāki norisinās ražošana, ja visi citi augšanas faktori ie-

darbojas attiecīgā mērā. Gaiss augiem pieved organiskās
vielas ražošanai vajadzīgo ogļskābi un elpošanai vajadzīgo
skābekli. Bez tam gaiss vajadzīgs zemē atrodošos barības-

vielu labvēlīgai pārveidošanai un tanī piemājotājām sīkbūtnēm,

kuras, kā jau zinām, veido un uztur izdevīgu sakārtu un

darbojas pie barības sagatavošanas priekš augstākiem augiem.

Ja zemē aptrūkst gaisa, t. i. svabada skābekļa, tad viņā drīz

attīstās augiem kaitīgas vielas, zemē rodas kaitīgs skābums,

no kura augi sirgst un, ja skābuma pakāpe pārsniedz zināmu

augstumu, aiziet bojā, tāpat kā gaismīles sikbūtnes. Ūdens

šķīdina un pārvieto vielumaiņai nolemtās vielas. Ūdens va-

jadzīgs arī pie organiskās vielas uzbūves. Patiesībā viņš ir

augu valdošā sastāvdaļa, jo augoši stādi satur 80 —90°/o ūdens.

Daudz ūdens vajadzīgs, lai audos uzturētos nepieciešams
briedums (sprindzība). Ūdenim trūkstot šūniņas zaudē pirmat-

nējo veidu un augs novīst.

Augu dzīvei nepieciešamās vielas ir: ogļ-

skābe, skābeklis, ūdens, slāpeklis, sērs, fosfors, kālijs, kalcijs,

magnijs un dzelzs. Ja kaut kura no šīm vielām trūkst, tad

augs nevar kārtīgi attīstīties. Pieciešamas, tomēr zināmos

apstākļos noderīgas vielas ir silicijs (krams), chlors un nātrijs.

Ogļskābi, skābekli un ūdeni piegādā atmosferiskais gaiss,
visas pārējās vielas augiem jāņem no zemes. Sevišķu stāvokli

ieņem slāpeklis. Augu vairākums to ņem no zemes, bet

tauriņzieži un daži citi augi to iegūst no baktērijām, ar kurām

viņi ved kopdzīvi. Laukkopībā no svara ir tikai tas, kā slā-

pekli iegūst tauriņzieži. Arī tie izlieto zemes saistīto slāpekli,
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sevišķi augšanas sākumā, kamēr uz viņu saknēm vēl nav

apmetušās attiecīgas sīkbūtnes vai to darbībai zeme ir par

vēsu. Bet vēlāk tauriņzieži, ja zemē ir uzņemamā slāpekļa

trūkums, pārtiek vienīgi no baktēriju piegādātā slāpekļa,

pēdējām pretī dodot tām vajadzīgās bezslāpekļa organiskās
vielas. Augi izlieto arī to slāpekli, ko saista zemē svabadi

dzīvojošas sīkbūtnes, tāpat kā to kas zemē no gaisa nonāk

ar nokrišņiem.

Laukkopībā lietotas zemes jau no dabas satur visas au-

giem nepieciešamās minerālvielas, vienas lielākos, citas mazā-

kos daudzumos. Taču zemē barībasvielas atrodas tādā

stāvoklī, ka viņu tikai maza daļa augu saknēm uzņemama,

un tās nemēdz pietikt, lai augi varētu dot citādi iespējamu

augstāko ražu. Barībasvielu lielākai daļai pirms attiecīgi jā-

pārveidojas, kas norisinās visai gausi, tā ka pat no dabas

bagātās zemēs augiem ar laiku barības aptrūkstas, neskatot

uz to, ka zemes strādāšana veicina barībasvielu labvēlīgu pār-
veidošanos. Parasti neaptrūkstas visu barībasvielu uz reizes,

bet pirms nepietiek vienas vai divu, kamēr pārējo uzņemamā

daļa augus var apmierināt vēl ilgākus gadus. Cik drīz kādas

barībasvielas aptrūkstas, atkaras arī no tā, kādos daudzumos

augi katru patērē Tā ļoti reti aptrūkstas sēra, magnija un

dzelzs. No svara ir arī atsevišķu augu prasības un viņu pie-
savināšanās spējas pret zināmām vielām, tā ka piem. fosfor-

skābes var miežiem trūkt, bet griķiem vai sinepēm tās vēl

pietiek. Ar mēsliem zemei parasti jāpiegādā slāpeklis, fosfor-

skābe un kālijs, vietām arī kaļķis. Pēdējo caur kaļķošanu
reti kad dod tādēļ, ka viņa trūktu kā barībasvielas, bet tālab,
ka kaļķošana vajadzīga zemes īpašību uzlabošanai. Taču arī

slāpekļa, fosforskābes un kālija neaptrūkst visu reizā un

vienādā mērā, tā ka ik reizes jāizzin, kādas vielas un kādā

daudzumā mēslos pasniedzamas.

Mēslošanas līdzekļi var būt animali (dzīvnieku, piem.
kūts- un atejmēsli), veģetabili (augu, piem. zaļmēsli) un mine-

raļi (piem. kalnsāļi). Izšķiļ- arī dabiskus un mākslīgus mēslus,

pie kam par mākslīgiem mēdz dēvēt visus tos, ar kuriem tir-

gojas. Apzīmējums „mākslīgi mēsli", kā to vispārī saprot,
nav gluži pareizs, jo ne visi mēsli, ar kuriem tirgojas, ir

mākslīgi izgatavoti. Piem. nepārstrādāti kalijsāļi un guano

apgrozās tirgū un tomēr ir dabiski mēsli. Taču nosaukums

„mākslīgi mēsli" tā iesakņojies, ka pie tā turēsimies arī šeit.



73

Tāļāk mēslošanaslīdzekļus var dalīt tieši un ap-

linkus darbojošos. Pirmie satur vienu vai vairākas augiem

nepieciešamās vielas, kā piem. zalpetrs slāpekli, chlorkalijs

kāliju. Otrie turpretī zemē rada pārmaiņas, caur kurām

augiem top pieejama zināma daļa vienas vai vairāku barības-

vielu, kura tiem citādi nebij pieejama. Aplinkus darbojošies
ir piem. vārāmā sāls un ģipsis. Pēdējais gan satur augiem ne-

pieciešamās vielas — kalciju un sēru, tomēr ģipsi gandrīz arvienu

lieto tikai viņa aplinkus darbības dēļ. Patiesibā nav gandrīz ne-

viena mēslošanaslīdzekļa, kurš darbotos tieši vien. Visi vairāk vai

mazāk darbojas arī aplinkus, labvēlīgā vai kaitīgā virzienā.

Beidzot var izšķirt absolūtus (pilnīgus, vispusīgus)

mēslošanaslīdzekļus, kuri satur visas augiem vajadzīgās

barībasvielas, un relativus (nepilnīgus, vienpusīgus), kuri

satur tikai vienu vai dažas barībasvielas.

Turpmākas pārrunas mēslošanaslīdzekļus šķirosim da-

biskos un mākslīgos (pērkamos) mēslos.

I DABISKI MĒSLI.

Dabiski mēsli ir kūtsmēsli un virca, atejmēsli, komposts,

zaļmēsli un tml. Visiem dabiskiem mēsliem kopējs ir tas, ka

viņi satur visas augu barībasvielas (gan dažādos daudzu-

mos un samēros) un ka tie satur arī organiskās vielas. No

pēdējās attīstās trūds, kuram tīrumzemē piekrīt ļoti ievēro-

jama loma.

1. Kūtsmēsli.

Senāk kūtsmēsli, kurus prata cienīt jau vecās kultūr-

tautas, pie mums bij gandrīz vienīgais mēslošanaslīdze-

klis. Arī tagad saimniecībās, kurām plašāka lopkopība, kūts-

mēsli ir svarīgākais mēslošanaslīdzeklis. Ar pērkamiem
mēsliem tur kūtsmēslojumu tikai papildina vai izlīdzina viņa
barībasvielu saturu. Ne reti kūtsmēsli caur savu organisku
vielu un sīkbūtņu saturu pie ražas pacelšanas darbojas vairāk

nekā caur zemei pievestām barībasvielām. Vismazāk kūts-

mēslu organiskā viela krīt svarā trūda zemēs, kur ieteicams

lietot stiprāki satrupējušus mēslus.

a) Kūtsmēslu sastāvs

atkaras no lopu šķiras, no ēdināšanas, no pakaišu veida un

daudzuma, no mēslu apkopšanas un uzglabāšanas veida un

no uzglabāšanas ilguma.
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Ka uz mēslu sastāvu un īpašībām liels iespaids lopu

šķirai, tas zemkopjiem jau zināms no novērojumiem. Piem.

aitu un zirgu mēslus sauc „karstus", t. i. ātri darbojošos,

govslopu un cūku mēsli, turpreti, darbojas gausi. Tas tādēļ,

ka abu pēdējo dzīvnieku izkārnījumi ūdeņaināki, šie dzīvnieki

arī atdala vairāk mīzalu, kas krīt svarā, ja cietos un šķidros

izmetumus uzglabā kopā. Govslopi barību gremošanas orgā-

nos apstrādā pamatīgāki, tādēļ viņu izkārnījumi sastāv no

sīkākam daļiņām nekā zirgu izkārnījumi. Pēdējie nu tik cieti

nesagulstas, ir sausāki un zirgu spēcīgākas ēdināšanas labad

satur vairāk viegli sadalāmu vielu, tādēļ tie ātrāki sadalās,

stiprāki kaist un straujāki darbojas. Aitu izkārnījumi gan arī

ir sīki sasmalcināti, tomēr tie sadalās tikpat viegli kā zirgu

mēsli, tādēļ ka ir sausi. Stutcers dažādo dzīvnieku izmetumiem

uzdod sekošu caurmērsaturu:

Slāpeklis Fosforskābe Kālijs

Govslopi: svaigi izkārnījumi .... 0,30°/o 0,20°/o o,lo°/o

„

mīzali 1,00 „ 0,10 „ 1,50 „

Zirgi:
„

izkārnījumi .... 0,55 „ 0,30
„

0,33,,

„

mīzali 1,20
„

0,05
„

1,50
„

Aitas:
„

izkārnījumi 0,60,, 0,30 „ 0,20,,

„

mīzali 1,50 „ 0,10 „ 1,80 „

Cūkas:
„

izkārnījumi .... 0,60,, 0,50,, 0,40,,

„

mīzali 0,50 „ ; 0,05
„

1,00
„

Tie ir tikai vidēji skaitļi, kuri stipri grozās ik pēc ēdi-

nāšanas v. c. apstākļiem. Cik izmetumi barībasvielu satur

atsevišķos gadījumos, tas izzināms caur ikreizēju izmeklēšanu.

Ēdināšanas iespaids. Izmetumos pāriet liela daļa

no barības sastāva. Tā tad ja dzīvniekiem izēdina daudz

olbaltuma vai citu slāpekļainu vielu, tad izmetumi satur vai-

rāk slāpekļa, ja dod sienu no bagātīgi mēslotam pļavām, tad

izmetumi ir fosforskābes- un kalijbagāti. Fosforskābessaturs

kūtsmēsliem vairojas no spēkbarības, sevišķi no tādiem barības

līdzekļiem, kā klijas un rauši. Cūku mēsliem būs labāks

saturs, ja viņas nobaro ar labību, nekā ja nobaro ar kartu-

peļiem v. t. t.

Pakaišu iespaids atkaras no izlietoto pakaišu dau-

dzuma un īpašībām. Nemēdz lietot tādus pakaišus, kas ba-

rībasvielām bagātāki par ēdamo. Tas varētu atgadīties tikai

tad, ja pakaišos izlieto samaitājušos sienu. Ja nu dzīvnieki
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izmestu visas apēstās baribasvielas un nenāktu klāt ūdens kā

šķīdinātājs, tad izmetumiem vajadzētu būt vērtīgākiem par

pakaišiem, un jo vairāk pakaišu lietotu, toties mazvērtīgāki
iznāktu mēsli. Patiesībā ir citādi, ja vien nelieto tik mazvēr-

tīgus un neparastus pakaišus, kā piem. zāģu skaidas. Bez

tam, ja lieto par maz pakaišu, kūtsmēsli iznāk „ķepīgi", slikti

ārdāmi un uzglabājot maitājas, zaudējot daudz slāpekļa. Kaisīt

vajaga mēreni bet ne lieliem daudzumiem uz reizes un tad

atkal tikpat kā nemaz. Saprotams, ka jo labāks saturs pa-

kaišiem, toties vērtīgāki iznāk kūtsmēsli.

Liels iespaids uz kūtsmēslu saturu ir lopu ve-

cumam un nolūkam, kādam viņus tur un ēdina.

Pieauguši dzīvnieki, kuri nekā neražo, vai kurus lieto darbā,

izmet visas baribasvielas, kaut gan visvairs pārveidotas. Viņi

padedzina" vienīgi bezslāpekļavielas, kuras mēslos darbojas
tikai aplinkus. Augoši lopi ievērojamu daļu no ņemtā slā-

pekļa un mazumu fosfora izlieto miesas pieaugumam un daudz

kaļķa un fosfora nogulda kaulos. Slaucami lopi daudz slā-

pekļa, fosfora un kaļķa pārraida pienā, kamēr piena kalijsaturs
ir niecīgs. Grūsni dzīvnieki slāpekli, fosforu un kaļķi izlieto

augļa attīstīšanai. Visbagātākos mēslus mēdz ražot pieauguši

barojami dzīvnieki, jo tie nogulda tikai taukus. Saprotams, ka

te mēslu sastāvā ir lielas starpības ik pēc tā, kādu barību

izēdina.

Tāpat lielu iespaidu uz kūtsmēslu sastāvu un īpašībām
dara apkopšanas un uzglabāšanas veids. Jo ne-

lietderīgāki kūtsmēslus apkopj un uzglabā, toties vairāk zūd

slāpekļa un organiskās vielas. Fosforskābe un kālijs zūd tikai

tad, ja mēsli padoti izskalošanai un izskalojumi var aizplūst
vai nosūkties. Visvairāk zūd kālija, fosforskābes daudz mazāk,

tādēļ ka viņas savienojumi grūti šķīst. Jo ilgāki kūtsmēsli

uzglabājas, toties vairāk viņi sadalās, zaudējot slāpekli un it

īpaši organisku vielu. Mēslu saturs, ja uzglabāšana lietderīga,

pie tam top bagātāks, sevišķi minerālvielu ziņā.

No visa augšējā saprotams, ka kūtsmēsliem nevar visiem

un arvienu būt vienāds sastāvs. Šneidevinds un Naumans

izmeklēja 51 kūtsmēslu paraugu no Saksijas provinces da-

žādām saimniecībām. Vienīgi visi aitumēsli bij ņemti no dziļas

kūts, turpretī citi kūtsmēsli, ar pāris izņēmumiem, nāca no

neapjumtām mēslotnēm. Caurmērsaturs aprēķināts no visiem

izmeklējumos iegūtiem skaitļiem. Iznākumi ir sekoši:
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Šķīstošs No 100 daļām
Kopsla- slāpeklis kopslapekļa
peklis % % šķīstoši %

Aitu mēsli:

Augstākais saturs
.... 1,530 0,790 51,6

Zemākais saturs
....

0,546 0,262 48,9

Caurmērsaturs 0,899 0,405 44,5

Zirgu mēsli:

Augstākais saturs
....

0,796 0,478 60,0

Zemākais saturs 0,386 0,120 31,1

Caurmērsaturs 0,586 0,240 39,3

Govslopu mēsli:

Augstākais saturs
.... 0,758 0,216 28,5

Zemākais saturs 0,366 0,182 36,1
Caurmērsaturs 0,487 0,139 28,8

Jaukti mēsli:

Augstākais saturs .... 0,972 0,348 35,8
Zemākais saturs

..... 0,308 0,088 28,6
Caurmērsaturs 0,505 0,154 31,9

Te ievērots vienīgi slāpeklis, kā kūtsmēslu vērtīgākā

sastāvdaļa.
Dažādu kūtsmēslu ca.urmērsastāvam Stutcers uz-

dod sekošus skaitļus:
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Govslopu mesli, svaigi
Tie paši pie bagātas

ēdināšanas

20,0

22,5

0,45

0,60

0,16

0,30

0,20

0,25 0,55

0,30 0,60

0,28 0,53

0,25 0,67

0,45 0,10 0,08 0,10

Zirgu mēsli, svaigi . .
Aitu mēsli, svaigi

.
.

Cūku mēsli, svaigi . .
Parasti (jauktij mēsli,

svaigi
Parasti mēsli no atklā-

tas mēslotnes, pēc
3—5 mēn. gulēšanas

Dziļas kūts mēsli no ra-

žotajiem govslopiem,
pec 3—5 mēn. gulēš.

25,4 0,58 0,30 0,14

0,18

0,07 0,04

30,0 0,85 0,30 0,30 0,15 0,17

25,0 0,45 0,08 0,19 : 0,55 0,05 0,09 0,08 0,17
l

21,0 0,45 (1,20 0,30 0,60 0,45 0,14 0,10 0,13

17,0 0,54 0,15 0,25 0,70 0,50 0,18 0,15 0,19

20,0 0,27 0,35 ļ 0,80 0,21 0,200,70 0,70 0,18
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b) Kūtsmēslu pārvēršanās.

Kūtsmēsli, uzglabājoties, silst. Siltumu attīsta sīkbutne>,

kuras mēslos iekļuvušas ar izkārnījumiem no dzīvnieku iekšām

un arī ar pakaišiem. Izdevīgos apstākļos viņas ātri vairojas
Barībai tās izlieto izkārnījumu un pakaišu organisko vielu, kuru

„sadedzina" tāpat kā dzīvnieki, ogleklim un ūdeņradim pie-

vienojot ieelpoto skābekli. Caur to rodas siltums. Jo rosīgāki

sīkbūtnes darbojas, toties vairāk rodas siltuma, un darboties

viņas var toties sparīgāki, jo bagātāki mēslos ieplūst gaiss ar

skābekli. Ja apkārtējais gaiss pārāk auksts, tad sīkbūtnes sa-

stingst, bet gaisam siltākam topot atkal atdzīvojas. Dažādas

sīkbūtnes darbojas pie dažādām siltumpakāpēm un tās, kas

darbojas pie mazāka siltuma, sagatavo izdevīgus apstākļus

augstāku siltumpakāpi mīļotājām.

Zirgu un aitu mēslus, kā jau atzīmēts, sauc karstus, govs-

lopu un cūku mēslus, turpreti, aukstus. Abi pēdējie jau tādēļ

vien nevar tik stipri silt, ka tie slapjāki, jo lielāka mitruma iz-

garošana saista vairāk siltuma. Citi iemesli uzrādīti agrāk-
Atrās sadalīšanās labad zirgu un aitu mēsli var pat augiem

kaitēt, ja šie mēsli, nepārkarsuši, lielākā daudzumā iestrādāti

īsi pirms sēšanas vai stādīšanas. Tā tad pie šo mēslu lietoša-

nas un uzglabāšanas vairāk jāuzmanās un drošāki ir, ja
tos jau mēslotnē vai uz lauka vedot sajauc ar citiem, mazāk

karstiem kūtsmēsliem.

Kauču kūtsmēslus cik rūpīgi uzglabātu, zināmas pārvēr-
tības un zudumus tomēr nevar novērst. Ne tikai „sadeg" bez>

slāpekļa vielas, bet pārveidojas arī slāpekļainās vielas. Caur

baktēriju darbību ne tikai mazinās kūtsmēslu daudzums, bet

mainās arī viņu „labums". Slikti vēd.nātā kūtī jūtama amon-

jaka kodīgā smaka, zirgu un aitu kūtīs stiprāka, tādēļ ka šo

dzīvnieku mēsli sadalās sparīgāki. Tāpat stiprāka smaka tur,

kur sastājas vaļēja virca. Smaka ceļas no ta, ka baktērijas

viegli šķīstošus slāpekļsavienojumus samēra ātri pārveido par

gaisojošu ogļskābu amonjaku. Mīzalos (vircā) amonjaks attīstās

ātrāki, neka citos izmetumos. Ja virca iesūcas kūtsmēslos, tad

ta sadalās gausāki. Ja mēsli čagani, t. i. viņos iekļūst vairāk

gaisa, tad sadalīšanās straujāka un pilnīgāka. Slāpekļa zudumi

kūtsmēslos tomēr nenotiek galvenā kārtā caur amonjaka izgai-
sošanu ; gaisā vajaga ļoti maz amonjaka, lai sajustu kodīgu
smaku. Daudz lielāki zaudējumi notiek caur svabada, ne-

saistīta slāpekļa izgaisošanu. Attiecīgas baktērijas kūtsmēslos
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mizalvielu pārveido par amonjaku. Nitrificējošas baktērijas td,

gaisa klātbūtnē, par zalpetraiņu un beidzot par zalpetrskābi,
kura ar kādu bāzi savienojas par zalpetri. Tas, kā viegli šķīstošs,

noskalojas dziļāk, kur mēslu cieta saguluma dēļ netiek gaiss
klāt. Te zalpetrim uzbrūk viņa postītājas baktērijas, kuras

savām vajadzībām zalpetrskābei atskalda skābekli, un tā rodas

svabads slāpeklis, kas izgaiso.

Kūtsmēslu vērtība lielā mērā atkaras no viņos esošiem

slāpekļsavienojumiem. Vieni no tiem ātri pieņem tādu veidu,

kas augu saknēm uzņemams, citi gausi. Cietos izmetumos

pāriet slāpekļaino vielu nesagremojamā daļa, kura zemē pār-

veidojas gausi, turpretī mīzalu slāpekļsavienojumi, kuri sagre-

moti, pārveidojas un darbojas ātri. Izkārnījumos sagremojams

slāpeklis pāriet tikai pie ļoti bagātas ēdināšanas vai gremošanas

traucējumiem. Samērs starp šķīstošiem un nešķīstošiem slā-

pekļsavienojumiem kūtsmēslos ir ļoti nevienāds un grozīgs.
Gluži svaigos govslopu mēslos, pēc Štutcera, ir apm. tikpat

šķīstoša, cik nešķīstoša slāpekļa, bet kad kūtsmēsli ilgāku laiku

gulējuši mēslotnē, tad uz 100 daļām nešķīstoša atrod labākā

gadījumā 35, dažkārt pat tikai 10 daļas šķīstoša slāpekļa.

Šķīstošais slāpeklis nešķīstošu veidu pieņem caur to, ka viņu

uzņem kūtsmēslos dzīvojošas sīkbūtnes un izlieto savas miesas

uzbūvei, pārvēršot par olbaltumu. Pēdējā slāpeklis zemē

augiem pieejams vairāk vai mazāk gausi, pēc tam kad tas no

jauna pieņēmis šķīstošu veidu. Visgrūtāk pieejams pelējum-
sēnīšu saistītais slāpeklis.

Labākais līdzeklis pret slāpekļa un masas zudumiem ir

gais>a atturēšana no iespiešanās kūtsmēslos. Šos zaudējumus

pilnīgi novērst tomēr nav praktiski iespējams.

c) Zaudējumi pie kūtsmēslu uzglabāšanas.

Kūtsmēslus neder izlietot tūliņ pēc viņu rašanās, kauču

būtu iespējams viņus pastāvīgi izvest uz lauka un iestrādāt.

Gandrīz visus kūtsmēslus nākas pirms izlietošanas ilgāku vai

īsāku laiku uzglabāt Jo ilgāki mēslus uzglabā, toties vairāk

slāpekļa un organiskas vielas zūd. Sākumā, kamēr mēsli

mazāk saguluši, tā tad viņos iekļūst vairāk gaisa, zudumi ir

samērā lielāki. Cik lieli zaudējumi var būt pie dažādas uz-

glabāšanas, redzams no kāda izmēģinājuma Lauchstādtas

izmēģinājumu saimniecībā. Mēslus ieguva' no barojamiem

Vēršiem, kuru vienu daļu turēja dziļā, otru seklā kūtī. Pēdējo
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mēslus izdzina pusi apjumtā, pusi neapjumtā mēslotnē. Izmē-

ģinājums ilga 136 dienas. Dziļā kūtī mēsli visu so laiku palika

zem lopiem. Kūts klons bij betonēts, tā ka nenosūcas ne

druska vircas. No abām mēslotnēm notecējušu vircu uzkrāja

īpašā bedrē, bez konservējošu līdzekļu piedevas. Rūpīgi iz-

meklēja barības un pakaišu slāpekļsaturu. Gala iznākums bij

tas, kā dziļās kūts mēsli zaudējuši 13,2°/o, apjumtās mēslo-

tnes 36,9°/o un neapjumtās mēslotnes mēsli 37,4 ū/o no kop-

slāpekļa. Kūtsmēslu sausnas neapjumtā mēslotnē bij zudis

daudz vairāk nekā apjumtā mēslotnē un dziļā kūtī. Saprotams,
ka zaudējumi nebūs arvien tādi, kā šeit norādīts. Parasti tie

būs vēl lielāki, tādēļ ka nemēdz mēslus uzglabāt tik rūpīgi,
kā šinī gadījumā.

d) Kūtsmēslu ražošana un uzglabāšana.

Kūtsmēsli sastādās no cietiem izmetumiem un pakaišiem-
Vircu var atstāt mēslos un var to uzkrāt atsevišķi. Seklas

kūts vircu parasti uzkrāj atsevišķi, turpretī dziļā kūtī mēdz

atstāt mēslos. Ja dziļo kūti kaisa tik vāji, ka virca jānovada,
vai ja kūts pamati tik vāji, ka virca zem mēslu spiediena

nosūcas, tad iekārta vairs nav kārtīga.

1. Kūtsmēslu ražošana un apkopšana seklā kūtī.

No seklās kūts mēslus var izdzīt ik dienas vai pa vairā-

kām dienām reizā, bet nemēdz tos kūtī turēt ilgāki par nedēļu.

Slāpekļa zaudējumi pēc izmēšanas biežuma svārstās maz.

Zaudējumi ievērojami mazinās, ja cietos izmetumus (ar pakai-
šiem) un vircu no seklās kūts, uzglabā katrus par sevi.

Seklās kūts klona vismaz tai daļai, pa kuru tek mīzali, vajag
būt pilnīgi necaurlaidīgai. Vircai vajag viegli notecēt un ne-

jaukties ar izkārnījumiem. Pakaisīšanai parasti lieto salmus.

Garus salmus ieteicams sagriezt 20—30 cm garos ekseļos.
Ar tādiem pakaišiem iznāk vienādāki mēsli, kuri mēslotnē

ciešāki un ātrāki sagulstās un uz lauka parocīgāki izdalāmi

Un iestrādājami, sevišķi kamēr tie svaigi. Tādi pakaiši arī

uzsūc vairāk šķidruma. Ja pakaišu salmu ir pa pilnam, tad

nevajag ar tiem skopoties, jo sausa, bieza, mīksta gulta veicina

dzīvnieku ražību un veselību. Arī mēsli pie trūcīgas kaisī-

šanas iznāk sliktāki. Pakaišos lieto arī citus materiālus.

Kūdras pakaišus lieto ne tikai salmiem trūkstot,

bet bieži arī kā kūtsmēslu vairotājus un labotājus. Pakaišu
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kūdru parasti ņem no sūnupurvu virsējās, vēl maz sadalijušās
kārtas. Kūdru pirms kaisīšanas saplosa. Parasti kūdru lieto

kā papildpakaišus. Ja kūdra garām šķiedrām, tad labi var

kaisīt ar viņu vien. Sevišķi zirgiem ieteic tīras kūdras pakaišus,
kuri klājami 10—15 cm. biezā slejā. Kur krīt izmetumi,

pakaišus atjauno ikdienas, pārējais paklājs atjaunojams ik pēc
3—4 nedēļām. Lai guļa būtu mīkstāka, paklāju ik dienas

uzvanda. Ja kūdru lieto kopā ar salmiem, tad liek kūdru

apakšā, salmus pa virsu. Govslopiem, ja ar kūdru jādzīvo

taupīgi, var ar to apkaisīt izkārnījumus vien, pielietojot šim

nolūkam arī kūdras smalkumus, kuru iziet apm. 1 mārc. dienā

uz liellopa. Laba pakaiškūdra var uzsūkt savu pieckārtīgu

smagumu
vircas un astoņkārtīgu smagumu ūdeņaina šķidruma.

Salmi, vislabākā gadījumā, saista savu četrkārtīgu smagumu

šķidruma. Bez tam, kūdrai ir konservējošas un desinficējošas

īpašības. īsta pakaiškūdra sastāv galvenā kārtā no organiskas

vielas, kura pa daļai pārvērtusēs trūdā. Slāpekļsaturs ir

niecīgs un mazvērtīgs, tāpat minerālvielas nekrīt svarā.

Pakaišiem var lietot arī zāļupurvu trūdu jeb dumbru,
kura satur mazāk organisku un vairāk minerālvielu. Viena

pate tā pakaišiem mazāk derīga par kūdru, bet aiztaupa salmus

un visai noder kūtsmēslu vairošanai un labošanai. Dumbra

satur prāvu daudzumu samērā ātri izmantojama slāpekļa un

bieži arī ievērojamu daudzumu kaļķa. Pakaišu papildināšanai

var sekmīgi lietot sapūdētas velēnas, trūdamas grāvju zemes

v. tml. Teicams kaisāmais materiāls ir sausa sūna. Tā dod

patīkamu guļu, taču neder kaisīt ar sūnu vien, jo tā pārāk

gausi sadalās. Sūnu mēsli vislabāk pielietojami plikā smiltī.

Vēl var pakaišus papildināt ar sausām lapām. Jāievēro, ka

tās ātri un stipri sagulstās un tādēļ uzsūc maz mitruma.

Pakaišiem dažkārt lieto ari skujas un zāģu skaidas. Abi ir

ļoti mazvērtīgi materiāli, kurus drīkstētu tikai pa druskai

iekaisīt citu starpā. Zāģu skaidu vērtība ievērojami paceļas,

ja tās stipri trūdējušas un, saprotams, sausas. Lapukoku
skaidas labākas par skujukoku.

2. Kūtsmēslu uzglabāšana mēslotnē.

Ja vien iespējams, mēslotnē jānovieto kūts ziemeļ- vai

austrumpusē, kur tā mazāk padota saules un vēja iespaidiem.

Starp sienu un mēslotni jāatstāj vismaz tik plata starpa, ka

Var ar vezumu ērti cauri izbraukt. Mēslotnes plašums jāpie*
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lāgo lopu skaitam, viņas dziļumam un kūtsmēslu uzglabāšanas

ilgumam. leteic mēslus neuzkrāt vairāk kā 11/<>l l /<> metra biezā

kārtā, visdziļākā vietā pielaižot 2 metrus. Tādam dziļumam

un 3 mēnešus ilgai uzglabāšanai Stutcers priekš viena liellopa
mēsliem aprēķina apm. trīs kvadrātmetrus platības. Mēslotnes

salaižamas noapaļotos stūros, jo tā mēsli labāki sagulstās.
Dibens un sienas jātaisa pilnīgi necaurlaidīgas. Visa mēslotnē

jāmūrē no izturīgiem laukakmeņiem vai pārdedzinātiem ķieģe-

ļiem. Jāmūrē ar cementu, jo kaļķi virca drīz saēd. Vēl labāki

akmeņu resp. ķieģeļu starpas pieliet ar piķi un tad vispāri
uzliet cementu. Braucamās vietas katrā ziņā jāmūrē no izturī-

giem akmeņiem, jo ķieģeļi te tiek drīz sakapāti. Mēslotni var

pilnīgi ielaist zemē, bet lētāki un parocīgāki sienas izmūrēt

pāris pēdas-virs zemes. Tā arī vieglāki atsargāt ūdens ieplū-

šanu. Mēslotnes apjum šana nemēdz atmaksāties.

Senāk ieteica mēslus allaž vienlīdzīgi klīdināt vispār
mēslotnei. Tas atmetams, jo tā mēsli par daudz padoti gaisa
iedarbībai. Mēslu nomīdīšana ar lopiem izklausās jaukāka
nekā iznāk patiesībā. Piem. grūsnus lopus neder mīdīšanai

lietot. Bez tam lopi, ja viņus mēslotnei uzlaiž tikai uz īsāku

laiku, nevar mēslus nomīdīt vispār vienlīdzīgi un cieti. It īpaši

slapjā laikā mēslos paliek ieminumi, kuros, kad uzklīdina nā-

košu kārtu, aizturas gaiss, caur ko tiek veicināta mēslu sada-

līšanās. Neder arī agrāk ieteiktā mēslu aplaistīšana ar vircu

sausā laikā. Pirmkārt pate virca tā zaudē daudz slāpekļa, bet

otrkārt tā veicina mēslu sadalīšanos. Pie uzšļākšanas vircai

piemaisās gaiss. No aplaistījuma mēsli uzbriest. Šķidrumam
nosūcoties vai izgarojot mēsli nevar tik ātri sagulties, ka zū-

došā mitruma vietā neiespiestos gaiss. Tagad ieteic kūtsmēs-

lus mēslotnē kraut stabiem. Ja tas pie lopu liela skaita ne-

parocīgi, tad stabu vietā var kraut strēķos, kuriem brauc ar

ķerru virsū. Strēķus liek cieši citu pie Tita, jaunu uzsākot

pēc tam, kad iepriekšējs uzkrauts pilnā augstumā. Kad mēslus

ved uz lauka, tad ilgāki gulējušos ņem pirmos, jo pirms izlie-

tošanas kūtsmēsliem vajag būt zināmā mērā satrupējušiem.
Dažādo dzīvnieku mēslus, ja tos novieto kopējā mēslotnē,

ieteicams sajaukt, bet nenovietot katrus par sevi.

Visos gadījumos kūtsmēsli mēslotnē silst. Zināma silšana

ir vajadzīga, jo bez tās nevar notikt vēlamās pārveidības.
Tikai silšana nedrīkst iet par tāļu un būt pārāk ilgstoša. Tas

novēršams caur samīdīšanu vai saspiešanu citādā ceļā. Stabos

Lauksaimnieka padomn.



82

vai strēķos ātri kraujot, meslu lielāka daļa drīz pienācīgi sā-

guĪstās caur pašu smagumu.

3. Kūtsmēslu konservēšana.

Agrāk ieteiktie kūtsmēslu konservēšanas līdzekļi, kā sēr-

skābe, ģipsis, superfosfatģipsis, superfosfāts, kainits, beidzot

izrādījušies mazvērtīgi. Viņu lietošana ne tikai neatmaksājas,
bet dažiem saistīta ar neērtībām vai pat nelaimes gadījumiem

(sērskābe). Šneidevinds ieteic kūtsmēslus konservēt ar viņu

pašu attīstītu ogļskābi. Kad mēslotnes kāda daļa iztukšota un

viņu pildīs no jauna, tad jaunieglabājamiem mēsliem apakšā

paliek apm. 20 cm biezu kārtu tādu mēslu, kas atrodas pilnā

rūgšanā. Tie attīsta daudz ogļskābes, kura iespiežas jaunuz-
krautā slānī, tur saista rodošos amonjaku un ogļskābam amon-

jakam apgrūtina pārvietošanos. Šis slānis, rūgstot, ogļskābi

piegādā nākošam v. t. t. Ogļskābe ir smagāka par gaisu, tā

tad spiež pēdējo no jaunuzkrautiem mēsliem ārā, tālab gaisa
skābeklis dabū mazāk iedarboties. Kādā izmēģinājumā atrada,

ka kad parastā kārtā ieglabāti kūtsmēsli zaudējuši 30,31 °/o,

tikmēr uz vecu kūtsmēslu paklāja ieglabāti zaudējuši tikai

16,94°/o slāpekļa.

Parocīgs un lēts konservēšanaš līdzeklis ir kūdra, kura

arī labi noder pakaišiem. Kamēr kūdra skāba, tā aptur sīkbūtņu

attīstību un darbību. Kūdras desinficējošo darbību var pasti-

prināt caur sērskābes piedevu, tomēr ar sērskābi saslacītu

kūdru vērts lietot tikai lopu sērgu gadījumos, un tad jau tūliņ
kūti. Tīras kūdras zināmu daudzumuieteicams arvienu kaisīt

kūtī, salmiem pa starpām. Kūtsmēslu zudumus mēslotnē var

ievērojami mazināt arī caur to, ka kārtu pa kārtai uzber trū-

daiņu zemi. Kaļķi, pelnus un citas sārmainas vielas nedrīkst

kūtsmēsliem piemaisīt, jo caur tām stipri veicinātu mēslu sa-

dalīšanos un slāpekļa izgaisošanu amonjaka veidā.

Cik ilgi kūtsmēsliem jāglabājas, iekam viņus izlieto, at-

karas no tā, kādi dzīvnieki viņus ražojuši un kā tie iegūti.

Mēsliem, kas satur daudz garu pakaišu, mēslotnē jānoguļ vis-

ilgāki. Ekseļiem un pelavām kaisītus mēslus var izlietot vis-

drīzāki pēc rašanās. Vispārīgi var teikt, ka kad pakaišu salmi

zaudējuši dabisko krāsu, pieņēmuši brūnganu vai sarkanīgu
nokrāsu un viegli trūkst, tad kūtsmēsli ir tiktāļ norūguši, ka

tos var izlietot. Bez tam jo vieglāka zeme, toties mazāk sa-

dalījušos mēslus tai var dot. Arī tam ir nozīme, kādus augus
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tneslo un cik ilgi mēsliem jāguļ zemē, iekam uz tās nāk

jums vai stādījums. Mūsu klimatiskie un saimnieciskie apstākļi
bieži spjež kūtsmēslus uzglabāt ilgāki, nekā citādi vēlams.

4. Kūtsmēslu ražošana un apkopšana dziļā kūtī.

Dziļā kūtī mēsli, pakaišiem caurjaukti, paliek zem lopu

kājām tik ilgi, kamēr tie jāved uz lauka, ja vien telpu trūkums

nespiež tos izvest agrāki vai ja ziemas ceļā negrib mēslus iz-

dzīt vasaras darbu samazināšanas labad. Dziļās kūts klons

stāv zemāku par apkārtnes līmeni. Cik dziļi zemē

atkaras no tā, cik mēslu paredzēts uzkrāt. Mēslu daudzums

atkaras no tā, cik ērti lopus kūtī novieto, cik lopi lieli, kādam

nolūkam viņus tur, kā ēdina un kā pakaisa. Vispārderīgus

skaitļus par kūts dziļumu tā tad nevar uzdot. Lai varētu dzi-

ļāki ierakties, kūts jāceļ pāaugstinātā vietā. Lielākais dziļums

tomēr nedrīkstētu pārsniegt 2 metrus zem apkārtnes līmeņa.
Mēslus var krāt ne tikai padziļinājumā, bet arī apm. līdz 1 m.

virs tā. Sienas visur, kur krāsies mēsli, jātaisa necaurlaidīgas,

jo nedrīkst ne virca sūkties ārā, ne gruntsūdens iekšā. Tāpat
klonu der taisīt necaurlaidīgu. Ja tas nav iespējams, tad klons

jānostampā no sīksta māla un pēc mēslu izvešanas uz klona

arvienu jāatjauno apm. 1 pēdu biezs kūdras vai dumbras klājs,
kurš aiztur lielu daļu barības vielu no nosūkšanās līdz ar šķi-

drumu. Nekādas vircas notekas nedrīkst ierīkot. Dziļā kūtī

var ļaut lopiem svabadi apkārt staigāt un var tos turēt pie-
sietus.

Kūts, kurā lopi svabadi staigā apkārt, vislabāk noder

tiklab mēslu uzglabāšanai, kā lopu veselībai. Ja ēdinamierīces

pārcilājamas, tad mēsli tiek pamatīgi un viscaur vienādi nomī-

dīti. Nedrīkst ievest daudz pakaišu uz reizes, jo tad mēsli,
kamēr tie čagani, stipri maitātos. Tādas kūtis sevišķi ietei-

camas teļiem un jaunlopiem, bet viņas ļoti noderīgas arī

grūsniem lopiem. Mazās saimniecībās var iekārtoties tā, ka

pat slaucamiem lopiem ļauj kūtī staigāt, un tos piesien tikai

ēdināšanas un slaukšanas laikā.

Parasti pieaugušus govslopus un it īpaši slaucamas govis

pie mums tur piesietus arī dziļā kūtī. Ežas var būt pilnīgi

nekustināmas, uz augšu un leju vien pārstādāmas, un svabadi

pārcilājamas. Abi pirmie veidi mēslu uzglabāšanai noder

vismazāk. Pie pašām ēžām un ejās tie tiek vāji samīdīti un

tādēļ stipri maitājas (pelē). Ja ēžas (barības galdi) svabadi
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pārcilājamas, tad, ja pārcilāšanu izdara pienācīgi bieži, kuls*

mēslus var kārtīgi apkopt un likt krietni samīdīt, kaut gan ne

tik pilnīgi, kā kad lopi staigā apkārt. Ari piesietus lopus

nevajag kaisīt lieliem daudzumiem pakaišu uz reizes, bet

mazumiem un bieži. Izkārnījumus vajag kārtīgi izdalīt, lai ap

lopu pakalām nebūtu pārsvarā izkārnījumi, bet citur pakaiši
vien. Kad mēslus no dziļās kūts ved uz lauka, tad ieteicams

pašu virsējo,-nesadalījušos kārtu novietot sāņus un vēlāk iemest

iztukšotās vietas dibenā. Kad lopi iet ganos, tad, pēc kūts

izmēžanas, uz 'kūdras paklāja vajag novietot biezāku kārtu'

garu Salmu, kartupeļu lakstu vai tml., lai lopi sākumā nebristu

„kā pa skrīni". Ar palīgpakaišiem jārīkojas tāpat, kā pie
seklās kūts aizrādīts. Kūdras iekaisīšana ļoti ieteicama ari

dziļā kūtī.

Aitas mēdz turēt vienīgi dziļās kūtīs, kur tās svabadi

staigā apkārt. Arī te ieteicamas pārcilājamas ēžas. Kūdras

iekaisīšana ļoti ieteicama, no kuras mēsli mazāk kaist un ne-

izgaiso tik daudz amonjaka. leteic, ja tā diezgan dziļa, aitu

kūtī allaž iedzīt cūku mēslus, tos vienlīdzīgi izklīdinot. Vai

pašām aitām cūku mēsli patīkami, tas vēl nav noskaidrots.

Arī zirgiem daudzi lauksaimnieki un zirgkopji ieteic

dziļu kūti. Uz mēsliem stāvēšana saudzot nagus un ari gulē-

šana, it īpaši sasvīdušiem zirgiem, veselīgāka, nekā uz vāji

pakaisītas, saslapušas grīdas. Pēc paša novērojumiem varu

teikt, ka zirgi uz mēsliem turas labi un ka gaiss, it īpaši ja
kūts var pa griestiem vēdināties, ir daudz tīrāks, nekā ja

mēslus, pastāvīgi izmēžot, vanda un virca nosūcas caur grīdu
vai plūst pa atklātām notekām.

5. Atsauksmes par dziļas un seklas kūts mēsliem.

Dr. A. Stutcers grāmatā par kūtsmēslu un vircas ap-

kopšanu izsakās: „No vērtīgām sastāvdaļām zūd it īpaši liela

daļa slāpekļa, ja kūtsmēsli nav mēslotnē ļoti cieti nogūluši
un netiek pietiekoši mitri turēti. Mēslu izdzīšana no kūts,

viņu rūpīga apkopšana mēslotnē tērē daudz pūļu un izdevumu

un saimniekam tie pastāvīgi jāuzrauga. Mēslotnes ierīkošana

un uzturēšana maksā krietni daudz, ja tai pilnā mērā jāizpilda

savs uzdevums. Kad viss tas kārtībā, tad pastāvīgi jābažijas,
ka vircas bedre taps caurlaidīga. Vircas bedru lielākā daļa
dažos gados top caurlaidīgas saimniekam nemanot, un nu

jāizdod daža marka par slāpekli un kāliju, lai atvietotu pagalma
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apakšgruntē uz neredzēšanos nozudušos. No kūtsmēsliem

pārliekā mērā zūd ari trūdu devējas vielas, ja tie mēslotnē guļ

ļoti ilgi, un par daudz izdēd, kad vējš, lietus un saule trupēšanu

novada par tāļu. Tā tad lauksaimniekam, kas kūtsmēslus

mēslotnē apkopj tā, ka no* mēslu pielietošanas var cerēt iespē-

jami lielāko labumu, ir pastāvīgas rūpes. No šīm rūpēm var

atsvabināties, ja mēslus atstāj zem lopiem, ierīkojot dziļo kūti.

Tad atkrīt: mēslotnē, vircasbedre, vircaspumpis, vircasmuca,

mēslu izvešana un apkopšana mēslotnē".

Albr. Thaers, kuru dēvē par vācu racionālās lauksaim-

niecības tēvu, grāmatā ~Grundsatze der rationellen Landwirt-

schaft", par kūtsmēslu uzglabāšanu dziļā kūtī raksta: „Valda

pārliecība, ka tā iegūst daudz labākas darbības mēslus, jo te

viņi sāk sadalīties ar savu dabisku mitrumu un, maz atmosfe-

riskam gaisam piekļūstot, caur izgaisošanu tie zaudē maz vai

nekā, un uzsūc pat dzīvnieku sabiezējušos iztvaikojumus. Tas

ir gluži pareizi un bažas, ka mēslu izgaisojumi varētu lopiem

kaitēt, ir bez pamata. Tādās kūtīs nemana nekādu riebīgu
smaku un gaiss uzturas ļoti labi elpojams".

Thaers gan runā vairāk pēc praktiska lauksaimnieka

nojautas, bet jautājums par dziļas un seklas kūts mēslu labumu

tagad ir ari zinātniski pilnīgi noskaidrots. Visvairāk pie tā

strādāts Lauchstādtas izmēģinājumu saimniecībā. Viņas pirmais

vadītājs, prof. M. Maerckers, saka: „Katram apķērīgam lauk-

saimniekam jāsaprot, ka mēsli nekur neuzģlabājas labāki —

nekā dziļā kūtī." Maerckera pēcnācējs, prof. V. Šneidevinds,
raksta: „Šaī (mēslu vispilnīgākās konservēšanas) ziņā, dziļā
kūts stāv priekšgalā; te mēsli dabū vislabāko mechanisko

apkopšanu, jo viņi tūliņ paliek zem lopiem guļot un tiek cieši

samīdīti. Caur to amonjaka izgaišana tiek ievērojami samazināta

un ari no zalpetra sadalīšanās nevar lāgā būt runa, jo labākas

gaisa atturēšanas dēļ, kada ir dziļā kūtī, zalpetris tiklab kā

nemaz nerodas. Redzējām, kā dziļas kūts mēsliem ir daudz

labāks sastāvs nekā parastiem mēslotnes mēsliem. Saskaņā
ar to, kā autora un viņa līdzstrādnieku daudzi izmēģinājumi

pierāda, dziļas kūts mēsli darbojas daudz labāki, protams, ja

tos pareizi pielieto. Ja dziļas kūts nav, tad jāierīko tāda

mēslotnē, kas iespējami tuvojas dziļas kūts apstākļiem. Labākā

mēslotnē būtu īsta mēslu māja, kuras jumtam vajadzētu būt

tikai tik augstam, kā piemesti mēslu rati var iebraukt un iz-

braukt. Bet tāds ierīkojums ir dārgs".
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No šīm atsauksmēm un agrākiem paskaidrojumiem skaidri

redzams, ka, pie vienādas ēdināšanas un pakaisīšanas, no dzi-

ļas kūts dabū vairāk un vērtīgākus mēslus, nekā no mēslot-

nes, kuļ*ā novieto seklas kūts mēslus. Saprotams, ka arī dziļā

kūtī, ja tā nepareizi ierīkota un viņā mēslus nolaidīgi apkopj,

var pie mēsliem celties tādi zaudējumi, kas pārspēj zaudējumus

pie mēslotnē pareizi apkoptiem. Jāuzsver, ka labu gaisu un

tīrību dziļā kūtī var uzturēt vismaz tikpat labus kā seklā kūtī.

Taču tam un citiem apstākļiem nav sakara ar mēslošanu, tādēļ

tos šeit neiztirzāsim. Tikai tas jāatgādina, ka ar dziļas kūts

pārvēršanu seklā nevajag pārsteigties un ka tur, no kurienes

mēs ņēmuši seklās kūts paraugu, daudzi lauksaimnieki pēdējā
laikā seklās kūts vietā ieved dziļo. Vajag vispusīgi apsvērt,

kāda veida kūts katrai saimniecībai, pielāgojoties viņas se-

višķiem apstākļiem, var vislabāk noderēt. •

c) Apiešanās ar kūtsmēsliem uz lauka.

1. Kūtsmēslu izvešana.

Mēslus vajadzētu izvest tad, kad viņus var uz lauka

tūliņ lietā likt, bet ne arvienu iespējams tā iekārtoties. Ja iznāk

tieša lietošana, tad jācenšas tiklab mēslotnē, kā dziļā kūtī at-

tiecīgu platību tūliņ mēzt līdz dibenam, jo tā panāk vienādāku

mēslojumu. Ja izvestos mēslus krauj stirpās, tad dažādo slāņu

vienlīdzīga sajaukšana vairs nekrīt svarā. Tikai kad mēslus

no stirpas izvadā, tad atkal tie stirpā jācērt līdz apakšai. Ja
mēslus nevar iztaisīt vienādus, tad vairāk satrupējušie, spēcī-

gākie jāgāž plānāki, mazāk sadalījušies biezāki. Ja laukam

nevienāda zeme, tad smiltij dod garākus, trūdbagātai vai smagai

zemei stiprāki sadalījušos mazākā daudzumā. Lejas vietās,

kur sakrājas ieskalojumi, jāmēslo vājāki, noskalojamie pau-

guri visstiprāki.
Izsvaidītie kūtsmēsli iespējami drīz jāizārda, sevišķi pi-

kainie", kuri ātri sakalst. Lielos piķos iearti, saķepējušie mēsli

viegli pārkūdrojas un caur to top gluži mazvērtīgi. Mēslus jā-
steidz ārdīt it īpaši stipra lietus laikā, jo citādi zem lēkšķēm

caur izskalošanu sanāk par daudz treknuma un citas vietas

dabū par maz. Smagā zemē no mēslu vešanas lietus laikā

jāatturas, ne tikai neērta darba labad, bet arī tādēļ, ka šo zemi

nedrīkst slapju art, un zem mēslu segas zeme žūst ļoti gausi.

Ja paši mēsli vien slapji, tad tos var ieart.
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2. Kūtsmēslu iestrādāšana.

Kūtsmēslus vajag ieart iespējami drīz pēc izvešanas un

izārdīšanas. Mazāk tas vajadzīgs, lai novērstu amonjaka izgai-

soßanu, jo tā gatavā veidā kūtsmēslos ir samērā maz. Bet jo

ilgāki mēsli guļ neiearti, toties lielāki zaudējumi pie viņiem

notiek vispārīgi. Gaisa skābekļa apņemti, viņi strauji sadalās.

Zūd organiskā viela, kura noderētu zemes īpašību uzlabošanai

un sīkbūtņu barībai, zūd pie sadalīšanās radušās gāzes, kuras

noderētu pie zemes sastāvdaļu pārveidošanas, zūd arī slāpek-
lis. Saules gaisma nogalina mēslu baktērijas, un vējš pie tā

palīdz. Tādēļ kūtsmēsli jāiear jo drīzāk, toties labāk. Lietus

laikā zaudējumi pie izārdītiem mēsliem ir niecīgi, jo sadalīša-

nās produkti tiek ieskaloti zemē, arī miglas laikā zaudējumi
ir samērā mazi, tāpat rāmās naktīs. Vislielākie zaudējumi ceļas

sausā, saulaiņā un stipra vēja laikā. Jo bagātāki kūtsmēsli,

toties vairāk zaudē caur novilcinātu iestrādāšanu.

Apgalvojumi, ka caur kūtsmēslu klāja neiearšanu varot

iegūt dažādus labumus, kā zemes pamatīgu norūgšanu v. tml.,

nav pietiekoši pamatoti. Tādi labumi iegūstami varbūt tikai

sevišķos gadījumos, piem. pie apstādītu kartupeļu mēslošanas

vieglās zemēs. Bet vispārīgi jāturas pie kūtsmēslu drīzas iestrā-

dāšanas.

3. Kūtsmēslu iearšanas dziļums.

Barībasvielas taīs savienojumos, kādos tās atrodas kūts-

mēslos, augiem nenoder; pirms uzņemšanas caur augu saknēm

šiem savienojumiem vajag attiecīgi pārveidoties. Pārveidošanu

izdara zemes un pašu kūtsmēslu baktērijas. Nedzīvu, piem.
skābu zemi kūtsmēsli var atdzīvināt, ja vien novērsti tie ap-

stākļi (slapjums, gaisa trūkums), kas posta sīkbūtņu dzīvi.

Tīruma irdne ne viscauri vienādā mērā pieejama gaisam (skā-

beklim). Virsējās kārtas vēdinās labāki nekā dziļākās. Pāri

zināmam dziļumam gaismīļu sīkbūtņu, kuras izdara kūtsmēslu

labvēlīgu pārveidošanu, arvien mazāk un viņu darbība vājāka.

Tādēļ saprotams, ka kūtsmēslus nedrīkst dziļi iestrādāt.

Bet arī ne pārāk sekli, jo tad bieži varētu aptrūkt sīkbūtnēm

un mēslu pārveidošanai vajadzīgā mitruma.

Kūtsmēslu iearšanas dziļumu vajag arī pielāgot zemes

īpašībām. Tas ir, netikai tam, kāda katra zeme „no dabas"

jeb pēc sastāva, bet arī kā katra strādāta. Smaga zeme var

caur rūpīgu strādāšanu un pareizu mēslošanu būt irdena un labi
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vēdināta, kamēr tā pate, ja slikti kopta, vēdinās nepilnīgi, tikai

seklā kārtā. Tā tad nedrīkst mēslus abos gadījumos ieart

vienādā dziļumā. Tāpat slapjā vietā mēsli iearami seklāki nekā

sausā. Sevisķis aizrādījums šķiet vajadzīgs par mēslu iearšjmu

plikā smiltī un granti. Šīs zemes mēslus ātri „saēd", ātri žūst

un ir caurlaidīgas. Vispārīgi būtu jāvēro, ka te kūtsmēsli jā-
iestrādā visdziļāki. Patiesībā tā nav un sevišķi no stiprāki

trupējušu mēslu dziļas iearšanas šaīs zemēs jāatturas, jo šīs

.zemes ātri sagulstas, un dziļi iearti, satrupējuši mēsli tanīs

pārkūdrojas tāpat, kā smagās zemēs. Vēl jāievēro, ka šīm

zemēm vāja saistīšanas spēja, tā tad caur kūtsmēslu seklāku

iearšanu jāgādā, ka tiktu novilcināta pie mēslu sadalīšanās ro-

došos šķīstošu vielu ieskalošana dziļumā. Tādēļ jau arī šaīs

zemēs kūtsmēslus iear neilgi pirms ziemāju sēšanas un kartu-

pēļu zemi mēslo tikai pavasarī. Tā tad vispārīgi jāturas

pie kūtsmēslu seklas iestrādāšanas (līdz 4 col.) un dziļums
katrā gadījumā jāpielāgo ikreizējiem apstākļiem un vajadzībām,

pie kam zināmā svarā krīt arī tas, kādam augam mēsli nolemti.

4. Iearto kūtsmēslu darbības veicināšana.

Kūtsmēsliem, lai tie kārtīgi sadalītos, vajag ar zemi stāvēt

ciešā sakarā, un lai visi sadalīšanās produkti nāktu zemei par

labu, mēsliem jābūt kārtīgi iesegtiem. No ogļskābes un amon-

jaka, kas attīstās mēsliem virs zemes dēdot, lielākā daļa iz-

gaiso. Grūti iesegt garus mēslus. Arkls tos bieži savelk

muskuļos. No tiem liela daļa paliek neapsegta, un arī ap-

segtai daļai gaiss piekļūst pārāk svabadi ūn tai ar zemi nav

pietiekoša sakara, tā ka mēsli pārveidojas nevēlamā virzienā

(pel), un daļa sadalīšanās produktu var izgaisot. Ja tādi mēsli

iearami, tad arājam palīgā jādod kāds pusaudzis, kas garos

mēslus kārtīgi iebīda vagā. Lai zeme mēsliem labāki pie-

gultu, arklam jāpieliek tāda vērstuvē, kas velēnu pienācīgi

sadrupina. Ja velēna tomēr nedrūp (piem. sazēlusi), tad ze-

mes virskārta pirms mēslu vešanas jāsairdina. Irdināšana

jāizdara, iekam lauks aizkaltis. Lai zeme nezaudētu mitrumu,
lauks drīz pēc mēslu iearšanas jānošļūc vai jānoecē. Ja ve-

lēna slikti iruse, rupja, lieliem gruntiem, tad tā pirms ecēšanas

jāspiež ar attiecīga smaguma kūleni, dažkārt pat ar skrituļ-
kūleni. Mēsli tā tomēr guļ vairāk vienā slejā, tādēļ pēc kāda

laika, kad garāki mēsli jau pienācīgi satrupējuši, tos vajag ar

zemi samaisīt. To var izdarīt ar kultivatoru vai ekstirpatoru.
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Panāk to arī tad, ja kārto ar arklu, kam stāva vērstuve. Mai-

sītājam rīkam vajag strādāt dziļāki nekā mēsli iearti.

5. Ko tīrumā darīt ar kūtsmēsliem kurus nevar tūliņ izlietot?

Ziemā nevar kūtsmēslus ieart. Tomēr viņi arī tad jāved,

ja kūtī vai mēslotnē pietrūkst telpas vai vēlas mēslu vešanai

izlietot ziemas ceļu un vaļas laiku. Varētu ziemā mēslus tūlīņ
izārdīt. Salā mēsli nesadalās, bet sniegam kūstot pieplok pie

zemes un tiek vienlīdzīgi izskaloti. Dažos gadījumos tā izdodas,
bet vairāk gan rodas neizdevīgi gadījumi. Nelīdzenā vietā

daļa izskalojumu arvienu aizplūst projām, bet zaudējumi ceļas

arī līdzenā vietā, ja zeme stipri sasaluse un izskalojumi ilgāku
laiku nevar viņā iesūkties. Pavasarī lauks, uz kura guļ biezāka

kārta kūtsmēslu, vēlu atlaižas un vēl gausāki tiktāļ izžūst,

kā viņu var sekmīgi art. Vieglā zemē lieta nav tik bīstama,

taču te atkal daudz var zust caur izskalošanu. Tā tad mēslu

izārdīšana ziemā ir savā ziņā laimēšana.

Pavisam neder kūtsmēslu izsvaidīšana mazās čupiņās.
'Tā daudz zūd caur sadalīšanos un čupu vietās ieskalojas par

daudz slāpekļa, ari kālija, -kamēr lauka citām vietām atliek

tikai „pliki salmi". Caur to sējums čupiņu vietās var maitāties

no veldres, bet citur tas aug vāji.
Kad zeme vaļā, tā tad it īpaši vasarā, kūtsmēslus uz

lauka var sekmīgi uzglabāt lielās čupās. Tām jāliek kūdras,

dumbras vai velēnu biezs paklājs, jo citādi čupu vietas būtu

jāizrok, lai sējumi tur vairākus turpmākos gadus nekristu vel-

drē vai pat neizpūtu. Kūtsmēslus čupā krietni nomīda un

ik 3—4 slāņiem kūtsmēslu uzber kārtu zemes, kura mēslus

stiprāki nosloga un saista no
v

tiem izspiedošās barībasvielas.

Stutcers ieteic čupas kraut —2 metrus augstas, bet šķērs-

mērs atkaras no tā, cik mēslu čupā jāievieto. Gatavo čupu

apsedz ar 30 —40 cm biezu zemes kārtu.

Kūtsmēslu lielus daudzumus izdevīgāki kraut stirpās,

sevišķi kad zeme sasaluse. Jo lielāka stirpa, toties mazāka

viņas virsma salīdzinot ar tilpumu, tā tad viņā uz mēsliem mazāk

iedarbojas atmosferiskais gaiss, saprotams, ja lielai un mazai

stirpai ir vienāds augstums un platums. Stirpai tomēr jā-

izrauga tāds lielums, pie kura to var ātri uzkraut. Jo siltāks

laiks, toties lielāka nozīme ir uzsāktās stirpas ātrākai no-

beigšanai. Pie stirpas lieluma noteikšanas jāņem vērā ari

mēslojamā gabala un saimniecības darbspēka lielums. Esmu
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1 stirpā iekrāvis līdz 450 vienjūga vezumu, un mazākais lie-

lums drīkstētu būt kādi 100 vai 80 vezumi. Zem tā labāki

kūtsmēslus uzglabāt čupās.

Stirpas vieta jāsagatavo labāk jau rudenī, kamēr kūdra

vai dumbra, ko liks paklājā, nav sasalušas. Paklājā var likt

ari citus materiālus, kas aiztur no mēsliem izspiedušās baribas-

vielas. Paklāju der likt plašāku nekā kraus stirpu. Labi

būtu, mēslu stirpu kraut tik garu, kā platu, bet praktiski tas

nav lāga izdarāms, tāpat kā augstumu nevar ņemt pēc patikas,

jo tikai zināms slīpums pieļauj stirpai uzbraukt virsū. Stirpa,
kas redzama 45. zīm., ir 60 pēdas gara, 20 pēd. plata, vidū

9 p. augsta un satur 380 vezumus kūtsmēslu. Stirpas platums

45. zīm. Kūtsmēslu gatava stirpa.

jāņem vismaz P/2 ratu resp. ragavu platuma, lai būtu droša

uzbraukšana. Kamēr iespējams, stirpai brauc virsū ar pilnu

vezumu, vēlāk vajadzīgo daļu mēslu uzsviež ar sekumiem un

uzbrauc ar atlikumu, kamēr beidzot vezumi jāizmēž bez uz-

braukšanas un nomīdīšanas dēļ brauc stirpai pāri tukšā. Labi

ir, ja mēslus var izslāņot ar kūdru, dumbru, zemēm vai dīķu

dubļiem. Gatavai stirpai nocērt galu plānās beigas un ar šiem

mēsliem stirpu nolīdzina. Labi būtu ari mēslu stirpas vispār
apklāt zemēm, bet tas nav viegli izdarāms, pie sasalušas zemes
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jau pavisam ne. Jācenšas zemēm vai dubļiem noklāt vismaz

stirpas virsu.

f) Kūtsmēslu darbība.

Kūtsmēsli satur visas augiem nepieciešamās barībasvielas,

tā tad viņi darbojas pirmā kārtā kā tiešs mēslošanas līdzeklis.

Bet viņi izrāda arī ļoti svarīgu blakusdarbību, kuru Šneide-

vinds rakstaro sekoši:

„1. Organiskai vielai sadaloties, rodas siltums, kurš nāk

par labu zemei un tā tad ari augu attīstībai. 2. Smagas,

lipīgas zemes viņi irdina, bet sausām smiltszemēm pavairo

ūdensuzņemšanas spēju. 3. Organiskā viela zemē rada bakterio-

loģiskus procesus: caur organisko vielu vispirms tiek pa daļai

saistīti slāpekļa šķīstošie veidi (zalpetrs, amonjaks, amidi) vai

ari notiek zalpetra sadalīšana, bet vairāk vai mazāk satrupējuse

organiska viela pavairo atmosferiskā gaisa slāpekļa saistīšanu

(asimilāciju) caur sīkbūtnēm. 4. Kūtsmēsli attīsta lielus

daudzumus ogļskābes, kura šķīdinoši iedarbojas uz zemē

esošām augu barībasvielām un kuras mazākus daudzumus,

varbūt, uzņem augu lapas. 5. Organiskās vielas viena daļa

zemē paliek kā trūds. Tas, kā zināms, ir zemes ļoti svarīga
mechaniska sastāvdaļa un ir avots, no kura ilgus gadus pama-

zām plūst slāpeklis".
Daudzi izmēģinājumi pierāda, ka parasti pat labākās zemēs

sakņaugu un kartupeļu visaugstākās ražas nav sasniedzamas

ar mākslīgiem mēsliem vien, bet tikai kopā ar pēdējiem lieto-

jot ari kūtsmēslus. Augstāko ražu sasniegšanai izrādījās no

svara kūtsmēslu blakusdarbība. Kad zeme ilgus gadus bagāti
mēslota ar kūtsmēsliem, kad tā iekrājuse lielu „vecu spēku",
tad kūtsmēslu tāļāki devumi gan darbojas galvenā kārtā caur

savām barībasvielām, it īpaši slāpekli. Tad zināmu laiku lielus

panākumus var iegūt ar minerālmēsliem vien. Taču tā, ar

minerālmēsliem vien mēslojot, maitājas zemes īpašības, vecais

spēks izsīkst un ražība pastāvīgi mazinās. Keizā ar to smaga

zeme top aizvien grūtāki strādājama. Tad kūtsmēsli spēcīgi

iedarbojas taisni caur organisko vielu un sīkbūtnēm, kas viņos

atrodas.

Svaigi, tikko radušies kūtsmēsli mēslošanai vēl neder.

Nepārrūgusi organiska viela zemes zināmām sīkbūtnēm dod

daudz oglekļbarības. Tai pievienojot zemē atrodošos viegli

šķīstošu slāpekli, šīs sīkbūtnes mazina augstākiem augiem
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nolemto pārtiku. Arī svaigi izkārnījumi vien maz der un, reizā

ar zalpetri lietoti, ir pat mazinājuši pēdēja mēslojošu darbību.

Tāpat kaitīgi darbojas zemē iestrādāti nesatrupējuši salmi.

Svaigu izkārnījumu un salmu maisījums, no kā sastāv svaigi

kūtsmēsli, dara tikpat ļaunu iespaidu, kā šīs sastāvdaļas katra

par sevi. Jo ilgāks laiks pēc svaigu kūtsmēslu iestrādāšanas

paliek līdz sēšanai un jo smilšaināka zeme, toties mazāku

ļaunumu svaigie kūtsmēsli nodara. Ziemājiem plikā smilti

jauni kūtsmēsli bieži noder pat labāki nekā stiprāki satrupējuši.
Kūtsmēslu darbība vispārīgi atkaras no viņu labuma,

no pielietotā daudzuma, zemes īpašībām, augsekas, iestrādā-

šanas veida un laika v. t. t. Liels iespaids ir arī tam, vai

kūtsmēslus lieto vienus pašus, jeb vai tiem piedod vēl citus

un kādus mēslus. Ja, samērā ar attiecīga auga prasībām,

caur piedevu papildina kādu kūtsmēslos aptrūkstošos vielu,
tad tie darbojas vislabāki, bet ja ar mākslīgiem mēsliem zemei

pieved visas augu barībasvielas, turklāt lielos daudzumos,
tad kūtsmēsli rāda vismazāko darbību.

Par to, kā tiek izmantotas kūtsmēslu atsevišķās barības-

vielas, izdarīti vairāki izmēģinājumi. Iznākumi bijuši dažādi,

atkarībā no zemes īpašībām, iemēslojuma v. t. t. Šneidevinds

izsakās, ka praktiskos apstākļos varot pieņemt, ka caurmērā

no kūtsmēslu barībasvielām pāris pirmos gadus tiek izmantots

slāpeklis un fosforskābe apm. 25°/o, kālijs apm. 50°/o. P. Vāgners,

turpretī, pēc 12. gadu novērojumiem, izsakās, ka no kūtsmēslu

barībasvielām tiekotizmantotaslāpekļa 25,3%, fosforskābes 30,4%,

kālija 85°/o. Starpības abu pētnieku atradumos gan nāk no tā,

ka katrs strādājis citādos apstākļos. Saimniekam jācenšas
kūtsmēslu izmantošanai sagādāt visizdevīgākos apstākļus un

tos sniegt tiem augiem, kuri viņus vislabāki atmaksā. Tāpat

attiecīgi jāsakārto pēcaugi. Kūtsmēslu pēcdarbība parasti pa-

rādās kādus 4 gadus, dažkārt pat vēl ilgāki. Kūtsmēslu blaku-

darbība bieži parādās vēl tad, kad viņos sniegtās barībasvie-

las augi jau patērējuši.

2. VIRCA.

Dziļā kūtī virca arvienu paliek kopā ar kūtsmēsliem, tā

ka te viņa nav sevišķi jāuzkrāj un jāapkopj. Jāgādā tikai, lai

virca nenosūktos un neaiztecētu projām. Vircai kūtsmēslos

paliekot, pēdējie iegūst lielāku vērtību un viņu saturs ir vairāk

izlīdzināts. Tādi kūtsmēsli darbojas ātrāki, jo tanīs atrodas
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šķīstošie slapekļsavienojumi un viegli uzņemamie kalijsavieho*

jumi. Ari seklā kūti vircu var atstāt pie kūtsmēsliem, bet

tad daudz viņas slāpekļa izgaist un pārējā daļa pieņem grūti

izmantojamu veidu. Tādēļ seklās kūtīs labāk vircu tūliņ at-

šķirt un uzglabāt savrūp. Ja negrib ierīkot īpašas krātuves,
tad var mīzalus tūlīņ uztvert kūdrā. Vircas piesūkušos kūdru

izklīdina mēslotnē starp kūtsmēsliem. Tomēr slāpekļa zudumi

ir vismazāki, ja mīzalus tūlīņ atšķir no citiem izmetumiem un

pakaišiem. Tad baktērijas, kuras rada slāpekļzaudējumus,
vircā neatrod barību. Praktikā pilnīga nošķiršana nav panā-

kama, tādēļ zināmi zaudējumi notiek arvienu, taču vajag cen-

sties tos caur attiecīgiem ierīkojumiem iespējami mazināt.

Šaī nolūkā jāgādā,, ka mīzali iespējami maz slapētu pa-

kaišus un tūliņ ieplūstu notekā. Pēdējai vajadzīgs stiprs kri-

tums. Lai izkārnījumi netraucētu vircas aizplūšanu pa atklā-

tām notekām, tie bieži no viņām jāizmet un jāsajauc ar pa-

kaišiem. Labākas ir segtas notekas, kurās vircai piekļūst
mazāk gaisa. Jo ātrāki virca notek un tā mazāk padota gaisa

iespaidam, toties labāks ir kūts gaiss. Notekas var aizsegt ar

dēļu vākiem, uz lopu pusi starp vāku un notekas malu atstājot

spraugu, pa kuru mīzaliem ietecēt. Lai te neieskalotos arī iz-

kārnījumu daļiņas, spraugu aizber ar betona drumslām, kuras

mīzalus laiž cauri, bet izkārnījumus un pakaišus aiztur. Kā

vēl pilnīgāku ierīkojumu ieteic necaurlaidīgas drenu caurules,
kuras vispār apber ar betona drumslām. Mazās kūtīs vircu

var uz ārpus kūts atrodošos aku novadīt tieši pa gar lopu

pakaļām ejošām notekām, bet lielās kūtīs vajadzīga īpaša gal-
venā noteka, kurā virca ieplūst no mazajām. Šai notekai va-

vajag būt segtai vai pastāvēt no piemērota resnuma caurules.

No galvenās notekas vircu pa caurulīti novada gandrīz līdz

akas dibenam (46. zim.). Ja caurulītes gals stāv augstāku

(47. zīm.), tad virca sajaucas ar gaisu un stiprāki sadaļas.

46. zīm. Vircas pareiza ieva-

dīšana akā.

47. zīm. Vircas nepareiza ie-

vadīšana akā.

Vircas aka mūrējama pilnīgi necaurlaidīga, cementēta.

Tā noslēdzama ar biezu vāku, kuram jāpiegulst tik cieši, ka
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akā netiek āra gaiss iekšā. Akā no vircas attīstās ogļskābe,
kura ir smagāka par gaisu un vircu labi nosedz, kad vāks

cieti. Vākā ietaisa cieši noslēdzamu caurumu, kuru attaisa

tikai tad, kad pa viņu jāielaiž sūcenis, lai vircu iepumpētu
mucā Lai akā neiekļūtu gruntsūdens, kura spiedienu akas

sienām grūti izturēt, sevišķi kad aka tukša, ieteic akas sienas

arī no ārpuses pārvilkt ar cementu un bez tam visapkārt no-

stampāt 20- 30 cm biezu glīzda vai lipīga māla kārtu, jo arī

cementu virca ar laiku saēdot. Tas notiek ātri, ja vircu kon-

servē ar sērskābi. leteicams cementētās sienas vēl nodarvot.

Kad aka iztukšota, darvojumu var atjaunot.

Zirgiem vircas krājas maz, bet govsiops, kā Stutcers

aprēķina, kūtī stāvot, gada laikā izlaiž apm. 3000 litru mīzalu.

Tādēļ ka mums govis pa vasaru laiž ganos un tai laikā vircu

48. zīm. Peldsvari

vircas slāpekļsa-
tura noteikšanai.

var ari izlaistīt, tad mēs akas tilpumu varam

rēķināt tikai 1500 litru uz pieauguša govslopa.
Šī daudzuma novietošanai akā vajadzīgs l»/a kb.

metra telpas. Saprotams, ka ari tas maksā dārgi,

bet ja negrib lielas vērtības zaudēt, tad bez

krietnas un lielas vircasakas un labas mēslotnes

pie seklās kūts nevar iztikt.

Lai varētu izzināt, cik kuru brīdi akā vir-

cas atrodas, uz vienas viņas sienas uzkrāso

strīpas, kuras apzīmē noteiktu skaitu litru.

Piem. ja akas dibens ir 1 kv. metri plašs, tad

ik uz 50 cm augstuma iznāk IXIXV2—\'2 kb.

metra, jeb 500 litri vai 400 stopi. Lielās akās

strīpojumi jāliek biežāki. Katrai strīpai jāuz-
raksta attiecīgs skaitlis, „ar galvu uz leju", jo
nolasīšana notiek no augšas.

No svara ir ari zināt, cik virca ap-

mēram satur slāpekļa. Prof. Vogels kon-

struējis peldsvarus, kurus pārdod firma Franz

Hugershoff Leipcigā (48. zīm.). Pirms pa-

rauga ņemšanas virca akā pamatīgi jāapmaisa.
Pēc tam akā ielaiž auklā piesietu pudeli,
kurai liek ātri piesmelties. Vircu no pudeles

pārlej stikla cilindri un tanī ielaiž peldsvarus. Jo vairāk

virca satur amonjaka, toties mazāk viņā iegrimst peldsvari.
Tā dabū apmēra skaitļus, bet ja grib drošus skaitļus, tad

jāizdara ķimiska izmeklēšana. Ja vircai [nemaisīts kāds
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konservēšanas līdzeklis, tad ar peldsvariem slapekļsaturs nav

izzināms.

a) Vircas apkopšana akā.

Ja grib no vircas gaisu atturēt vēl pilnīgāki, nekā ar

akas vāka ciešu aiztaisīšanu, tad vircai jāuzlej gluži plāna
kārta petrolejas vai kādas eļļas. Kad vircu pumpē ārā, tad

sūceņa gals jāielaiž tik dziļi, ka eļļa netiek līdzi sūkta. Ja

Vircas notekām nav stiprs kritums, tad tanīs der iekaisīt kādu

konservējošu līdzekli, piem. nātrija bisulfatu, kainitu vai kalij-

sāli. Ja grib vircu pašā akā konservēt, tad var tur iemaisīt

superfosfātu. Pēc Dr. Mevera izmeklējumiem, lai norūgušā

vircā konservētu 30 kg. slāpekļa, kāds daudzums izlietojams

uz 1 hektāra, jāiekaisa 300 kg. jeb 3 maisi 18°/o superfosfāta.

Ja vircu rūpīgi uzglabā agrāk aprādītā kārtā, tad akā kaisīt

konservējošus līdzekļus nav vajadzīgs. Bet tad virca uz lauka

tūlīņ jāiestrādā. Ja vircu neiestrādā, tad ieteicams viņai pie-
maisīt kādu skābi. Šneidevinds izrēķina, ka uz 1 kubikmetra

vircas, kura satur o,B°/o slāpekļa, vajag 28 kg. tīras (100°/o)

sērskābes resp 45,8 kg. netīras 50° Bomē stipras (62,5°/o) sēr-

skābes, vai 56 kg. 38°/o sālsskābes. Kaļķnabagām zemēm šie

piemaisījumi zināmā mērā maitā fizikālās īpašības un var piedot

kaitīgu skābumpakāpi. Ja vircu izlaista lietainā laikā, tad

piemaisījumi nav vajadzīgi, jo lietus to drīz ieskalo.

b) Vircas izlietošana tīrumā.

Izvešanai vajadzīga muca, no kuras virca nevar izlaistīties

un nevar izgaist amonjaks. Lielākā saimniecībā varētu lietot

apm. tādu, kādu rāda 49. zīm. Virca mucā ievadāma caur

pumpi. Izlaistīšanai lietojams 50. zīm. tašķītājs. Virspusē tam

noslēdzējs, apakšpusē „mēle", pret kuru atsitoties virca vien-

līdzīgi iztašķas apm. ratu dubultā platumā. Ja grib izlaist

netašķītu strūklu, tad tašķītāju apgriež ar „mēli" uz augšu.
Ratiem var pielikt ierīci, ar kuras palīdzību braucējam no

sava sēdekļa, mucas priekšgalā, iespējams tašķītāju atvērt.

Tīrumā izlaistītā virca, kā dzirdējām, tūliņ jāiestrādā. Šneide-

vinds izsakās, ka labākā zemē virca ar ekstirpatoru iestrādā-

jama 10—11 cm dziļi. Var iestrādāt ari ar lobītāju, uz nearta

rugāja laistot, tā pat būs labāki.

Kamēr tīruma mēslošanai pieejami sakņaugi, kāposti,

kartupeļi un tml., tikmēr visizdevīgāki ar vircu mēslot šos
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augus. Izdevīgi to darīt lietus laikā. Tad var vircu liet tieši

augiem virsū un neisgaiso amonjaks. Sausā laikā jālej rindu

49. zīm. Vircas rati.

starpās un laistījums ar zirgrušinatāju vai kapli tūliņ jāiestrādā.

Tagad izgatavo īpašus „
vircas rindlējējus" (vāc. Jauchedrill"),

50. zīm. Vircas tašķītājs.

kuri vircu rindu starpās izlej un paši iestrādā (51. zīm.). Ar

to vircu var iestrādāt 10—20 cm dziļi, pie kam virca nemaz

nenāk ar gaisu sakarā. Mēslošanas stiprumu var pēc patikas

grozīt.

Ja vircas aka nav pietiekoši liela, tad grūtības ceļas ar

vircas izlietošanu ziemā. Daļu var izlaistīt augļu- un sakņu-
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dārzos, ari pa vāji mēslotiem ziemājiem. Sliktākā gadījumā
virca jālej mēslu stirpās vai kaudzēs, kad tās uzmestas tik

augstas, ka uzlietā virca nevar iztecēt cauri. Tūliņ pēc vircas

51. zīm. Horenca vircas rindlējējs.

uzliešanas jāuzmet jauna kārta mēslu. leteicams šai gadījuma
vircai piemaisīt kādu konservējošu līdzekli.

3. ATEJU MĒSLI.

Ateju mēsli satur ļoti daudz barībasvielu. Viņu saturs

stipri atkaras no ļaužu pārtikas un vecuma. Stutcers uzdod,
ka cilvēks gadā caurmērā izmet kilogramos:

Izkārnījumos Mīzalos Pavisam

Kopdaudzums . . . . 48,50 483,00 531,50

Organiskas vielas
■. . 11,10 19,70 30,80

Slāpeklis • 9,20 14,50 23,70

Fosforskābe 0,55 0,69 1,24

Kālijs 0,18 0,84 1,02

Laucinieku dzīves apstākļos, saprotams, atejvietās tik

daudz mēslu neieiet, taču atej mēslu saturs iik bagāts, ka vērts

tos rūpīgāki apkopt, nekā parasts. Tas vajadzīgs ari ļaužu

veselības aizsargāšanas dēļ.

Lauksaimn, padomnieks
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Laucinieku apstākļos atejvietu varētu ierīkot apm. sekosi.

Mēslu bedri mūrē no laukakmeņiem vai pārdegušiem ķieģeļiem,
izcementē un izdarvo. Tukšo bedri izkaisa ar biezu kārtu

kūdras pulvera-un ikreizējiem izmetumiem uzkaisa sauju kūdras,
kura stāv turpat atejā. Pēc Hoffmaņa uz cilvēka gadā iziet

apm. 1 centners (3 pudi) kūdras pulvera. Var pulveri lielākā

daudzumā iekaisīt arī reizi dienā. Kūdra atejmēsliem noņem

smaku, nomaitā slimību dīgļus, mazina slāpekļa zudumus un

tā sagatavotus atejmēslus var izvest vēl tīrīgāki nekā kūts-

mēslus. Uz lauka viņi rūpīgi jāizlīdzina. Var šādus atejmēslus
arī iekraut kūtsmēslu stirpās. Ja atejas nav ar kūdru kaisītas,

tad mēslus labāk ar velēnām, kūdru, ekseļiem vai nederīgām

pelavām kompostēt. Šāds komposts vislabāk noder dažu dārzāju
mēslošanai. Tīrumā atejmēsli izlietojami kāpostu, lopbarības

sakņu, saulgriežu vai kāņepju mēslošanai. Nedrīkst tos dot

tabakai un kartupeļiem.

4. ZAĻMĒSLOŠANA.

Zaļmēslošana ir zaļu augu iearšana, lai zemi darītu orga-

niskām vielām un slāpekli bagātāku, tā ka zaļmēsli zināmā

mēra izpilda kūtsmēslu vietu. Starpība tā, ka kūtsmēsli no

jauna pieved arī fosforskābi un kāliju, kurus zaļmēslu augi

ņēmuši turpat uz vietas. Bez tam kūtsmēsli pieved ļoti daudz

sīkbūtņu, kuru zaļmēsliem nav. Pēdējie tomēr dod bagātu
barību zemes sīkbūtnēm, kas arī krīt svarā. Tāpat lielais

daudzums organiskas vielas, ko ar zaļmēsliem iear, var ievē-

rojamā mērā labot zemes īpašības.

Zaļmēsliem ieteicami vienīgi tauriņzieži, tādēļ ka tie uz-

krāj gaisa slāpekli. Slāpekļtērētāji augi saista tikai zemē atro-

došos šķīstošo slāpekli, tā tad nepieved jaunu, bet tikai jau

esošu slāpekli pārvērš grūti uzņemāmā veidā un caur to nākošo

slāpekļtērētāju augu izdevību tieši maitā.

Sākumā no tauriņziežiem zaļmēslošanai audzēja gandrīz

vienīgi lupinās. Audzē zilo, balto un dzelteno lupinu, kurām

katrai ir savi izdevīgākie augšanas apstākļi. Priekš mums

kritīs vairāk svarā zilā un baltā. Pirmai Vecauces izmēģinā-

jumos nogatavojās sēklas, bet viņai mazāks augums. Baltā

šeit nenogatavojās, taču tā dod ievērojami lielāku masu nekā

zilā. Varētu varbūt izšķirties tā, ka ja zaļmēsli nodomāti

ziemājiem, tad audzē zilo, bet ja nākošā gada kartupeļiem vai

citiem vasarājiem, tad balto lupinu. Tagad zaļmēsliem audzē
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arī dažus citus tauriņziežus, ka zirņus, peluškus, smiltsvīķus,
bobi v. t. t.

Zaļmēsli visvairāk krīt svarā priekš smiltszemēm. Tās

vispārīgi ir slāpekjnabagas, tādēļ tur tauriņzieži saista vairāk

gaisa slāpekļa, nekā slāpekļbagātākās labākās zemēs. Smilts

slāpekļnabaga tādēļ, ka no viņas slāpeklis tiek viegli izskalots

un trūdu tā ātri saēd. Augšanas laiks un laukdarbu iekārto-

jums zaļmēslošanai smiltī izdevīgāki nekā smagākā zemē.

Lielāko iespaidu zaļmēsli rāda plikā, sausā, mazāk leknā,

trūdaiņā smilt 7 Jo vairāk var dot kūtsmēslu, toties mazāka

nozīme paliek zaļmēslošanai.

Vislētākā zaļmēslošana iznāk, ja to var izdarīt ar tā sauktiem

starpaugiem, t. i. tādiem, kas izaudzējami vēl taī pašā gadā,

pēc galvenā auga novākšanas. īsdevīgā klimatā, piem., lupinu

pavasari uzsēj rudziem, sēklu pieveļ, un pēc rudzu novākšanas

lupina vēl izaug tik liela, kā iznāk pilnīgs zaļmēslojums. Lat-

vijā gan nekur nevarēs ar lupinu izrīkoties citādi, ka tā jāsēj

pavasarī, kā galvenais augs, tā tad lupinās zaļmēslu izaudzē-

šanai jāziedo viss gads. Dažās vietās pēc ziemāju vai pat

vasarāju novākšanas var rugājā zaļmēsliem sekmīgi audzēt

zirņus vai citus pākšaugus. Man Bērzmuižā vairākos izmēģi-

nājumos, zirņus sējot pēc agri novāktiem ziemājiem, nekas labs

nav iznācis. Kad arī zeme nebij par sausu, zirņi taī laikā

tomēr negribēja vairs lāga augt. Vīķi ne tik. Pēc maniem

novērojumiem, pie mums zaļmēslus no starpaugiem izdevīgi
dabūt var tikai tā, ka zem galvenā auga (priekšauga) pasēj
ābulu maisījumu. Priekš saknēm un kartupeļiem maisījums

sējams zem ziemāja, un zaļmēslu augam tad ļauj zaļot līdz

vēlam rudenim. 1925. g. tāds maisījums Vecaucē izauga īsti

kupls tiklab pēč rudziem, kā kviešiem, un nākošu gadu varēs

novērot šo zaļmēslu iespaidu uz kartupeļiem. Ziemāju mēslo-

šanai maisījumu pasēj zem iepriekšējā vasarāja un tad viņš

var augt līdz nākošai vasarai. Šai gadījumā zaļmēslu sējumu

ne tikai var, bet ari ieteicams rudeni apgānīt. Lai zaļmēsli

izaugtu bagātāki, viņu virsaugam jādod pa pilnam kālija un

fosforskābes. Kāda ābula tirsēja nav tik droša, kā vairāku

ābulu maisījums. Pēdējā var likt sarkano, bastardu, bobi un

baltābulu. Pārsvarā liekams tas, kurš katrā vietā labāki iz-

dodas un atkal — kura sēklas lētākas. Sevišķa vērība piegrie-
žama bobim, jo tā sēkla lēta un viņš labs slāpekļkrājējs. Zaļ-
mēslu audzēšanai var lietot tādas sēklas, kam tirgū zema cena
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slikta izskata labad, bet kuras pēc dīgspējas tomēr iznāk lētākas.

Tik bagātu zaļmēslojumu, kā kupli auguse lupina, ābula mai-

sīļums minētā iekārtojumā gan nedos, bet toties viņa audzēšanai

nav jāziedo vesels gads. Bagātus zaļmēslus priekš ziemājiem
var dabūt no smiltsvīķiem, kuri šai gadījumā jāaudzē

tāpat kā zaļbarībai.

Zaļmēsli iearami 10—15 cm dziļi. Kupli augušus zaļmēslus

pirms iearšanas mēdz ar zālespļāvēju nopļaut vai ar smagu

kūleni pievelt; citādi iearšana neveicas. Smiltī zaļmēslu iear-

šanu var atlikt uz pavasari. Nosalušie augi vieglāki iearami,

bet pa ziemu organiskā viela un slāpeklis nezūd. Bieži tādos

apstākļos pavasari ieartie zaļmēsli darbojušies labāki nekā

rudeni ieartie. Katrā ziņā ar iearšanu rudenī nevajag steigties.

11. Mākslīgi mēsli.

Reta saimniecība uz vietas patērē visus savus ražojumus,

bet visvairāk viņu lielu daļu izved. Līdz ar tādiem ražojumiem,
kā labība, siens, salmi, saknes, gaļa, piens v. c, izved ari

augu barībasvielas. Preti ieved maz tāda, kas satur augu

barībasvielas, kā piem. spēkbarība. Tā tad saimniecību vairā-

kums barībasvielu vairāk izved nekā ieved. Pie tam daudz

mēslu izmētājas pa ceļiem un citur, kur tie saimniecībai ne-

kāda labuma nenes. Tādēļ ilgstoši tīrumu auglību uzturēt,

vai pat pacelt, ar pašražotiem kūtsmēsliem vien nav iespējams.
Bez tam kūtsmēslos barībasvielas nemēdz atrasties tādos sa-

mēros, kādos augi tās patērē. Piem. ja plaši piekopj tauriņ-

ziežus, tad kūtsmēslos laukiem pieved daudz slāpekļa, bet

slāpekļtērētāji augi varbūt nevar visu slāpekli lietā likt, tādēļ

ka viņiem priekš tā aptrūkst fosforskābes un kālija vai vienas

no šām vielām. Spēcīga zeme varbūt zināmu laiku var šo

iztrūkumu papildināt no sava sastāva, bet beidzot tomēr min.

vielu uzņemama veida pietrūkst, un nu ražas vairs nav pilnī-

gas, kauču kūtsmēsli vienu barībasvielu pievestu pārbagāti.
Abos gadījumos var izpalīdzēties ar mākslīgiem mēsliem, kuros

dabū pirkt katru svarīgāko barībasvielu par sevi.

No agrākiem paskaidrojumiem jau zinām, ka mēslu, arī

mākslīgo, darbība var būt tieša un aplinkus. Tāpēc

mākslīgos mēslus šķiro tieši un aplinkus darbojošos. Pirmie

satur vienu vai vairākas augu svarīgas barībasvielas un viņus
lieto šī satura labad. Otrie iedarbojas caur to, ka jau zemē

esošām vai kādos mēslos pievestām barībasvielām gādā uz- 1
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ņemamu veidu, vai atkal labo zemes fizikālās īpašības. Tāpat

jau agrāk dzirdējām, ka gandrīz visi tiešie mēslošanaslīdzekļi
izrāda ari zināmu stiprāku vai vājāku, labvēlīgu vai kaitīgu

aplinkus darbību.

Tāļāk jāizšķir ķ i m i s k i skābi, sārmaini un neitrāli mēslo-

šanaslīdzekļi. Piem. superfosfāts ir ķimiski skābs mēslošanas-

līdzeklis, jo tas parasti satur svabadu sērskābi un nepilnīgi

saistītu, dažkārt arī svabadu fosforskābi. Tomasmiltus var

dēvēt par ķimiski sārmainiem mēsliem, jo tie mēdz saturēt

svabadu kaļķi Un sērskābu amonjaku var saukt par ķimiski
neitrāliem mēsliem, tādēļ ka amonjaks un sērskābe viņos

pilnīgi saistījušies.
Bet mākslīgie mēsli vēl jāizšķir fizioloģiski skābos,

sārmainos un neitrālos. Proti, augu saknes mākslīgos mēslus

neuzņem pilnā sastāvā, bet no viņiem ņem tikai vienu vai

dažas vielas, kūjas ar citām saistītas. Tā no sērskāba amon-

jaka augi izlieto amonjaku, bet pāri paliek sērskābe. Tādēļ

sērskābo amonjaku dēvē par fizioloģiski skābiem mēsliem.

No čilizalpetra augi uzņem zalpetrskābi, bet tiem nevajadzīgā

natrona, pie kura zalpetrskābe saistīta, tie uzņem tikai nie-

cīgu daudzumu. Tādēļ natrons paliek zemē atpakaļ, un čili-

zalpetri sauc par fizioloģiski sārmainiem mēsliem, jo natrons

ir sārmaina viela, kura kāri piesaista skābes. Zalpetrskābs

amonjaks atkal dēvējams par fizioloģiski neitrāliem mēsliem,

jo augi izmanto tiklab zalpeterskābi kā amonjaku.

Viss tas jāzin, lai mākslīgos mēslus prastu pareizi pie-
lietot. Proti, ari zemei ir sava skāba, sārmaina vai neitrāla

reakcija, bet augi panes tikai zināmu — katrs savu — skābuma

vai sārmainuma pakāpi. Ja nu no dabas skābu zemi mēslo

ar superfosfātu, kurš ir jau ķimiski skābs, tad zemes skābums

var viegli pacelties līdz kaitīgai pakāpei. Ja te vēl piedod

piem. chlorkaliju vai sērskābu amonjaku, vai pat abus reizā,

tad lieta top vēl ļaunāka, jo abi viņi ir fizioloģiski skābi

mēslošanaslīdzekļi. Tāpēc tad piem. skābām zemēm mēdz

dot tomasmiltus, bet ne superfosfātu, tāpēc bieži, vienu vielu

sniedzot fizioloģiski vai ķimiski skābos mēslos, cita jāpieved

fizioloģiski vai ķimiski sārmainos v. t. t.

Beidzot jātur vērā, ka katrs māksi, mēslošanaslīdzeklis

var stiprāku vai vājāku, labvēlīgu vai kaitīgu iespaidu darīt

uz zemes fizikālām īpašībām. Pie tam dažu iespaids uz vie-

nām zemēm ir Labvēlīgs, uz citām kaitīgs. Visām šīm blaku-
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darbībām ir iespaids uz mēslošanas sekmēm. Tas jāievēro pie

mēslošanaslīdzekļu izvēles.

Pēc šiem vispārējiem aizrādījumiem pārrunāsim atsevišķos

mēslošanaslidzekļus. Pie tam ievērosim tikai tos, kas mūsu

praktiskai laukkopībai pašlaik var krist svarā.

a) Tieši darbojošies mēslošanaslīdzekļi.

1. Slāpekļmēsli.

Slāpekļmēslus pie mums lieto vēl samērā maz. Pa ma-

zai daļai tādēļ, ka dārgas cenas labad viņi maz mēģināti.
Galvenais iemesls gan būs tas, ka mēģinājumu lielas daļas

iznākumi nav mudinājuši uz māksi, slāpekļmēslu lietošanu

plašākā mērā. Cēloņi tādiem iznākumiem var būt vairāki.

Dažkārt varbūt citu barībasvielu trūkums neļāva slāpekj-
mēsliem izrādīt pilnu spēju. Citkārt zemes trūcīga strādāšana

vai nosausināšana varēja ražas noturēt uz tādas pakāpes, līdz

kurai pietiek ar pašu saimniecībā ražoto un kūtsmēslos uz

tīruma izvesto slāpekli. Beidzot tauriņziežiem augsēkā var

būt ierādīta tik plaša vieta, vai no pareizi mēslotām pļavām ar

sienu ienākt tik daudz slāpekļa, ka kūtsmēslos viņa sarodas

tāds daudzums, ka tā pietiek augstākām ražām, kādas mūsu

labi koptos tīrumos iespējamas. Svarā krīt ari tas, ka pie
mums valdošās dziļas kūts mēsli pie lietpratīgas apkopšanas
zaudē daudz mazāk slāpekļa, neka mēsli no seklām kūtīm,

kuras ir valdošas tais ārzemēs, kur lieto daudz māksi, slāpekj-
mēslus. Tur parasti ir citādas augsekas, tur piekopj samērā

vairāk slāpekļtērētaju, it īpaši sakņ- vai citu rušinamaugu un

lieto maz vai nemaz pilnu papuvi. Bet ar to lai nav teikts,

ka mums nav tādu saimniecību, kur māksi, slāpekļmēsli labi

atmaksātos, bet kur tos tomēr nelieto.

Čilizalpetrs.

Čilizalpetra visvairāk iegūst Čiles valstī. Pārdošanai zal-

petri īpašās fabrikās tīra. Tirgus produkts caurmērā satur:

zalpetrskāba natrona 95,0 °/c, chlornatrija (vāramās sāls) 2,5°/o,

sērskāba natrona 0,5°/o, netīrumu un ūdens 2,0°/o. Tāds čili-

zalpetrs satur 15,5°/o slāpekļa. Tas nedrīkst saturēt vairāk

par l°/o, priekš purvzemem ne vairāk par
1/2°/o perchlorata,

kurš augiem kaitē. Tagad šis piemaisījums atgadās reti.

Zalpetrs jāuzglabā sausā vietā, jo viņš stipri pievelk mitrumu.
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Zalpetrs viegli šķīst, zeme viņu nesaista un tādēļ augi viņu

uzņem ātrāki nekā citus slāpekļveidus. Daudzi izmēģinājumi

pierāda, ka augi no čilizalpetra uzņem vairāk slāpekļa, nekā

no sērskābā amonjaka un kalķslāpekļa. Bet ne arvienu tādos

pašos apmēros dažādie slāpekļmēsli veicina ražošanu, tādēļ
ka gausāki darbojošos slāpekļmēslu slāpekli augi izlieto tau-

pigāki, saimnieciskāki. Ar uzņemtā slāpekļa vienādu dau-

dzumu augi biezi ražo vairāk, kad tas ņemts no sērskāba

amonjaka, nekā kad ņemts no čilizalpetra. Zalpetra pārākums
bieži pastāv tikai iekš ta, ka viņš augus ar slāpekli var ap-

gādāt visātrāki. Tādēļ čilizalpetri lieto galvenā kārtā kā virs-

mēslus. Čilizalpetrs „dzen". Viņš kupli attīsta stublājus un

lapas, bet reizē ar to zināmā mērā novilcina nogatavošanos

un caur to veicina augu saslimšanu. Jāsargās zalpetri dot

vēlu, jo tā pa lielākai daļai panāktu tikai nogatavošanās no-

vilcinājumu. Ar zalpetri mēslojot jāpielūko, ka zemē netrūktu

viegli uzņemamas fosforskābes un kālija zalpetra devumam

piemērotā daudzumā.

Čilizalpetrs ir fizioloģiski sārmaini mēsli. Natrons, kas

pie zalpetrskābes uzņemšanas atsvabinās, smagu zemi padara

lipīgāku un no viņa lielākiem devumiem viegli rodas kamara.

Biežāki ar čilizalpetri mēslojot, drīzāk ievajagas smagas zemes

kaļķošana. Vāgners pēc saviem daudziem izmēģinājumiem

izrēķinājis, ka normālos apstākļos 1 dc. čilizalpetra varot uz

1 hektāra ražot; 3—4 dc. labības graudu, 15—20 dc. kartu-

peļu, 20—25 dc. cukurbiešu, 40 dc. lopbarības biešu. Viņš
to neražos, ja apstākļi neizdevīgi un, saprotams, arī tad, ja

čilizalpetra sadots par daudz, vai zemē jau tā uzņemama slā-

pekļa ir pietiekoši. — Tagad izgatavo ari mākslīgu natron-

zalpetri, kurš satur 15,8— 16,2°/o slāpekļa. Tas ir tīrāks par

čilizalpetri.

Kaļķzalpetrs (Norvēģu zalpetrs).

Kalķzalpetri izgatavo, gaisa slāpekli skābļojot elektriskā

ceļā. Par norvēģu zalpetri viņu dēvē tālab, ka vispirms to

izgatavoja Norvēģijā. Kaļķzalpetrs mitrumu pievelk vēl stip-
rāki neka čilizalpetrs, tādēļ to izsūta cieši noslēgtās mucās.

Kad muca atvērta, tad tās saturu vajag drīz izlietot. Kaļķ-

zalpetrs darbojas apmēram tāpat kā čilizalpetrs. Uz smagām

zemēm gan kaļķzalpetrs nedara čilizalpetra kaitīgo iespaidu.

Kalķnabagās zemēs zināmu lomu var spēlēt ši zalpetra kalķ-
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saturs. Radās, ka kaļķzalpetrs kartupeļu stērkeļsaturu no-

spieztu mazāk, neka čilizalpetrs. Pie izvēles mēdz rīkoties

pēc tā, kurā zalpetri slāpeklis iznāk lētāks.

Sērskābs amonjaks.

Šo mēslošanaslīdzekļi vēl nesen ieguva gandrīz vienīgi
kā blakuproduktu gāzes un koksa fabrikās. Tagad viņu

izgatavo ari sintētiskā ceļā, no ūdeņraža un gaisa slāpekļa,
abas vielas pie apm. 700° C. karsējot zem augsta spiediena.
Radušos amonjaku neitralizē ar sērskābi vai ģipsi. Sērskābs

amonjaks nedarbojas tik sparīgi kā zalpetrs, tomēr pie zinā-

miem augiem un zināmos apstākļos ar to var sasniegt tikpat
labus vai vēl labākus panākumus kā ar zalpetri. Piem.

kartupeļiem sērskābs amonjaks mēdz noderēt labāki, turpreti

pie bietēm zalpetrs to pārspēj. Amonjaku mēdz lietot tādās

vietās, kur augi viegli saslimst. Tad atkal pie ziemāju mēslo-

šanas rudenī un vispārīgi tur, kur vēlama slāpekļa gausāka
iedarbošanās. Kalķbagātās zemēs sērskābs amonjaks tūliņ

jāiestrādā, citādi izgaiso daudz amonjaka. Mēslošanai pār-

dotais sērskābs amonjaks satur 20—21°/o slāpekļa.

Kaļkslāpeklis.

Kaļķslāpekli izgatavo ar kalcijkarbida palīdzību, kurš

noteiktos apstākļos saista gaisa slāpekli. Viņš satur 15—22%

slāpekļa, apm. 55—60% kaļķa un 15—20°/o oglekļa. Kaļķslā-

peklis jāuzglabā sevišķi sausā telpā. Mitrā vietā stāvot, mēsli

ne tikai zaudē slāpekli, bet viņos ari attīstās augiem kaitīgais
diciandiamids. Grūtības ir ar kaļķslāpekļa izkaisīšanu, jo viņš

stipri put un ir kodīgs. Lielākus daudzumus var izkaisīt tikai

ar mašinu, bet ari tad strādniekam daudz ko ciest, kauču tas

lietotu galvas sedzeni, cimdus un aizsargbrilles. Šo un citu

iemeslu dēļ kāļķslāpekļa lietošana pie mums vēl nav ieviesu-

sēs un tādēļ to tāļāk šeit nepārrunāsim.

Vispārīgi aizrādījumi par slāpekļmeslu lietošanu.

Ar māksi, slāpekļmēsliem nevar mēslot t. s. krājumā.
No tā, kas vienam augam dots, priekš nākošā gandrīz nekas

nepaliek pāri. Zalpetri zeme nesaista nemaz. Citi slāpekļ-
veidi tiek ari pārvērsti zalpetri, tā tad tāpat padoti izskalošanai.

Tikai samērā mazu daļu šķīstoša slāpekļa tam izdevīgos ap-

stākļos „iemieso" sīkbūtnes, un tas var nākt nākošai ražai par
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labu. Tādēļ māksi, slāpekļmēslu devumu aprēķina tikai priekš
tā auga, kuram viņu sniedz tieši. Slāpekļmēslu pielietojamais
daudzums atkaras:

1. No mēslojamās zemes īpašībām. Mitras ražīgas smil-

tis un smagas zemes mēdz atmaksāt slāpekļa lielus devumus.

Sausām smiltīm un ļoti darbīgām, slāpekļbagātām trūdamām

zemēm, kuras pēdējās var ievērojamu daudzumu slāpekļa dot

no pašu krājuma, jāsniedz mazāki devumi. Tas pats attiecas

uz zemēm ar lielāku „vecu spēku".
2. No augsekas. Pēc slāpekļtērētājiem jādod vairāk

slāpekļa nekā pēc tauriņziežiem, pie kam bieži atgadās, ka

pēc tauriņziežiem nav nemaz ar slāpekli jāmēslo. Mēslojums

jākārto arī pēc tā, cik katrs priekšaugs zemei slāpekļa atņem.

Piem. labība pēc bietēm prasa vairāk slāpekļa nekā pēc kar-

tupeļiem. 'Tāpat krīt svarā, cik katrs mēslojamais augs pats

patērē slāpekļa, ņemot arī vērā, cik lielu ražu var cerēt pēc

zemes sagatavojuma v. c.

3. No mēslojuma ar kūts- un zaļmēsliem. Kur saimniecībā

ražo daudz labu kūtsmēslu, tur to devumi var iznākt tik lieli,
ka viņiem nekādu slāpekļpiedevu nevajag. Tas pats var būt

pie laba zaļmēslojuma. Var ari tīrumus caur kūts- un zaļ-

mēsliem vien ar slāpekli apgādāt tā, ka tanīs vispārīgi nekādi

māksi, slāpekļmēsli neatmaksājas, kauču tie pie gadījuma vien-

otru ražu zināmā mērā paceltu.
4. Tauriņziežu mēslošana ar slāpekli reti kad atmaksā-

jas, jo tie var izlietot gaisa svabado slāpekli. Ja zeme slāpekļ-

nabaga, tad, tauriņziešus agri sējot, var noderēt mazs slāpekļ-

tlevums, lai augiem attīstības sākumā, kamēr vēl nevar darbo-

ties gaisa slāpekli piegādātājas sīkbūtnes, nebūtu jācieš slāpekļa
bads.

2. Fosforskābes mēsli.

Fosforskābes mēsli Latvijā nāca lietošanā ap pag. gads.

60. gadu sākumu, un no 70. gadu sākuma viņu lietošana

šeit strauji gājuse plašumā. Ilgus gādus tie bij gandrīz vienīgie
māksi, mēsli, kurus pie mums lietoja, un vēl tagad fosforskā-

bes mēslus šeit izlieto daudz vairāk nekā citus minerālmēslus.

Superfosfats.

Superfosfātu izgatavo no fosforitiem, tos pec sīkas sasmal-

cināšanas apstrādājot ar sērskābi. Tā fosforitam atņem 2 daļas
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kaļķa, ar kurām viņa savienojas par ģipsi. Tā fosforskābe

paliek saistīta ar tikai vienu daļu kaļķa, un šis savienojums —

vienkalcijfosfats — šķīst ūdenī, kamēr div- un trīskalcijfosfati
ūdenī nešķīst. Ģipsim kristalizējoties, superfosfāts sastingst,

pēc kam to apstrādā tāļāk. Ja sērskābes pielikts par maz,

tad vairāk vai mazāk fosforskābes paliek divkalcijfosfata veidā,

kurš augiem tomēr vieglāki uzņemams nekā trīskalcijfosfats.

Ja sērskābes piedots par daudz, tad rodas vairāk vai mazāk

svabadas fosforskābes. Ja fosforiti satur glīzdzemi vai dzelzs-

oksidu, tad superfosfātā zināma daļa šķīstošas fosforskābes

„iet atpakaļ", t. i. viņa ar abām minētām vielām savienojas

par nešķīstošiem fosfātiem. Ja fosforits glīzdzemes un dzelzs-

oksida satur vairāk par 3°/o, tad to atzīst par pārstrādāšanai

superfosfātā nederīgu.

Superfosfātam vajag būt sausam, citādi ļoti apgrūtināta

viņa vienlīdzīga izkaisīšana. Superfosfātu pārdod pēc ūdenī

šķīstošas fosforskābes satura. Cik superfosfāts satur fosfor-

skābes, atkaras no tā, cik viņas satur pārstrādājamais fosforits.

No bagātiem fosforitiem iznāk superfosfāts ar 16—20°/o ūdenī

šķīstošas fosforskābes. No sliktiem fosforitiem dabū super-

fosfātu pat ar tikai B—9°/o8 —9°/o satura. Labāk pirkt augstprocentīgu

superfosfātu, jo tādā vismaz fosforskābes pārvadāšana iznāk

lētāka.

No visiem fosforskābes mēsliem superfosfāts darbojas

visātrāki, tādēļ ka viņa fosforskābe šķīst ūdenī. Kamēr viņa
zemē noturas tādā veidā, augu saknes to var uzņemt tieši.

Patiesībā tāds veids nepastāv ilgi, jo zemē šķīstošā fosforskābe

sastopas ar kaļķa, magnija, dzelzs un glīzdzemes savienojumiem,

ar kuriem savienojoties tā pieņem nešķīstošu veidu. Tomēr,

pirms ūdenī šķīduse, fosforskābe pa irdni izdalās vienlīdzīgi.
Tā augu saknes visur atrod priekšā fosforskābi sīkā izdalījumā
un to var vieglāki un ātrāki uzņemt. Stāvoklis visizdevīgāks

tur, kur zeme satur pa pilnam ogļskāba kaļķa, bet samērā

maz dzelzsoksida un glīzdzemes. Ar kaļķi savienojoties,
fosforskābe te izdalās ļoti sīkā divkalcijfosfata veidā un tā ilgi
uztur teicamu iedarbošanās spēju. Smagākās zemēs, kufas
dzelzs un glīzdzemes bagātas, superfosfāta fosforskābe drīz

pieņem visai grūti šķīstošu veidu, sevišķi ja šīs semes satur

maz ogļskāba kaļķa.

Superfosfāts sevišķi noder: 1. Visam stiprākam un smagam

zemēm. Skābas purvzemes ar superfosfātu mēslot nebūtu
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saimnieciski un viņš te bieži var tieši kaitēt, pavairojot zemes

skābumu. Te ar lētākiem tomasmiltiem sasniedz labākus

panākumus, tāpat kā tādās smagās zemēs, kuras kauču pār-

ejoši ieskābst. Smiltī superfosfāta fosforskābe var tikt izskalota,

jo te nav kas viņu drīz saistītu. Smiltī superfosfāts var ari

darboties pārāk strauji un to reizēm padarīt par skābu.

2. Augiem, kas ātri attīstās un daudz ražo, sevišķi bietēm.

3. Kā virsmēsli.

Superfosfātu vispārīgi iestrādā neilgi pirms augu dēšanas.

To nedrīkst ilgāku laiku atstāt neiestrādātu. Dziļa iestrādā-

šana nav vēlama. Krājummēslošanai superfosfāts par dārgu.

Dubultsuperfosfats.

To parasti izgatavo, kad izejmateriāls zemprocentīgs un

tomēr grib iegūt augstprocentīgu superfosfātu. Tad pirms

izgatavo fosforskābi un ar to uzslēdz citu fosfātu. Dubult-

superfosfats mēdz saturēt ap 40°/o ūdenī šķīstošas fosforskābes

un s°/o nešķīstošas. Noderīgs tāļai pārvadāšanai, bet izkaisī-

šana jāizdara kopā ar citiem mēslošanaslīdzekļiem, jo viņa

jādod tik maz, ka vienu pašu izkaisīt neparocīgi.

Tomasmiltus.

iegūst kā blakuproduktu pie tērauda izgatavošanas. Ar kaļķi

saista fosforskābi, kas izkusušā masā, pie liela karstuma, radu-

sēs no dzelzij piemaisīta fosfora. Šo dzelzs tīrīšanas veidu

atrada anglis Thomass, kuram par godu, atdalošos kaļķfosfata

sārņus nosauca par tomassārņiem. Zem lielā karstuma iespaida
rodas četrkalcijfosfats, kura fosforskābe vieglāki izmantojama,
nekā dabā atrodamā trīskalcijfosfata. lesākot tomasmiltu fosfor-

skābi darīja vieglāki uzņemamu caur sārņu iespējami smalku

malšanu. Vēlāk dzelzs kausējumam reizā ar kaļķi piedeva

smilti, kuras kramskābe fosfātu padara vieglāki šķīstošu.

Tomasmiltu vērtību tagad nosaka pēc tā, cik viņos atrodas

2°/o citronskābē šķīstošas fosforskābes. Tagad tomasmiltu

augstākais saturs mēdz būt 20—22°/o, bet visvairāk pārdod
tomasmiltus ar apm. 15°/o citronskābē šķīstošas fosforskābes.

Tomasmiltus ar zemāku saturu nav ieteicams iegādāt.

Tomasmiltos īsta vērtība tikai tai fosforskābei, kas šķīst

2°/o citronskābē. Pārējā darbojas tik gausi, ka nerāda manāmu

iespaidu. Tomasmiltu fosforskābe atpakaļ neiet un viņus var

uzglabāt neaprobežoti ilgi. Ari liela daļa kaļķa labos tomas-
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miltos ir viegli šķīstoša, sevišķi teicami darbojas viņu kram-

skābais kaļķis. Tomasmilti nedarbojas tik ātri, kā superfos-
fāts. Toties tomasmiltu darbība ir ilgstoša. Viņu fosforskābi

augi izlieto saimnieciskāki un ar to pašu daudzumu tomas-

miltu fosforskābes augi ražo vairāk organiskas vielas, nekā ar

superfosfāta fosforskābi. Dažos apstākļos superfosfāts darbojas

ievērojami labāki neka tomasmilti, citos tomasmilti darbojas

tikpat labi vai vēl labāki. Tomasmilti sevišķi noder: 1. purv-

zc mcm un pļavām; 2. kaļķnabagām smiltīm; 3. kultūraugiem

ar lielu piesavināšanās spēju, sevišķi tauriņziežiem. Pie tiem

ari smagākās zemēs tomasmilti bieži darbojas tikpat labi, daž-

kārt pat vēl labāki nekā superfosfāts. Vispārīgi tomasmiltus

labi izmanto tie augi, kam vajag daudz kaļķbarības. 4. Tomas-

milti noder krājummēslošanai ar fosforskābi. Tas sevišķi at-

tiecas uz smagām zemēm. Tādām zemēm, kurās tomasmilti

jau vispārīgi noder labāki par superfosfātu, krājummēslošanas

nevajag.
Tomasmilti jāiestrādā laikus pirms sēšanas, lai viņi, zemi

strādājot, tanī pamatīgi izmaisītos, un lai sīkbūtnes un ķimiski

pārveidojumi viņu fosforskābi sagatavotu augiem vieglāki uz-

ņemamu. Abulam un lucernai tomasmilti, kā virsmēsli, ar-

vienu dodami rudenī, ja grib, lai tie iedarbojas jau uz nākoša

gada pirmo pļauju.

Organiski fosforskābes mēsli.

Kaulumiltos, tāpat kā citos organiskos fosforskābes

mēslošanaslīdzekļos, fosforskābe atrodas diezgan grūti šķīstošā

veidā, visvairs kā trīskalcijfosfats. Lai tā pārveidotos un taptu

vieglāki uzņemama, zemei vajag pamatīgi vēdināties, vai uz

to jāiedarbojas kādām šķīdinošām vai sadalīšanos veicinošām

vielām. Tādēļ visi šie mēsli noder tikai vieglām smiltīm un

skābām zemēm. Bez tam tiem vajag būt smalki maltiem.

Smagās zemēs kaulumilti neizrāda gandrīz nekādu darbību un

pat vidējās zemēs darbojas ļoti maz. Mālainā smiltī sasniegti
vēl gluži labi panākumi. Šneidevinds izsakās, ka kaulumilti

pat vieglās zemēs ieteicami tikai tad, kad šīm zemēm fosfor-

skābes vajadzība nav liela, un tur viņus labāk dot rudziem,

jo tad kaulumilti līdz tam laikam, kad sējumam fosforskābes

vajaga visvairāk, pagūst attiecīgi pārveidoties.
Kaulumiltiem pirms smalcināšanas medz atņemt taukus

un līmi. Labāki darbojas tie, kam līme nav atņemta. Proti,



109

līme satur slāpekli un bez tam, pūstot, veicina fosfātu sadalī-

šanos, caur ko fosforskābe top vieglāki uzņemama. Ja kaulu-

milti un citi organiski fosforskābes mēsli ar kādu noderīgu
skābi uzslēgti, tad viņu fosforskābe darbojas tikpat labi kā

superfosfātu fosforskābe. Visi šie mēsli jāiestrādā sekli, jo

citādi tie slikti sadalās.

Fosforīta milti.

Krievijā fosforita miltus dažos apvidos pirms kara lietoja

prāvos daudzumos. Latvijā tie ļoti maz lietoti. Viņi pie mums

varētu noderēt vienīgi skābās purvzemēs un laikam tikai paši

labākie, kurus atrod ļoti tāļu no šejienes. Es priekš kādiem

30 gadiem. Smoļenskas fosforītu miltus izmēģināju Zemgalē,

purvainā pļavā, bet bez labiem panākumiem. Ari Peiermuižā

izdarītie izmēģinājumi ar fosforitiem nav devuši uzmudinošus

iznākumus.

Vispārīgi aizrādījumi par fosforskābes mēslu lietošanu.

Vai un kādā mērā ar fosforskābi jāmēslo, tas vispirms
atkaras no apsaimniekojamās zemes. Dažas zemes satur īsu

daudz fosforskābes, tomēr ar to mēslojamas, tādēļ ka viņu

„dabiskā" fosforskābe augiem grūti izmantojama. Turpretī

atgadās citas zemes, kuras satur mazāk fosforskābes, tomēr

zināmu laiku var iztikt ar mazākiem mēslojumiem, jo viņu
fosforskābe vieglāki uzņemama. Taču fosforskābes ziņā ne-

drīkst zemi izsūkt, jo kad uzņemamās fosforskābes galīgi ap-

trūcis, tad pat ar pastiprinātu mēslošanu tikai vairākos gados

iespējams tīrumam atdot agrāko ražību. Ar fosforskābes mēslu

mēreniem devumiem tad uzlabošana iet gausi, jo fosforskābe

pa aramkārtu izmaisās tikai pamazām. Vieglākās zemēs ra-

žības atjaunošana iet ātrāki nekā smagās.

Kūtsmēsli prāvā mērā nosaka fosforskābes vajadzību.
Atkarībā no dzīvnieku ēdināšanas, tie satur 0,25.—0,40°/o fos-

forskābes. Tā tad. piem., ar 200 dc kūtsmēslu tīrumam var

pievest 50—80 kg. fosforskābes uz hektāra. Cik teicami kūts-

mē lv fosforskābe darbojas, redzams no tā, ka Lauchstādtas

statiskos izmēģinājumos uzņēma fosforskābes:

Cukurbietes ar Kartupeļi ar

miežiem kā pēcaugu kviešiem kā pēcaugtt

No 200 dc kūtsmēslu ar
kg * kg

84 kg fosforskābes, . 35,54 41,9 27,35 32,7

No superfosfāta ar

150 kg fosforskābes . . 34,87 23,2 21,89 14,6
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Tā tad kūtsmēslu fosforskābe izmantota labāki nekā super-
fosfāta fosforskābe. Pats par sevi saprotams, ka ja dod kūts-

mēslus, ka tad māksi, mēslos fosforskābes jāsniedz mazāk,

nekā kad lieto mākslīgus mēslus vien. Taču ar kūtsmēslu

fosforskābi vien parasti nepietiek, it īpaši graudu ražošanai, tādēļ

ka kūtsmēslos var nebūt barībasvielu vajadzīgais samērs un bieži

viņu slāpeklis un kālijs netiktu pilnīgi izmantoti fosforskābes

trūkuma labad.

Mēs ziemājiem fosforskābes mēslus mēdzam dot reizē ar

kūtsmēsliem. Tā nodrošina pārziemošanu, augus sargā no

veldres un dabū vairāk un labākus graudus. Bet nebūtu

pareizi, ja fosforskābes mēslus lietotu vienīgi reizē ar kūts-

mēsliem. Piem. kartupeļiem bieži pietiek ar kūtsmēslu fosfor-

skābi vien. Tādā gadījumā fosforskābes tomēr var aptrūkt

kartupeļu pēcaugam, un pēdējam tad jādod varbūt fosforskābes

mēsli vien. Tauriņziežiem atkal kūtsmēslus nemēdz dot, bet

fosforskābes mēsli tiem bieži nepieciešami, kauču viņi ir tei-

cami fosforskābes sameklētāji.

3. Kalijmēsli.

Kalijmēslus Latvijā sāka lietot daudz vēlāk par fosfor-

skābe.-; mēsliem un vēl tagad lieto samērā maz. Nopietni

ņemamos daudzumos kalijmēslus sāka lietot reizē ar pļavu
mēslošanu. Šai parādībai ir dibināti iemesli. Mūsu smagākās

zemes mēdz no dabas būt samērā kalijbagātas un augi „dabisko

kāliju" labi izmanto. No mūsu saimniecībām izved galvenā
kārtā graudus, pienu, gaļu, kas satur maz kālija. Kam, samērā

ar tīrumu, prāvas pļavas, tie, sienu pašu saimniecībā izēdinot,
tīrumiem ar kūtsmēsliem pieved daudz kālija, ševišķi daudz

vairāk nekā fosforskābes. Tādos apstākļos, ja pļavas pareizi
mēslo un izved tikai kalijnabagus ražojumus, laukiem var pie-
tikt ar kūtsmēslu kāliju vien, kauču viņus pilnā mērā apgādātu

ar pirktiem fosforskābes mēsliem. Bet kur attiecīga samēra starp

pļavām un laukiem nav, tur, pastāvīgi lietojot fosforskābes

mēslus, ari kalijbagāiām zemēm kālija beidzot pietrūkst. Vieg-
lās, kalijnabagās zemēs kālija trūkums rodas daudz ātrāki;
visur toties ātrāki, jo vairāk izved tādu ražojumu, kas satur

vairāk kālija, kā saknes, ābula siens v. t. t.

Kalija jēlsāļi.

No kālija jelsaļiem pie mums lietots gandrīz vienīgi
kainits. Tagad no jēlsāļiem izgatavo augstprocentīgus kalij-
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mēslus, un nu kainitu un citu jēlsāļu visur lieto daudz mazāk

nekā fabrikās izstrādāto augstprocentīgo sāļu. Tīru kainitu

grūti uzglabāt. Kaut cik mitrākā vietā viņš uzņem ūdeni un

saiet gabalos, kuri grūti sasmalcināmi. Tagad kainitam mēdz

piemaisīt vielas, kuras aizkavē sacietēšanu. Tomēr kainits

jāuzglabā sausā vietā.

Augstprocentīgi kalijsāļi.

Jēlsāļos kālija pārvadāšana izmaksā ļoti dārgi, jo viņu

kalijsaturs ir samērā mazs. V
7

iņi satur lielus daudzumus blaku-

sāļu, kuri bieži var darīt nevēlamu iespaidu uz zemes un

dažu ražojumu īpašībām. Lai augiem pasniegtu vajadzīgo
daudzumu kālija, ar jēlsāļiem viņiem jāpieved ari daudz blaku-

sāļu, caur ko dažkārt var iznīcināt kālija labo iespaidu. Visu

šo iemēslu labad tagad vairāk lieto augstprocentīgos kalijsāļus.
Dažādos kalijmēslus un viņu caurmērsaturu uzrāda tabele

1 12. lappusē.

Kalijmēslu darbība.

Visi šeit uzrādītie kalijmēsli, izņemot sērskābus sāļus,

kāliju satur chlorkalija veidā. Lāpāt no saraksta redzams, ka

blakusāļu lielāko daļu iztaisa chlornatrijs (vāramsāls). Šos

sāļus vieglās zemes panes labāki neka smagās, vieglām zemēm

sāļi var nākt pat par labu, jo tie pavairo viņu ūdensaizturē-

šanas spēju. Smagās zemes, turpreti, no sāļu piedevām top

lipigākas un vieglāki pieņem garozu, tā tad priekšroka gan-

drīz arvienu jādod augstprocentīgiem kalijsāļiem, kuru jāsnieds
mazāk. Vieglām zemēm augstprocentīgie sāļi ieteicamāki tad,

ja viņas trūdbagātas un stipri leknas, ilgāka lietus laikā pat

slapjas. Uz to, kā kura zeme sāļus panes, iespaidu dara ari

viņas kalķsaturs. Kalķbagātas zemes sāļus panes labāki, un

caur kaļķošanu var sāļu kaitīgo iespaidu mazināt. Pie izvēles,

protams, jāievēro ari tas, cik dārgi katrā mēslošanaslīdzekļi

kālijs maksā. Cik kālija dodams, tas atkaras:

1. No zemes. Dažādām zemēm vajadzības pēc kalij-
mēsliem ļoti dažādas. Jo vairāk kādai zemei noskalojamu

daļiņu, toties vairāk tā mēdz saturēt uzņemama kālija. Tādēļ

smilts- un purvzemes, kurām maz noskalojamu daļu, izrāda

lielāku kalijvajadzību, neka noskalojamām daļām bagātās māl-

un glīzdzemes. Tomēr ari tās kalijmēslus bieži atmaksā tik-

pat labi vai vēl labāki neka vieglās zemes.
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2. No piekopjamā auga. Vieni augi savā minerālvielu

sastāvā ievieto vairāk, citi mazāk kālija; vieniem sausnas ra-

žas vispārīgi ir ļoti lielas (piem. bietēm), citiem pie vislabā-

kās ražas sausnas sakrājas daudz mazāk (piem. labībām).
Bez tam dažādo augu spējas kālija piesavināšanā ir ļoti ne-

vienādas. Parasti kalijmēslus dod tiem augiem, kuri kālija
daudz patērē, kauču viņi to labi piesavinātu.

3. No kūtsmēslu devuma. Ar kūtsmēsliem zemei pie-
ved daudz kālija, sevišķi ja tie dziļas kūts mēsli, kuros atro-

das ari kalijbagātā virca. Tādēļ kūtsmēsli mazina māksi-

kalijmēslu vajadzību.
Kurā laikā kalijmēsli dodami, šis jautājums noskaidrots

caur attiecīgiem izmēģinājumiem. Izrādījās, ka, vasarāju mēslo-

šanā, smagākās zemēs izdevigāka bijuse kalijmēslu izkaisīšana

rudeni. Vieglā smiltī mēslošana bijuse izdevīgāka reizēm

rudenī, reizēm pavasarī. Ziemājiem kalijmēslus var dot ari

kā virsmēslus. Tāda rīcība taisni ieteicama tad, ja sējumu

apdraud drātstārpi vai gliemji. Ja pēdējiem uzkaisa kalij-

sāļus, tad tie drīz iet bojā. Drātstārpus atkal, ja sniedz lielāku

devumu kalijsāļu, to šķīdinājums, zemē iesūcoties, nodzen dziļākā

kārtā, kur tārpi nevar sējuma saknes maitāt, bet pa to starpu

augi pagūst iestiprināties vai atkal uznāk sals, kurā postītāju

darbība izbeidzas. — Lielākus daudzumus kalijmēslu nedrīkst

sniegt īsi pirms sēšanas. Jau 3 dc uz hektāra (apm. 1 maiss

uz pūrv.) var galīgi nomaitāt sēklas dīgspēju, ja pēc kalij-
mēslu iestrādāšanas un pirms sēšanas nav nolijis krietns lietus.

b) Aplinkie mēslošanaslīdzekļi.

Ir mēslošanaslīdzekļi, kurus lieto, galvenā kārtā, vai

vienīgi, viņu aplinkās darbības labad. Daži šie mēslošanas-

līdzekļi satur augu barībasvielas un zināmos gadījumos var

darboties ari tieši. Tādi ir kaļķis (dedzināts, ogļskābs v. c.)

un ģipsis. Vāramsāls, kuru tagad mēslošanai lieto maz, tur-

pretī nesatur nevienas augiem nepieciešamas vielas. Tagad

aplinkai mēslošanai lieto gandrīz vienīgi kaļķi un viņa sa-

vienojumus.

1. Kaļķakmens un merģelis.

Kaļķakmeni mēslošanai lieto smalkā malumā. Tāpat kā

merģelis, viņš kaļķi satur ogļskāba kaļķa veidā. Pēdējais
tīrā ūdenī nešķīst tikpat kā nemaz, turpreti ogļskābā ūdenī

Lauksaimn. padomnieks
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tas šķīst, pārvēršoties par skābu ogļskābu kaļķi. Jo vairāk

zemes ūdens satur ogļskābes, toties vairāk ogļskāba kaļķa

tas šķīdina. Kūts- vai zaļmēsliem mēslotās vai no dabas

trūdbagātās zemēs tā tad šķīst vairāk kaļķa. Vēl stiprāki

kaļķi šķīdina trūdskābes un tās skābes, ko atdala augu sak-

nes. Ogļskābs kaļķis satur 56°/n tīra kaļķa. Dabiski kaļķ-

akmeņi tikdaudz kaļķa nesatur. Tīrs kaļķmerģelis un pļavu-

kaļķis satur 95—98°/o ogļskābā kaļķa. Tādu dabā nav daudz.

Merģeli ar mazu kaļķsaturu vērts lietot tikai tad, ja viņš

dabūjams mēslo|amās vietas tuvumā.

2. Dedzināts kaļķis.

Kaļķakmens pie 700—800° C. karsēts, zaudē ogļskābi un

pārvēršas par dedzinātu kaļķi. Dzēšot tas sairst pulverī un

vēlāk, pievelkot ogļskābi, atkal pārvēršas par ogļskābu kaļķi.

Zemē pārvēršanās norisinās ļoti ātri. Krietni nosegts, dedzi-

nāts kaļķis ūdens un ogļskābes no gaisa uzņem ļoti maz.

3. Ģipsis.

Ģipsī kaļķis atrodas sērskāba kaļķa veidā. Tīrs ūde-

ņains ģipsis satur 32,5°/o kaļķa. Caur vielu apmaiņu viņš var

padarīt vieglāki uzņemamu zemes kāliju, bet reizē ar to vei-

cina kālija izskalošanu. Smagas zemes fizikālās īpašības

ģipsis padara sliktākas.

4. Kaļķmēslu darbība.

Kaļķa, kā barībasvielas, dažādiem augiem vajag dažādu

daudzumu. Patērētāis daudzums atkaras arī no ražu lieluma

un no tā, cik katra zeme satur kaļķa. Tīrumzemju lielākā

daļā kaļķa, kā barībasvielas, ir pietiekoši, izņemot gluži vieglas
smiltis un sūnu purvājus. Augiem, kas uzņem daudz kaļķa,
kā tauriņzieži un rapsis, kaļķa var jau aptrūkt, kad citiem tā

vēl pietiek. Kaļķi kā barībasvielu var sniegt ar visiem nupat

minētiem kaļķmēsliem. Ļoti labi darbojas arī tomasmiltu kaļ-

ķis, kamēr superfosfāta kaļķis mazvērtīgs. Vieglās zemēs

dažkārt var ražām pat kaitēt, ja ar tomasmiltiem mēslojot iz-

dara vēl kaļķošanu.

Kaļķis ļoti noder smagu zemju fizikālo īpašību labošanai.

Tas sajaucas ar zemes glīzdainām daļiņām un mazina viņu sa-

lipšanu. Darbība toties labāka, jo pamatīgāki kaļķi pa irdni

izmaisa. Dedzināts kaļķis smagai zemei noder labāki, nekā
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ogļskābais, kuru nevar tik sīki sasmalcināt. Kaļķis jāiestrādā
sausā laikā. Ķimiskā ziņā kaļķa darbība parādās tā, ka viņš

neitralizē trūdskābes un sadala zemes kaitīgās sastāvdaļas.

No šī viedokļa kaļķis visvairāk labo skābās purvzemes, kuras

augkopībai top derīgas tikai pēc nosausināšanas un kaļķoša-

nas. Arī uz ieskāt)ušām mineralzemēm kaļķis dara labu ie-

spaidu. Tāļāk kaļķis pasteidz trūdvielu un organisko mēslu

sadalīšanos un veicina amonjaka rašanos un pārvēršanos zal-

petrskābē. Trūdnabagākās smiltīs šī darbība var kaitēt. Tur

stiprāks kaļķojums trūdu sadala pārāk ātri un tā var mazināt

zemes auglību. Tādās zemēs, ja kaļķošana vajadzīga, jālieto
mazāk darbīgais ogļskābais kaļķis. Smagās zemēs pa lielākai

daļai vairāk ieteicams dedzināts kaļķis. It īpaši šaīs zemēs

kaļķošana dažkārt vajadzīga, lai labvēlīgā gaitā virzītu fiziolo-

ģiski skābu mēslošanaslīdzēkļu darbību. Vēl jāievēro, ka

fosforskābes izmantošanu kaļķošana dažkārt maitā.

c) Vispārīgi noteikumi par mākslīgu mēslu lietošanu.

Lai mēsli varētu izrādīt pilnu spēju, tīrums nedrīkst būt

par slapju, tas pareizi jākopj un jāstrādā. Jāaudzē vietējiem

apstākļiem piemērītas, ražīgas augu šķirnes. Nevajag mēslot

vienpusīgi, jo katra barībasviela var tikai tad pilnīgi iedarboties,

ja netrūkst nevienas citas barībasvielas. Mēslošanaslīdzekļi jā-
izkaisa vienlīdzīgi, kas iespējams tikai tad, ja viņi sausi un lieto

labu mēslusējmašinu. Dažus mēslošanaslīdzekļus var izkaisīt

iepriekš samaisītus, vai katru par sevi kaisītus reizē iestrādāt.

Ar citiem atkal tā rīkoties nedrīkst. Dedzinātu un ogļ-
skābu kaļķi, tomasmiltus, kalķslāpekli, kaļķzalpetri nedrīkst

maisīt vai reizē izsēt ar superfosfātu, sērskābu amonjaku un

citiem amonjaksāļiem, kūtsmēsliem un vircu. īsi pirms izkai-

sīšanas var maisīt kainitu un sērsk. kalijmagnēziju ar kaļķslā-

pekli, kaļķzalpetri un tomasmiltiem. Šos maisījumus nedrīkst

līdz izkaisīšanai turēt ilgāki par 24—36 stundām, jo citādi tie

sacietē. Ar chlorkaliju un augstprocentīgiem kalijsāļiem sacie-

tēšana nenotiek tik viegli. Zalpetrus vispārīgi labāk nemaisīt

ar citiem mēslošanaslīdzekļiem. Ne arvienu izdevīgi lietot

maisījumus. Maisīt vajaga ļoti pamatīgi, citādi mēslošana iznāk

nevienāda. Labums maisījumiem tas, ka tā ātrāki veicas

mēslošana, un lielākus daudzumus mēslu mēslusējmašinas iz-

kaisa pareizāki.
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d) Mēslošanas izmēģinājumi.

Drošākais ceļš, kā izzināt, ar ko un cik jāmēslo, vēl arvienu

ir lauki/mēģinājums. Praktiskam lauksaimniekam tas ir arī

vienīgi iespējamais. Ļoti vienkārša lieta ir, ja šaubas atliek

tikai par kādu vienu barībasvielu, ka tās varētu būt zemei

aptrūcies. Tad atliktu tikai izmēģināt, vai šīs vielas piedeva

vajadzīga, kādā daudzumā mēslojums labāki atmaksājas un

kādā veidā zināmā viela vislabāki darbojas. Piem. ja jāpārbauda

fosforskābe, tad varētu dažādos devumosizmēģināt superfosfātu

un tomasmiltus. Pa lielākai daļai tāda pārliecība nevar būt.

Ja ar
kādu vienu vien vielu mēslojot nav panākumu, tad nav

pierādīts, ka attiecīgs mēslojums nedarbosies arī tad, ja reizē

mēslos arī ar citas barībasvielas saturošiem mēsliem. Tādēļ

pilnīgā mēslošanas izmēģinājumā jāpārbauda visu svarīgāko

barībasvielu darbība, tās dodot pa vienai, pa divām un visām

trim reizē.

Laukizmēginājumiem vispārīgi tīrumā jāizrauga tādas

vietas, kur zemes īpašības, mitrumapstākļi, apgaismojums v. c.

augšanas apstākļi ir iespējami vienādi. Ja visi gabaliņi nebūs

nolikti vienādos apstākļos, tad izmēģinājums maldinās. Šnei-

devinds ieteic gabaliņus ņemt 1000 kv. metrus lielus un, ja

iespējams, 100 metrus garus, 10 metrus platus, bet var iztikt

ar uz pusi mazākiem gabaliņiem. Var atgadīties, ka gabaliņi

jāsamazina vēl vairāk, lai neradītu starp tiem nevienādības.

Visi gabaliņi vienādi jāapstrādā, jāapsēj vai jāapstāda vienādi

biezi, īsi sakot jādod viscaur vienādi augšanas apstākļi, mēslo-

šanas izmēģinājumos grozot vienīgi mēslošanu. Vislabāk būtu

katru mēslojumu dot 4 atkārtojumos, bet praktiskos apstākļos

parasti apmierinās ar to, ka vienādi mēslo ik 2 gabaliņus.

Gabaliņu sakārtojums tādā gadījumā var būt sekošs:

Ja grib izzināt, kāda mēslošanaslīdzekļi zināma barības-

viela darbojas labāki, tad katrā virknē ievieto vēl vienu gaba-
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linu, ar attiecīgu mēslojumu. Ja tas nebūtu parocīgi, tad jāizdara

atsevišķs izmēģinājums, kurā ievieto salīdzināmos mēslošanas-

līdzekļus, tā sauktā pilnmēslojuma (ar visām barībasvielām)

veidā, pilnības labad pievienojot ari nemēslotu gabaliņu.

Saprotams, arī te ar atkārtojumiem. Galvenā izmēģinājumā
barībasvielas jālieto tai vēidā, kāds dotos apstākļos šķietams

visnoderīgākais. Tā, piem., smagā zemē būtu jālieto superfos-

fāts, kaļķzalpetrs un 40°/o kalijsāls.
Caur izmēģinājumiem jāizzin ne tikai, kuras vielas māksi,

mēslos dodamas, bet arī — kādos daudzumos. Te gabaliņus

var sakārtot pēc šāda parauga:

Pēc tā paša parauga var izmēģināt, kādos daudzumos

jālieto fosforskābe un kālijs. Tās vielas, kuru izdevīgāko
devumu patlaban nepārbauda, jāsniedz tādos apmēros, ka viņu

nevar aptrūkt iespējami augstai ražai. Viņas jādod tādos mēslos,
kādi izmēģinājuma vietā izrādījušies visnoderīgākie.

Izmēģinājumu gabaliņu kopražas nosver tūliņ pie novāk-

šanas. Graudaugiem bieži nav iespējams visas ražas reizē no-

vest. Vienkāršāki un vieglāki iznāk, ja tūliņ pēc nosvēršanas

no katra gabaliņa kopražas (nekultas labības) noņem caurmēr-

paraugu, apm. 10°/o lielumā. Paraugus ieved zem jumta, iz-

žāvē, izkuļ un izsver graudu, salmu un pelavu daudzumu.

Graudiem no visiem gabaliņiem pa lielākai daļai nebūs vie-

nāds mitrumsaturs. Graudi vai nu vienādi jāžāvē, jeb vai jā-
izzin viņu mitrumsaturs un tad visas grauduražas jāaprēķina
uz 14°,0 mitrumsatura. Salmu ražu aprēķināt uz vienādu

mitrumsaturu, pa lielākai daļai nav darba vērts. Kartupeļiem

jāizzin bumbuļu sterķeļsaturs, sakņaugiem sakņu sausnas- vai

cukursaturs. Ja raža jāžāvē sienā, tad bieži iznāk drošāki, ja arī

žāvē tikai caurmērparaugus, kurus var apstrādāt kādā pajumtē.
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I

Satur svara daļas (kg)

1000 svara daļas

=
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(kg)

Kviešu graudi

„
salmi .

Rudzu graudi

„
salmi

Miežu graudi ......

„
salmi

Auzu graudi

„
salmi

144 20,0 17,8 5,2 0,3 0,5 2,0 8,0 0,2 0,3

143 1 4,8 48,5 9,0 0,6 2,7 1,1 2,0 1,1 31,0

1431 17,6 18,9 5,8 0,3 0,5 2,0 8,5 2,0 0,3

143 4,0 41,0 11,0 0,7 3,1 1,2 2,8 1,6 18,8

143 ļ 14,0 25,5 7,0 0,5 0,6 2,0 8,0 0,4 6,0

143 5,0 48,2 12,0 1,6 3,3 1,2 1,8 1,8 23,4

143 117,6 27,4 4,8 0,4| 1,0 1,9 7,4ļ 0,5 10,5

143 5,0 60,6 14,0 2,0ļ 4,3 3,2 3,0 2,0 28,8

144 16,0 12,8 3,7 0,1| 0,3 1,9 5,7 0,1 0,3

150 4,8 45,3 16,4 0,5 4,9 2,6 3,0 2,4 13,1

143 36,5 27,5 12,5 0,2 1,1 1,9 10,0! 0,8 0,2

160 10,4 43,1 9,9 l,8ļ 15,9 3,5 3,5 2,7 2,9

145 40,8 31,0 12,9 0,3 1,5 2,2 12,1 1,1 0,2

160 16,3 44,9 19,4 0,81 12,0 2,6 2,9 1,8 3,2

118 31,2; 39,2 9,6 0,6ļ 5,51 4,6 ļ 16,6 0,9 0,5

160 5,6 41,3i 11,3 3,9! 11,7 2,5 j 2,5 3,1 2,6

Kukurūzas graudi . . . .

„
salmi

....

Zirņu graudi

„
salmi

Zirgupupu graudi . . . .

„
salmi

Rapša graudi ....

„
salmi

Linsēklas
........

Kartupeļu bumbuļi . .
.
.

„
luksti, gandrīz

nogatavojušies

Lopbarības biešu saknes .

Rāceņu (turnepšu) saknes

lls 32,8 32,6 10,0 0,7 2,6.1 4,7 i 13,5ļ 0,8 0,4

750 3,4 9,5 14,0 0,3 0,3 0,5: 1,6| 0,6 0,2

770 4,9 19.7 4,3 0,4 6,4 3,3 l,6ļ 1,3 0,9

880 1,8 7,5 4,1 1,1 0,3 0,3 0,6 0,1 0,1

920 1,8 7,3 3,3 1,0 0,8 0,3 0,9 0,1 1 0,1

143 15,5 69,8120,0 2,2 9,5 4,1 4,3 3,1 27,2

750 4,8 17,5 4,7 0,7 2,8 1,2 1,2 0,9 5,0

160 19,7 57,6 18,6 1,1ļ 20,2 6,3 5,6 1,9 1,6

800 4,8 13,7 4,4 0,8 4,8 1,5 1,3 0,4 0,4

Pļavu siens

„ zale, ziedos
.
. . .

Sarkanābula siens (ziedos

pļauts)
Sarkanābuls- zaļš

Lucernas siens (pļauts zie-

dēšanas sākumā) . . . . 160 32,0 62,0 16,6 1,1 25,2 3,1 6,5 3,6 ļ 5,9

7401 7,2 19,2 4,5 0,3 8,5 0,9 1,6 1,1 1,8

760 5,3 16,3 6,3 0,1 1,2 0,5 2,4 0,2 5,2

810 3,7 14,2 5,6 0,5 0,9 0,4 1,31 0,5 ! 4,4

-.29 1,9 10,4 3,7 0,5 1,4 1,1 1,0! 0,3 ļ 1,9

875 5,4 7,2 1,8 0,4 1,7 0,2 1,5 0,1 -

358 143,5 72,9 1,8 24,1 13,0 0,6 14,9 — | 0,1

662 ļ 25,0 38,0 2,4 0,6 16,3 0,5 13,8ļ - 0,1

597 126,6 46,6 1,7 1,4 20,8 0,6 18,©! - 0,1

591 22,4,31,7 1,5 1,4 13,2 0,4 12,3 — 0,2

520 20,0 21,6 iM 0,2 9,2 0,4 8,8 --

128 94,4 9,8; 1,91 0,3 2,4 0,6 1,8 -- 2,5
l I 'l

Lucerna, zaļa

Rudzi, zaļi

Auzas, zaļas

Kukurūza zaļa

Govju piens
Siers, šveicu '

Dzīvs teļš

Dzīvs vērsis

Dzīva aita

Dzīva cuka

Vilna, mazgāta
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Lai varētu aprēķināt, cik augu baribasvielu aizved no

tīruma vai saimniecības, pielieku pēc Volffa un Hoifmaņa sa-

stādītu sarakstu (sk. 118. lap. p.).

F. Nezāļu apkarošana.

Darba šauro apmēru dēļ mums šeit jāaprobežojas ar

vissvarīgākiem aizrādījumiem par nezālēm un viņu apkarošanu.
Pie tam nav iespējams iztirzāt katras atsevišķas, kauču svarī-

gas, nezāles apkarošanu, bet jāapmierinās ar vispārēju cīņas

līdzekļu pārrunāšanu (sk. 118. lp. p.).

Posts, ko nezāles tīrumā nodara, ir liels un daudzpusīgs.

Viņas kultūraugiem laupa barību, mitrumu, gaismu, pat sil-

tumu. Dažas, kā tīteņi un savvaļas vīķi, labību sagāž veldrē

un sapūdē, lapotas nezāles traucē labību žāvēšanu, ir nezāles,

uz kurām perinās kultūraugu slimības vai kaitēkļi, v. t. t.

Nezāles var šķirot pēc vairākiem viedokļiem, piem., 1. pēc

augšanas vietām: lauka, pļavu, ganību un dārzu nezāles;

2. pēc dzīves ilguma : vien-, div- un ilggadējas; 3. pēc tā, kā-

dās zemēs katrai patīkamāki augt; 4. pēc atkārtošanās : tādās,
kas aug ik gadu un tādās, kas parādās tikai tad, kad radu-

šies viņām izdevīgi apstākļi; 5. pēc vairošanās galvenā veida:

sēkl- un sakņnezāles. Izdevīgākā priekš mūsu pārrunām ir

šķirošana sēkl- un sakņnezālēs.

Cīņā pret nezālēm izšķirami novēršanas (aizsardzības) un

tiešas apkarošanas līdzekļi. Lai prastu aizsargāties, jāzin, kā

nezāles tīrumā ieviešas. Katrā vecā tīruma zemē at-

rodas nezāļu sēklas, kuras gaida dīgšanai un augšanai izdevī-

gus apstākļus. Sēklas var būt uz vietas izbirušas, bet var

būt ari vēja vai ūdens ienestas, vai atkal dzīvnieku ievazātas.

Sakņnezāles var izplatīties caur sēklām, bet ari caur to, ka

dzen ataugus vai viņu augtspējīgas daļas tiek izvazātas pie

zemes strādāšanas. Tādā kārtā it īpaši izplatās vārpata, kurai

pie mums sēklas nemēdz nogatavoties. Par nezāļu perēkļiem
noder grāvj- un ežmalas. Nezāļu sēklas tīrumā ievazā ar kul-

tūraugu sēklām, bet it īpaši ar kūtsmēsliem. Pēdējos viņas

iekļūst no barības un pakaišiem. Daudz nezāļsēklu var ieva-

zāt ar kompostu, ja tanī met nezāles vai pat klēts atkritumus.

Ka kultūraugu sēklas pirms izsēšanas jāiztīra no nezāļ-

sēklam, tas pats par sevi saprotams. Tāpat jārūpējas, ka

barībaslīdzekļi un pakaiši nesaturētu nezāļsēklas, kas var pār-
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iet kūtsmēslos. Graudi, ko izēdina veselus, katrā ziņā jāiz-

tīra, jo ieēstu nezāļsēklu lielākā daļa lopiem iziet cauri vese-

las un dīgtspējīgas. Pat miltiem nevar uzticēt, jo daudzas

nezāļsēklas paliek nesamaitās. Daudz nezāļsēklu atgadās pe-

lavās, un ari salmos var palikt neizkultas nezāles. Grāvj- un

ežmalas jānopļauj, iekam viņās pagūst nezāles nogatavoties.

Jāuzmanās ari pie lauka malu aršanas, jo no grāvmalām var

ievazāt vārpatu v. c. sakņnezāles. Nav jāļauj nezālēm nogata-

voties papuvēs un atlaidumos.

Par maz mēdz darīt pret kultūraugu starpā augušu ne-

zāļu izbiršanu uz lauka. Kad labību pļauj, nezāļu lielākā

daļa ir nogatavojusēs un viņu sēklas viegli izbirst. Ļoti daudz

pie lauku tīrīšanas no nezālēm var panākt, ja labības pļauj-
mašīnas platformai piestiprina kasti nezāļu sēklu uztvēršanai

(sk. 52. zīm.) Kad birst labība, ari tas graudus ta uztver

52. zīm. Labības pļaujmašina ar nezāļsēklu uztvērēju

Daudz pret nezāļsēklu izkaisīšanas panāk caur nezālēm aiz-

augušas labības agrāku pļaušanu. Pļāvumu iespējami drīz

sagubo un, kad gubas izžuvušas, tās novedot pirms apgāž uz

paklājiem, lai pie ratos kraušanas nezāļsēklas neizbirtu uz

lauka. Lai nezāles tīrumos neizplatītos, kultūraugiem jāgādā

iespējami labi augšanas apstākļi. Ja nespēj visu tīrumzemi

pienācīgi apkopt, tad labāk attiecīgu daļu atstāt ilggadīgā

zālājā. Pārējo daļu izkopj pamatīgi. Samērā ar to, ka tur

kārtīgai sagatavošanai tērējas arvien mazāk darba, zālāju pa-
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mazām uzplēš. Jāzin, ka uz labi koptas mazākas platības

var ražot vairāk, nekā uz slikti koptas lielākas. Jāatzīst arī,

ka nezālēm aizaugušu labību der labāk nopļaut zaļbarībā vai

sienā, nekā ļaut nezālēm nogatavoties un no labības graudiem
tomēr maz gūt.

Sakņnezāles, kā dzirdējām, dažas izplatās un vairo-

jas tiklab ar ataugiem, kā sēklām, nedaudzas tikai no atau-

giem. Jaunie augi, kas cēlušies no sēklām, iznīcināmi samērā

viegli, līdzīgi īstām sēklnezālēm. Grūta ir cīņa ar vecām,

iezēlušām sakņnezālēm. Dažas, kā gušņas, lēpes v. c. saknes

raida ļoti dziļi, tā ka viņas barību un ūdeni var sameklēt tādos

slāņos, kurp kultūraugu saknes nemaz nenokļūst. Saknēs tās

uzkrāj daudz rezervvielu, ar kuru palīdzību var no liela dziļu-

ma dzīt spēcīgus, ātri attīstošos ataugus. Liela nozīme pie
šo nezāļu apkarošanas ir pamatīgai nosausināšanai, gruntsūdens

53. zīm. Lēpe ar apakšzemes daļām un ataugiem.

līmeņa pazemināšanai. Tāļāk šīs nezāles jānogurdina, viņu
virszemes daļas atkārtoti noarot vai citādi iznīcinot, kamēr

tās vēl jaunas, tā tad nav paguvušas uzkrāt rezervvielas

jaunu ataugu dzīšanai. Tā izbeidzas dziļumā uzkrātas rezerv-
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vielas un zemkopības rīkiem neaizsniedzamām daļām pietrūkst

spēka, ko tāļākus ataugus īzdzīt līdz dienas gaismai. No-

grieztās vai norautās virsējās daļas jācenšas izvilkt uz virsu

izžāvēšanai, lai tās nespētu no jauna iezelt. Liels palīgs šo

nezaļu iznīdēšanā ir pilna papuve, kufā iespējama atkārtota

noaršana vai noplūkšana ar kultivatoriem un izvilkšana uz

virsu pašā karstākā, žāvējošā laikā. Bet ari puspapuvē var

daudz padarīt, tāpat pie rušināmaugu apkopšanas. Sevišķu
stāvokli starp šīm nezālēm ieņem vārpata, kura pie mums

vairojas gandrīz vienīgi caur ataugiem un izvazātām daļām.

Tās apakšzemes stublāji izplatās samērā sēkli. Visgrūtāki

viņu apkarot vieglā zemē, kūja ātri sagulst un kuyu nevar

padarīt gruntaiņu. Smagākā zemē, proti, liels palīgs pie vār-

patas izžāvēšanas ir grunti, kuri neļauj pa virsu izvazātām

daļām piegult tik cieši, ka viegli dabūt atdzīvošanai nepie-
ciešamo zemes mitrumu un pietiekoši ciešu sakaru ar irdnes

sīkām daļām. Vārpatu daži kultūraugi* labi apspiež, piem.
ziemas rudzi, zirņi, peluški, griķi. Tāpat vārpatas apspieša-
nai noder kartupeļu vēlās, kupli lukstotās šķirnes, pie kam

gan kartupeļi rūpīgi jākopj, kamēr tie attīstās tiktāļ, ka spēj

vārpatu aizēnot. Pēc visu šo augu novākšanas jāsteidzas

vārpatas atliekas iznīdēt, iekam tās paguvušas atspirgt, iezelt

un izplesties. Vispārīgi nevajag apmierināties, iekam sakņ-
nezāles nav galīgi izskaustas. Pat „bēdīgas atliekas", kuras

pašas vien gandrīz neka nekaitētu, nedrīkst atstāt savā vaļā,

jo izdevīgos apstākļos tās ātri savairojas, un tad ar lieliem

izdevumiem saistītais karš jāsāk no gala.

Sēklnezāļu dzīves veids ir vienkāršāks: no sēklas

izaug nezāle, tā nogatavo un izbirdina sēklas, bet pate nobei-

dzas. Toties sēklnezāļu ražība ir milzīga: piem. zvēre var

ražot līdz 4000, kupli augusi lauka magone pat līdz 50.000

graudiņu. Apkarošana būtu galīgi vienkārša, ja varētu visas

uz lauka izbirušas nezāļsēklas tūliņ pēc ražas novākšanas iz-

diedzēt. Diemžēl tas nav iespējams. Dažu nezāļu sēklas gan

dīgst drīz pēc izbiršanas, kauču ne pilnā skaitā, bet citu ne-

zāļu sēklas pa daļai dīgst drīz, pa daļai pēc ilgāka laika un,

beidzot, ir tādas nezāles, kuru sēklas parasti dīgst gausi. Visu

nezāļu sēklas ilgi turās nedīgušas. kad tās nonākušas neizde-

vīgos apstākļos, piem. iestrādātas tādā dziļumā, no kujra asni

nevar izlausties līdz zemes virsum, vai atkal ja zeme nav tik

silta, ka asniem nodrošināta strauja attīstība. Tādēļ sēklnezāles
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jādiedzē un jāiznīcina pie katra izdevīga gadījuma. Pirmais

gadījums ir pēc ražas novākšanas. Tad jāsteidzas lauku pa-

virši uzirdināt, lai izbirušās sēklas sajauktos ar zemes virsējo
kārtu un ātrāki uzdīgtu. Zemes gatavošanas ziņā pa lielākai

daļai būtu labāki, ja tūliņ lobītu, bet tad liela daļa nezāļsēklu

nonāktu tādā dziļumā, kādā tās nespēj dīgt, jo viņas ir sīkas.

Tā tad sēklnezāļu apkarošanas labad ieteicams pirms pavirši

irdināt, bet lobīt pēc nezāļu sanākšanas. Citādi ir, ja lauku

pārņēmušas sakņnezāles, tad pavirša irdināšana, kura nespēj šīs

nezāles izraut, var viņu zelšanu pat veicināt. Tas attiecas se-

višķi uz vārpatu. Tādā gadījumā tūlīn jāloba un noartās ne-

zāles jāizvelk uz virsu. Pēc lobīšanas, jāvēl diezgan siltuma

un mitruma, dīgst atkal jaunas nezāļsēklas, gan patreizēja bi-

ruma, gan agrāku birumu. Saprotams, ka papuvē nezāļsēklas

var atkārtoti uzdiedzēt un to asnus iznīcināt. Tāda pat apka-
rošana ne tikai iespējama, bet taisni neizbēgama pie rušinām-

augu apkopšanas. Tādā virzienā jāstrādā, lai laukus iztīrītu no

sēklnezālēm. Te piederas ari sējumu ecēšana drīz pēc uznāk-

šanas, kad uzdīgušas ari nezāles, kuru jaunie asni ecēšanu

nepanes, bet kultūraugu asni ecēšanu iztur. Pie sēklnezāļu tie-

šas apkarošanas piederas ari stiebraugu sējumu aprasināšana

ar dzelzsvitriola šķīdinājumu un apputināšana ar kaļķslāpekli,
kad jaunajām zvērēm radušās 4 lapiņas.

G. Sēšana.

Zeme pirms sēšanas attiecīgi jāsagatavo. Daži augi prasa

pamatīgāku, daži iztiek ar mazāk pamatīgu gatavošanu. Visiem

tomēr patīk, ka zemes galvenā, it īpaši dziļākā strādāšana

būtu izdarīta laikus, lai irdne pagūtu izvēdināties, norūgt un

atkal zināmā mērā atgult. Ja lauks, kurā nāks vasarājs, pama-

tīgi izstrādāts jau rudenī, vēl siltā laikā, tad pavasarī vairs

atliek'maz darba. Parasti tad pavasarī var iztikt bez dziļas

strādāšanas, vismaz priekš tādiem augiem, kuri nāk agrāki

sējami. Tāpat maz gatavošanas pavasarī vajadzīgs, ja vasa-

rājs nāk pēc labi apkoptiem rušinamaugiem. Jo smagāka

zeme, toties laikāku pirms sēšanas jāizdara pamatīga un dziļa

irdināšana. Ir ļoti vēlams, pirms sēšanas vairākkārt uzdiedzēt

un iznīcināt nezāles. Ja zeme sēšanas laikā par irdenu, tad to

vajag noblīvēt. f rsagāku zemi nedrīkst pārāk sasmalcināt,

arvien vēlams zināms gruntainums vai graudainums. Ziemā-

jiem vēlams rupjāks gruntainums nekā vasarājiem.
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1. Sēkla jāņem arvien vislabākā. Viņas labumu no-

vērtējot, ņem vērā graudu veidu, lielumu un smagumu, krāsu

un spīdumu. Katrai šķirnei ir savs īpatnējs graudu lielums,

smagums un izskats. Te tomēr daudz atkalas no ta, cik iz-

devīgs bijis kurš gads. Sēklas graudi nedrīkst būt bojāti un

brūcēti. Saprotams, pirmā vietā nāk sēklas dīgspēja, kurai

ciešs sakars ar nupat minētām īpašībām. Dīgspēju izzin caur

sēklas paraugu diedzēšanu, kuru var izdarīt saslapētā smiltī,

starp sūcpapīra lapām, kaolina (māla) šķīvišos, velēnās v. tml.

Nedrīkst ladēļ, lai diedzēšanu sasteigtu, viņu izdarīt pār-

liekā siltumā. Tādā izdarot, uz graudiem var attīstīties

kaitīgas sīkbūtnes, kuras dīgļus nomaitā. Noderīgs siltums ir

10° C, bet neizdevīgi ievāktas auzas ieteic diedzēt pat tikai

pie 5° C. Siltums un mitrums jāuztur iespējami vienādi un

jāgādā, ka diedzējamiem graudiem netrūkst gaisa. Izmēģi-
nāšanai var ņemt 100 graudus, bet tagad ieteic, drošības labad,

ņemt 200 graudus. Par sēklas labumu nevar spriest pēc tā

vien, cik graudu beidzot izdīgst, bet jāievēro arī dīgšanas

spars, t. i. cik ātri sēkla dīgst. Labai sēklai vajag dīgt ātri

un vienādi.

Ne arvienu sēkla sasnieguse pilnu dīgspēju, kad viņu

ievāc, kauču sējums pļauts pilnā vākšanas gatavībā. Jo

sliktākos apstākļos graudi brieduši un ievākti, toties ilgāks
laiks pēc novākšanas paiet, iekam tie iegūst pilnu dīgspēju.
Netīrība mazina sēklas vērtību. Netīrumos skaita zemes, ne-

zāļsēklas v. tml., arī citu labību un šķirņu graudus. Tīrību

nosaka svara procentos. Lietošanas vērtību sauc tīrības pro-

centu, pavairotu ar dīgspēju un dalītu caur 100 jeb Piem.

ja tīrība ir !)!) un dīgspēja 95, tad lietošanas vērtība iznāk

99X95

.pL = 94,05 jeb apaļi 94 ū/o. Taču pie seklas galīgas no-

vērtēšanas jāņem vērā arī citas, agrāk minētās iezīmes.

2. Sēšanas laika ziņā vispirms jāizšķir rudens un

pavasara sējumi. Ziemājiem un vasarājiem atkal katriem ir

savs izdevīgākais sēšanas laiks. Tas nav visur un visos

apstākļos viens un tas pats. Pie ziemāju sējas laika no-

teikšanas vispirms krīt svarā, kad katrā vietā parasti uznāk

ziema, līdz kurai augiem vajag iezelt. Uz to liels iespaids

mitrumam, zemes bagātībai, īpašībām £ * cik tā iekrājuse

siltuma, tā tad kāda bijuse iepriekšējā vasara. Jo labvēlīgāki
šie apstākļi, toties vēlāk vispārīgi jāsēj. Pie vasarājiem dažs
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kas ir citādi. Silta un sausā klimatā tos sēj agrāki, tāpat kur

zeme attiecīgi nosausināta. Vispārderīgus noteikumus par sē-

šanas laiku nevar dot, jo katram augam un pat šķirnei ir savs

īpatnējs izdevīgākais sēšanas laiks, kurš visvairāk jāievēro
taisni pie vasarājiem. Tas tomēr jāuzrāda, ka pielaižami agrāk

sējot, dabū labākus graudus, augi mazāk slimo un viņu no-

vākšana iznāk izdevīgākā laikā.

3. Sēšanas veidi un paņēmieni.

Vēlams ar iespējami maz sēklas iegūt visienesīgāko ražu.

Lai to panāktu, augiem vajag būt tīrumā vienlīdzīgi izdalītiem

un katram augam jādabū apstākļiem piemērīta augšanas platība.

Saprotams, ka sēklas uziet mazāk priekš sējas tā paša biezuma,

ja visa kārtīgi iestrādāta un var ātri un reizā dīgt. Sēšanas

veidi ir: izklaid- rind- un kāpeņsēja.

a) Izklaidsēja. Var sēt ar roku un ar mašinu. Labs

sējējs var nosēt gandrīz tikpat kāitīgi, kā mašina. Rokas sējai
tā priekšrocība, kā izsējas daudzumu var kuru katru brīdi

grozīt. Tas no svara laukos ar nevienādu zemi un atkal kur

mainās iedobumi ar uzkalniņiem. Mašinas darbu te grūti
katrai zemes maiņai uz nelielām platībām pielāgot. Ar mašinu

iznāk labu daļu sēt dubulti, tiklab grāvotu lauku galos, kā

tur, kur mašinu gājieni saiet kopā. Bet mašinas sējai ir atkal

savi ievērojami pārākumi: darbs veicas ātrāki, var sēt ari vēja
laikā un kārtīgi izsēt ari sīkas sēklas, kas rokām nav lāga

izdarāms, sevišķi ja sēklām tumša krāsa. Un tad — labu

sējēju ir maz.

Izklaidsējā nav iespējams graudus vienlīdzīgi izdalīt, ne

rokām, ne ar mašinu. Kauču graudi no rokas vai mašinas

nāktu gluži pareizā izdalījumā, bet pret zemi atsitoties tie

pārvietojas, un jo grubuļaināks vai rievaināks zemes virsus,

toties mazāk vienlīdzīga ir graudu sakārtošanās. Pie nevienāda

izdalījuma izklaidsējas iestrādāšana dara vēl savu tiesu. Tādēļ

te augi stāv vietām biezāki, vietām retāki, tā ka augšanas

apstākļi nav visiem vienādi. Izklaidsējas tāļākā īpatnība tā,

ka viņā augi cits citu aizēno; viņu apakšējās daļas nedabū

kārtīgi gaismu un gaisu. Caur to stiebri ir mazāk izturīgi un

pie treknāka auguma viegli krīt veldrē. Drīzāk uzbrūk slimī-

bas. Visa tā labad graudu raža mazāka un mazvērtīgāka;
salmu var būt vairāk, nekā rindsējā. Zaļbarībā, sienā un

šķiedrā audzējamiem augiem izklaidsēja var būt izdevīgāka.
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b) R i n d sēj a graudi sakārtoti noteikta atstatuma virknes.

Pašās rindās graudi nesabirst gluži vienādos savstarpējos at-

statumos, kaut gan jaunākās rindsējmašinas taī ziņā jau sasnie-

gušas lielu pilnību. Var rindās sēt arī rokām, vadziņās vai

katru graudu atsevišķi iespraužot, bet tas izdarāms vienīgi

gluži mazos sējumos. Kaut cik lielāki sējumi rindās jāiestrādā

ar mašinu.

Mašinas rindsējai, salīdzinot ar izk laidsēju, ir sekošas

priekšrocības: sēkla tiek iestrādāta samērā vienādā dziļumā,

zeme pie sēklas iesegšanas netiek žāvēta, jo vadziņa, kuru

lemesis izdzen, tūliņ pēc sēklas iekaisīšanas aizbirst vai tiek

aizmesta cieti; graudi nāk ciešā sakarā ar zemes mitrāko kārtu,

tā ka dīgšana nodrošināta vienādāka, un parasti ātrāka nekā

izklaidsejā. Visa tā labad rindsējā uziet par 10—25°/o mazāk

sēklas nekā izklaidsējā, kur ne tikai prāva daļa graudu paliek

nedīguši, jo par dziļu vai par seklu iestrādāti, bet vēlāk uz-

nākušos augus pirmsuznākušie vairāk vai mazāk noēno. Tādēļ

izklaidsējā ir arī vairāk atzalu un mazo graudu un graudu
mēra svars mazāks nekā rindsējā. Pēdējā, kad tā kārtīgi izvesta,

augi dabū pilnīgāku apgaismojumu, sevišķi kad saule stāv

54. zīm. _a — izklaidsēja; b - rindsēja; c -lentusēja: d — rindsēja,
kurai šķērsu laista rušināmmašina; e — noteiktā atstatumā retināta rind-

sējā; f — kvadratsavienojums kāpeņsējā; g — trijstūrvienojums kāpeņ-
sējā; h — piecvienojums kāpeņsējā; i - stāvstūrvienojums kāpeņsējā.
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rindu virzienam pretī. Caur to stiebri resp. stublāji izaug

spēcīgāki, stingrāki, ne tik drīz krīt veldrē. Rindsējā tādēļ

vairāk nodrošināta pret slimībām pie kā vēl krīt svarā, ka

gaiss var starp rindām svabadi kustēties. Rindsēju, pie rindu

attiecīga atstatuma, var ari rušināt. Rindās sēti ziemāji labāki

pārziemo. Ja iespējams, rindu virziens jāņem no ziemeļiem

uz dienvidiem, jo tad rindu starpās tieši iespīd pusdienas saule.

Rindu savstarpējs atstatums jākārto pēc vairākiem apstākļiem.
Rindas jāstāda toties atstatāku, jo izdevīgāki augšanas apstākļi,
kā mitrāka un treknāka zeme; jo lielāki grunti un vairāk

kūtsmēslu vai augu atlieku, kas apgrūtina sēšanu. Rindas

liek atstatu, ja nodomāts sējumu rušināt. Šaī nolūkā labības

sēj ari lentēs, t. i. ik divi vai trīs rindas saliek cieši kopā un

starp šīm lentēm atstāj plašākas starpas. Lentu sēju lieto maz.

c) Kāpeņsējā augi rindās sakārtoti noteiktā, vienādā

savstarpējā atstatumā. Šo paņēmienu lieto gandrīz vienīgi

pie rušināmaugiem. Sēšanu var izdarīt ar parastām rindsēj-

mašinām, ar sevišķa pierīkojuma palīdzību. Tad uz noteikta

atstatuma iesējas vairāki graudi uz reizes un tā radušies

čemuri vēlāk pēc vajadzības jāizretina. Pilnīgi rūtīs sēt ar

mašinām nevar. Tas iespējams tikai rokām, apsējamo gabalu

iepriekš vienādi un otrādi izsvītrojot un švītru krustojumos
ieliekot sēklu. Lielumā pat sakņaugus mēdz sēt tikai rindās.

Kāpeniski stāda sēkleniekus, kartupeļus v. c, kurus vēlas ar

rušinātājiem vai apmetējiem apstrādāt vairākos virzienos.

4. Sēklas daudzums. Sēklas izdevīgākais dau-

dzums atkaras no piekopjamā auga veida un šķirnes, zemes

iekopuma un iemēslojuma un citiem augšanas apstākļiem, no

sēklas īpašībām un no tā, kādam nolūkam attiecīgo augu

piekopj. Mērā lielu graudu iet mazāk, tā tad pēc mēra un,

ja lielu graudu mērasvars nav mazāks, arī pēc svara, lielu

graudu tā paša biezuma sasniegšanai iziet vairāk. Tas attie-

cināms gandrīz arvienu tikai uz tā paša auga dažādām šķir-

nēm, kurām katrai sava lieluma un smaguma graudi. Priekš

tās pašas šķirnes graudiem tas kristu svarā tikai tad, ja kādu

gadu zināmai šķirnei, nelabvēlīgu apstākļu dēļ, graudi nepil-

nīgi attīstījušies vai neizdevīgi ievākti. Tad šo graudu, kuri

jālieto tādēļ, ka labāku nav, pēc svara būtu jālieto mazāk,

nekā tādā gadā, kad iegūta augstāka labuma sēkla. Vispārīgi,

saprotams, sēklai lietos lielākos un smagākos graudus, jo no

tiem radušies augi dod vislielāko un vērtīgāko ražu. Bet arī
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ta nav, ka arvienu no tās šķirnes, kurai lielāki un smagāki

graudi, jātērē vairāk sēklas, lai gūtu noteiktu augšanas bie-

zumu. Lielo un smago graudu šķirne var būt labāka cero-

tajā. Tā tad iespaids uz sēklas daudzumu pie stiebraugiem
ir ari cerošanas spējai. Pie citiem, kā piem. zirņiem un gri-

ķiem, tās vietā stājas zarošanas spēja.

Jo izdevīgāki augšanas apstākļi, toties retāki jāsēj. Tā

tad jo labāki laukus izkopjam, toties mazāk jātērē sēklas.

Izņēmuma stāvokli augšanas apstākļos ieņem mitrums. Vis-

pārīgi mitrākā vietā sēj retāki, tādēļ ka tur augi labāki cero

resp. zaro. Bet īsti sausā vietā atkal jāsēj retāki, tādēļ ka

biezam sējumam te aptrūktu mitruma. Kā jau redzējām, pie
sēklas kārtīgākas iestrādāšanas viņas ari iziet mazāk. Sēklas

daudzums jāpielāgo arī sēšanas laikam. Ziemāji arvien jāsēj

jo agrāki, toties retāki. Vasarājiem lieta zināmā mērā citāda.

Piem. ja auzas sēj ļoti agri, šim sējumam parasti jāpārcieš
laika dažādas nelabvēlības un ari cerēšanai nebūs pats izde-

vīgākais laiks, tādēļ te jāsēj biezāki.

Sēklas daudzumu tā tad nevar noteikt pēc kādām vie-

tējām parašām vai viena gada novērojumiem, bet tas jāpielāgo

ikreizējiem apstākļiem. Pamatā jāliek vairākgadēji novērojumi,
kuri jāatzīmē. Uz mata noteikt sēklas izdevīgāko daudzumu

nevar, jo nav iespējams iepriekš uzzīlēt, kādi kuru gadu būs

t. s. dabiskie augšanas apstākļi.

5. Sēklas iestrādāšana. Tās izdevīgākais dzi-

ļums atkaras no vairākiem apstākļiem. Sīkus graudus nedrīkst

iestrādāt tikpat dziļi, kā lielus. Tas attiecas ne tikai uz augu

veidiem, bet ari uz katra auga šķirnēm. Jo mitrāka zeme,

toties seklāka iestrādāšana ne tikai pielaižama, bet taisni vē-

lama. Jo lekna zeme zināmā dziļumā sasilst gausāki un slik-

tāki vēdinās nekā sausa, bet dīgšanai vajadzīgais mitrums

leknā atrodams seklāki. Čauganā zemē dīgšanai vajadzīgais
mitrums mēdz atrasties pārāk dziļi; šāda zeme jānospiež vai

jānoblīvē, lai graudi nebūtu jāiestrādā tik dziļi, ka tie izdzen

vārgus asnus vai maitājas. Vispārīgi jāsargās sēklu iestrādāt

dziļāki, nekā vajadzība prasa.

Rindsējmašina sēklu iestrādā pati. Lemešu

priekšdaļa izdzen vadziņas, pa sēklas vadiem iebirst sēkla, un

vadziņas pēc tam aizbirst vai tiek aizmestas. Sēšanas dziļumu
zināmā mērā nokārto jau pašas apsējamās zemes īpašības un

stāvoklis, jo irdenā un sausā zemē lemeši, pie tā paša svara,
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iespiežas dziļāki, nekā stingrā un mitrā. Rindsējas dziļumu
vēl kārto caur to, ka mašinas lemešiem uzkar mazākus vai

lielākus, arī vairākus svarus.

Izklaidsējai vajadzīga sevišķa iestrādāšana. Sīkas

sēklas, kā ābula un zāļu, dažreiz tikai ar kūleni piespiež, pie

agras sēšanas (piem. uz ziemājiem) pat atstāj tāpat, lai lietus

viņas saved vajadzīgā sakarā ar zemi. Citos gadījumos sīkas

sēklas pārvelk ar šļūci vai gluži vieglu ecēšu. Prāvākas

sēklas iestrādā ar ecēšu, ekstirpatoru, kultivatoru vai arklu.

Ecēšas iestrādā visai nevienādi un daudzus graudus atstāj

pārāk sekli vai pavisam virs zemes. Ekstirpātors iestrādā

kārtīgāki. Atsperrīki iestrādā stipri nevienādi, kauču tos dzītu

vienādi un otrādi. Bez tam viņi lauka virskārtu stipri uzvanda

un žāvē. Visvienādāki iestrādā 4 lemešarkls, kuram arī paro-

cīgi var nokārtot iestrādāšanas dziļumu. Ar arklu iestrādājot,
zemi visvairāk izžāvē un virs sēklas atstāj stipri izcilātu.

Tiklab pēc arkla, kā citiem rīkiem, kuri zemi izcilā, parasts
laist kūleni, lai sēklai pievadītu vairāk mitruma un to vestu

ciešākā sakarā ar zemi. Kad velšana savu uzdevumu izpildī-

jusi, sējumu noecē. Ja tikko apsētam laukam uzlīst pamatīgāks

lietus, tad velšana mēdz būt lieka.

6. Sējmašinas.

lerobežoto telpu deļ, sejmašinu būvi, iekārtojumu un

darbināšanu šeit varam pārrunāt tikai gluži īsi.

a) Izklaidse j m a š i n a s. Cilvekspeku velkamas vai

stumjamas izklaidsējmašinas lieto gandrīz vienīgi ābula un zāļu

55. zīm. Sakka ābulsējmašina.

sēšanai. Tādām abulsejmašinam seklas kaste uzrīkota uz

ķerras. 55. zīm. redzamai mašinai sēklu izmet susekļi (56. zīm.).

Lauksaimn. padomnieks
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Dažām ābulsējmašinām tādi izmetēji, kādus rāda 57. zim.

Ar tādām var sēt visādas sēklas. Mašinas taisa dažāda pla-

tuma. Šaurākas mašinas stumj viens cilvēks, platas viens

56. zīm. Ābulsējmašinas susek|veidīgi izmetēji.

stumj, otrs aiz pār plecu uzliktas lences velk. Abulsējmašinu

vieglāki vadītāja virsaugs sēts rindās, kuras rāda ceļu. Ļoti

parocīgi, ja ābulsējmašinas platums saskaņots ar rindsējmašinas

57. zīm. Sakka ābulsējm. seklas kaste ar 6. kl. izmetējiem. a, b
— izme-

tējs, c— pretplāts, d
— maisitajs.

platumu, piem. ja abām vienāds platums vai ābulsējmašinai

rindsējmašinas dubults platums. Tad ābulsējmašinas riteni

laiž pa rindsējmašinas riteņu iespiedumiem, kuri arvien skaidri

saskatāmi.

Labību un citu rupjāku graudu izkaisīšanai parasti lieto

zirgu velkamas izklaidsējmašinas. Tās taisa līdz 4 metrus

platas. Kā mašinas uzstādamas dažādu augu sēklu izkaisī-

šanai, tas vai nu atzīmēts pie pašas uzstādamierīces, vai atkal

atrodams līdzdotā sarakstā. Šie aizrādījumi tomēr nedod

iespēju, uzstādīt mašinu tā, ka izbirtu taisni tas sēklas dau-

dzums, kādu saimnieks vēlas. Pareizais uzstādījums jāizzin

caur izmēģinājumu, kuru izdara šādi: Mašinas sēklaskastē

ieber sējamos graudus. Zem mašinas liek paklāju. Zem tā

braucamriteņa ass, kurš kustina sēklas izmetēju vārpsti, paliek
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kluci vai citu balstu, lai riteni varētu apgriest, mašinai uz

vietas stāvot. Pieņemsim, ka mašinas platums ir 4 metri, riteņu

apkārtmērs 3 metri. Pa lauku braucot, riteņiem vienreiz ap-

griežoties, mašina ar sēklu klāj 4 X =12 kvadrātmetrus. Lai

58. zīm. Universalizklaidsējmašina.

izzinātu, cik reizes riteņiem jāapgriežas, lai tiktu apsēts 1 hektārs,
tad 10000 kv. metru (1 hektāra platība) jāizdala uz 12. Tā

izzinām, ka riteņiem jāapgriežas 833- 3 reizes. Sēklas daudzumu

priekš tik lielas platības praksē neizmēģinās, bet ņems piem.
6 arus

— 600 kv. metrus. Tādas platības apsēšanai riteņiem jā-

apgriežas 600 :12= 50 reizes. Ja nodomāts uz hektāra izsēt

piem. 100 kilogr., tad uz 6 ariem izies 600 X 100:10000=

6 kilogr. Kad mašinā iebērta sēkla, uzstādamierīces rādītāju
nostāda tā, kā var vērot, ka birs nodomātais daudzums. Kad

ritens vajadzīgās reizes apgriezts, izbirušo sēklu nosver, un ik

pēc tā, vai izbiris vairāk vai mazāk par vajadzīgo daudzumu,

izbiršanu pavairo vai pamazina un izmēģinājumu atkārto tik-

mēr, kamēr atrasts vēlamais

izbirums. Darbā, uz lauka,

sēklas parasti izbirst vairāk,

neka pie izmēģināšanas. Tas

nāk galvenā kārtā no satrici-

nājumiem. Tādēļ uz lauka iz-

birums vēl jānovēro un uzstā-

dījums attiecīgi jāgroza.

b) Rindsējmašinas

izgatavo dažādos paraugosne

tikai pēc lieluma (platuma),
bet ari pēc galveno sastāvdaļu 59. zīm. "Saksonia" izmetējs-stūmējs.
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60. zīm Sakka 5N klases izmetēji (no kreisās):1. labības, 2. pupu,
3. rapša u. c. sīku graudu izmetējs; 4. pilnīgs izmetējķermenis.

61.

zīm.

Sakka
4

a.

N

rindsējmašina
ar

11

rindām
uz11/2

metra

platuma,
ar

pakaļstūri

un

teleskopveidīgiem
sēklasvadiem.

veida. Seklas izmetējus sākamā izveidoja kā smēlējus, bet tagad
lieto vai vienīgi stūmējus. Mašinu lielākai daļai vienus un tos pa-
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šus izmetējus lieto visādu sēklu izsēšanai (piem. 59. zīm), da-

žām priekš dažāda lieluma graudiem ir īpaši izmetēji. Sēklas

vadus visvairāk lieto teleskopveidīgus (sk. 01. zīm.), bet dažas

fabrikas liek ari piltuv-vai vīteņ-(spirab veidīgus (62. zīm.\ ari

gumijas stobrus (64. zīm.\ Ari sēklu iestrādātāji lemeši uz-

62. zīm. Piltuv- un spirāl-
veidīgi sēklasvadi.

63. zīm. Rindsējmašinas angļu-vācu
tipa lemeši.

rāda dažādības. Senāk lietoja tikai 2 galvenus veidus: angļu-
vācu tipa (63. zīm.) un amerikāņu tipa (64. zīm.). Pirmais

tīps ir valdošs it īpaši labāki izkoptās zemēs Šāda veida

lemeši paši darba dziļumu pilnīgāki pielāgo zemes mitrumam

un irdenumam. Viņi viegli pārslīd akmeņiem, sakņu atliekām

līdumos v. c. šķēršļiem. Kūtsmēslu, nezāļu un rugāju garas

atliekas sēšanu apgrūtina, tomēr lemešus cītīgi kārnot, un var-

būt vēl nostādot uz lielāka savstarpēja atstatuma, ari tādā ga-

dījumā sasniedzams apmierinošs darbs. x\merikaņu tīpa le-

meši sēklu „iekārpa" ari vājāki izstrādātā zemē, piem. plēsu-

64. zīm. Rindsējmašinas amerikaņu tīpa lemesis.
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mos, bet viņu darbu var ievērojami traucēt prāvāki akmeņi

v. c. grūti kustināmi šķēršļi. Mazums augu atlieku sēšanu

netraucē, bet lielāki daudzumi lemešos saķeras tādā mērā, ka

mašina jāaptur, lemeši jāpaceļ un tikai pēc to notīrīšanas var

darbu turpināt. Pirms kādiem 15 gadiem sākts lietot ari rind-

sējmašinas ar šķīvjlemešiem (65. zīm.). Tādas ieteic vājāki
strādātai un nezāļainai zemei. Pirmais gadījums būtu pielai-

žams tikai izņēmuma kārtā, piem. plēsumos, kamēr vispā-

rīgi zemi sējai, it īpaši rindsējai, vajag labi sagatavot. Lie-

lāka nozīme ir šķīvjlemešu uzdevumam, sēklu kārtīgi iestrādāt

tur, kur kūtsmēslu un nezāļu atliekas apgrūtina cita veida le-

mešu lietošanu. Bet ja starp atliekām ir vārpatas, gušņu, lēpju

H5. zīm. Sakka 4a kl. rindsejmašina ar 15 rindām uz 2 metriem, priešstūri
un pakaļriteņu nokārnītājiem.

vai citi dzīvi apakšzemes stumblaji, tad, tos ar šķīvjiem zemēm

apmetot, gādā par izplēsto nezāļu atjaunošanos. Bez tam ar

šķīvju rindsējmašinām ir sarežģītāka un smagāka rīkošanās.

Rinds ēj m ašin as vadīšana. Zirgiem darbināmas

rindsējmašinas taisa ar pakaļ- (01. zīm.) un priekšstūrēm

(65. zīm.). Pie pirmām zirgus un mašinu var vadīt viens un tas

pats cilvēks. Ja zeme tik tīra, ka strādājot lemeši nav jātīra,
tad visu sēšanu var vest viens vien cilvēks. Taču tā sēšana

iet gausi, un ko pie cilvēkspēka ietaupa, to pie zirgspēka iz-

mantošanas un darba glītuma un ātruma zaudē. Ar priekš-
stūres mašinām daudz ērtāka rīkošanās, sevišķi grāvotos laukos,

darbs iznāk glītāks (krīt svarā it īpaši pie rušināmaugiem) un

ātrāks, kam sējamlaika steigā liela nozīme. Tas, ka mašinai
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jāpieliek 3 cilvēki (zirgus vest var ari pusaudzis), patiesība
darbu nesadārdzina, bet panākumi toties labāki.

Rindsējmašinu darbināšana. Labām rindsējma-
šinām rindu skaitu uz tās pašas platības var mainīt, tā tad

rindas sastādīt tuvāki vai atstatāki. Visatstatāk rindas stāda

rušināmaugiem, kupli zarojošiem pākšaugiem v. t. t. Labībām

vispārīgi rindas retāki stāda treknā zemē, ziemājiem parasti
retāki nekā vasarājiem. Retāki jāstāda zemē ar lieliem grun-

tiem, velēnām, kūtsmēslu un nezāļu atliekām v. tml. Lai rin-

das varētu pareizi izdalīt, labām mašinām tiek līdzi dots uz-

stāddēlis (66. zīm.). To noliek zem lemešiem, starp braucam-

riteņiem. Atkarībā no tā, ar cik rindām nodomāts sēt, lemešus

uzstāda un nostiprina uz švītrām, kas apzīmētas ar attiecīgo

6fi. zīm. Uzstāddēlis pr. 11/4metru platas rindsējmašinās.

skaitli. Liekos lemešus atņem nost un sēklas caurumus, kam

nav sēklas vadi piestiprināmi, aizšauj. Garu un īsu svārstekļu

lemešus liek pārmijus. leteicams arvienu, iekam iet darbā,

zem lemešiem paliekot uzstāddēli, pārliecināties, vai lemeši

nav izkustinājušies no noteiktām vietām. Mūsu lauksaimnie-

kiem ieteicams iegādāt vienīgi tādas mašinas, kam rindu

skaits maināms un ar kurām var sēt visādu augu sēklas.

Izsējamais sēklas daudzums jāpārbauda apm. tāpat kā

izklaidsējmašinām. Ari pie rindsējmašinām pastāv zināma star-

pība starp tzbirumu izmēģinājumā un uz lauka. Izbraukt uz

lauka labāk ar tukšu sēklaskasti. Ja brauc ar pildītu kasti,

tad jāaizšauj ari tie sēklascaurumi, kuriem piestiprināti vadi.

Pārvadājot mašinai jāpieliek dīstele, kuya sējot atkal jānoņem,

jo citādi mašinu nevarētu kārtīgi vadīt.
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Rindsējmašinu lielākai daļai, kad tās nupat pildītas, sēkla

neizbirst tūliņ, tiklīdz mašinu laiž darbā, bet tikai pēc tam,

kad izmetēji reiz apgriezušies. Tādēļ iekam sāk sēt, izmetēju

vārpstu vajag rokām apgriezt tik ilgi, kamēr sēkla sāk birt

ārā. Citādi kāds gabaliņš paliek nesēts. Tāpat jātur vērā,

ka sēkla nenonāk zemē tūliņ, tikko mašina sāk kustēties un

sēklu izmest, jo paiet zināms laiks, iekam graudi pa vadiem

nokrīt. Tādēļ lemeši jānolaiž drusku šaipus tās vietas, no

kuras jāiesākas sēklas iestrādāšanai. Tā paša iemesla dēļ, ja

rindsējmašina apturēta pirms tā nonākusi līdz lauka malai,

viņa, iekam darbu turpina, jāpavelk atpakaļ, jo citādi zināma

platuma strēmele paliktu neapsēta. . Mašinu atpakaļ velkot

lemešiem jābūt paceltiem, citādi tie var aizdambēties zemēm

un tad viņiem sēkla vairs netiek cauri. Par to, vai lemeši

vaļā, vajag pārliecināties ik reizes, iekam viņus laiž zemē, tā

tad ari tad, kad lauka malā mašina apgriezta uz jaunu gā-

jienu. Mašinu apgriezt drīkst tikai ar paceltiem lemešiem.

Pēdējie jānolaiž, kad mašina nupat sāks sēt. Par lemešu aiz-

ķezēšanu sevišķi jābažījas, kad zeme mitra un tamlīdz lipīgāka.
Lemeši allaž jātur tīri, jo apķepuši iet sekli, sēklas vadziņa
iznāk platāka un slikti aizveras. Ari pakaļriteņu rēpes jātur

tīras, jo ja tās apķepušas, tad riteņi apgriežas gausāki un

mašina sēj retāki.

Lai rindsējā savu uzdevumu izpildītu pilnīgi, rindas jā-

nosēj iespējami taisni. Izlocītas rindas apgaismošanas un

gaisa kustības ziņā vairāk vai mazāk pielīdzināmas izklaidsē-

jai. Rindu pilnīgs taisnums visvairāk krīt svarā pie rušīnam-

augiem, kurus tad var veicigāki un drošāki apstrādāt.

Ja apsējamā gabala galā atrodas šķērslis, kas neļauj ma-

šinu laist līdz malai, tad te jātaisa tik plats atsējums, ka le-

meši var ērti aiziet līdz viņa malai. Atsējums jātaisa pilnu
mašinu platumā. Ar zirgrušinātāju apstrādājamiem rušinām-

augiem atsējums nav vēlams; te rindas ar kapli vai citādi

jāizvelk līdz galam.

Ir ari t. s. rokas rindsējmašinas (67. zīm.), kuras darbina

ar cilvēkspēku vien. Braucamriteņi uz ass pārcilājāmi, tā ka

mašinas darba platumu var grozīt. Rokas rindsējmašinas ir

priekš sīku saimniecību laukiem; lielākās saimniecībās tās

lietojamas sakņdārza apsēšanai. Ir dabūjamas tik platas, ka

var apsēt līdz 21/* hektāra dienā.
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Šeit, diemžēl, nav telpas rindsējmašinu darbināšanas pil-

nīgākam aprakstam. Tāds atrodams prof. Berga
„ Laukkopī-

bas" 11. daļā.

67. zīm. Rokas rindsējmašina priekš 2—9 rindām.

H. Sējumu kopšana.

Sējumu kopšana sīkāki pārrunājama īpatnējā augkopībā,
jo katrs augs prasa sevišķu kopšanu. Šeit pārrunājami tikai

sējumu kopšanas vispārēji uzdevumi un paņēmieni.

Vasarāju un ziemas kviešu kopējs kopšanas paņēmiens
ir sējumu ecēšana. Ta zemi vēdina, aizsargā no žūšanas

un palīdz nezāles apkarot. Pie mums rušina tikai sakņ-

augus un citus rušināmaugus (ari ne visus), bet labību ruši-

nāt nav parasts. Daudzos svešos apvidos to piekopj plašos

apmēros. Cietākās un sausākās zemēs, kā domājams, labību,

sevišķi kviešu un auzu rušināšanai ari pie mums ne reti būtu

labi panākumi.
Labību rušināšanai lieto sevišķas rušināmmašinas (68. zīm.),

kuras var lietot ari sakņ- un citu rušināmaugu apstrādāšanai.
Par rušināmmašinam var pārvērst ari dažas rindsējmašinas,

noņemot sēklaskasti un stāvam pieliekot rušināmierīci. Ruši-

not zemi uzirdina un iznīcina rindu starpās uzdīgušas sēkl-

nezāles. Tām nezālēm, ko ģelži neaizņem, rušināšana nāk

par labu tāpat, kā kultūraugiem. Sīkstām sakņnezālēm ruši-

nāmmašinas ģelži var maz kaitēt, jo grieziens tik sēklis, ka

nezāles drīz izdzen atvases. Vārpatainu zemi var rušināt

tikai tad, ja viņa vairāk vai mazāk stingra.
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Rušināmaugiem rušināšāna it* nepieciešama. Sevišķi

rūpīga rnšināšana vajadzīga sakņaugiem, kuri to ari vislabāki

atmaksā. Viņiem ierāda lielu augšanas telpu, kālab jaunībā

starp tiem daudz neēnotas zemes un vispārīgi tie neizaug

augstu virs zemes. Ja te neka nedarītu, tad zeme drīz no-

cietētu un sējums aizaugtu nezālēm. Ravēšana ir ļoti dārga

68. zīm. Rindsējmašinas stāvs, sarīkots rušināšanai.

un to izdarot Jauku stipri samīda. Kauču ar rušināšanu ne-

var iznīcināt visas nezāles, tomēr ar to nezāļu apkarošanu

stipri sasteidz un palētina. Rušināšanas labais iespaids uz

zemes sīkbūtņu dzīvi v. t. t. jau zināms. Vienkāršākais rīks

rušināmaugu apstrādāšanai ir kaplis, ar kuru var rušināt un

augus arī apraust. Ar kapli var rušināt vispilnīgāki un kārtīgāki.
Rušināmmašina apstrādā vienīgi rindu starpas, zināmā attāļumā

no kultūraugiem. Ar kapli var irdināt ari rindas un strādāt

kultūraugiem gluži tuvu. Kaplis zemi tikai dragā, bet nekur

nestrīķē, kā rušināmmašinas ģelži. Ja ir vajadzīgais darb-

spēks, tad ieteicams sakņaugus apstrādāt vienīgi kapļiem, bet

lielākās saimniecībās uz samērā īsu laiku nevar sadabūt tik-

daudz strādnieku, ka ar kapļiem vien varētu veikt sakņaugu
rušināšanu īstā laikā. Sīksaimniecībās tas bieži iespējams, un

tā ir viena no viņu priekšrocībām zemes izmantošanā. Kap-
lim vēl tas labums, ka ar viņu sējumu var apstrādāt vēl

tad, kad ar zirgrušinātāju tas nav vairs iespējams, tādēļ ka

tas aplauzītu sakņaugu lielas izaugušās lapas.
Ari kaplešana prasa zināmu prašanu un rūpību. Ne-

drīkst skrāpēt vai kasīt, bet jācērt. Pie tam zemei nevajag
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iznākt izsvaidītai, it kā viļņotai. Kaplis jāvada tā, ka zemes

virsma paliek līdzena un tomēr viņas iespējami dziļa kārta

izirdināta un gaisam atvērta, reizā iznīcinot arī nezāles. Jo
mazāk kaplējums tiek mīdīts, toties labāk, un vislabāki, ja

kaplējumu nemaz nemīda. To panāk, ja pa apstrādājamo rind-

starpu kāpjas atpakaļ.

Zirgru šinātāji. Grāvotos laukos reti kur būs pa-

rocīgi, sakņaugu sējumus apstrādāt ar rušinām m aši nā m.

Pie. mums vispārīgi un mazāku sējumu apstrādāšanai sevišķi,

ieteicamāks irzirgrušinātājs (69. zīm.), kurš apstrādā tikai vienu

69. zīm. Zirgrušinātājs ar apmetējķermeni, priekš 35—55 cm. platām
rindstarpām.

rindstarpu. Tas viegli un ērti vadāms un vaidams un strādā

ievērojami pamatīgāki un skaidrāki nekā mašina. Ja rušina

vien, tad 69. zīm. rādītā apmetejķermeņa vietā pieliek pleznu.
Ar zirgrušinātāju var strādāt arī vārpatainā zemē, un sevišķa

priekšrocība pret mašinu viņam tur, kur darbu traucē kūts-

mēslu vai nezāļu atliekas, jo kad tās uzķērušās, viņas var

viegli nopurināt. Parocīgāka strādāšana ir ar īsākiem zirg-

rušinātājiem, nekā zīmējumā rādītais. Ar zirgrušinātāju nav

ieteicams strādāt vienam vien cilvēkam, bet jāpieliek kāds

pusaudzis kā zirga vedējs. Tā darbs iznāk labāks, ātrāks un

arī lētāks.

Ne ar kādu rīku nedrīkst rušināt mitru zemi. Smagāku

zemi, kamēr tā kaut drusku traipa, caur rušināšanu taisni

samaitā. Liela daļa nezāļu paliek dzīva un ātri ataug. Nav

arī ko rušināt, ja gaidāms lietus. īstais laiks rušināšanai būtu

tad, kad pēc lietus zeme atkal pienācīgi apžuvuse. Taču šo

izdevīgo brīdi ilgākā sausumā nevar gaidīt. Tad bieži nezāles,

pie rušināšanas notikuse samīdīšana vai citi apstākļi rāda, kad

jārušina. Cik reizes jārušina, tas atkaras no ikreizējiem ap-

stākļiem un apkopjamā auga īpatnībām. Vispārīgi ar rušinā-

šanu neder skopoties, sevišķi ja zeme krietni samēslota.
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Sakņaugiem un dažiem citiem rindās setiem rušinām-

augiem vajadzīga retināšana. Pie retināšanas ieteicams

ņemt palīgā kaplīti. Ar to var lieko augu vairākumu izgriezt,

netērējot laiku ar izplūkšanu, izcirst nezāles un ap atstājamiem

augiem zemi uzirdināt. Uz kaplīša kāta var ar ierobojumiem

iezīmēt, uz kāda atstatuma augi rindā atstājami.

Apmešana. Dažiem rušināmaugiem, piem. kartupe-

ļiem, kukurūzai, kāpostiem v. c,
der augšanas laikā vienu

vai vairākas reizes pieraust zemes (apmest). Kartupeļiem tā

veicina bumbuļu aizmešanos, kukurūzai palīdz kājās noturē-

ties, un vispārīgi — uzraustā zeme stiprāki vēdinās, vairāk

žūst un labāki iesilst. Tas no svara augiem, kas bīstas slap-

juma un kuru nogatavošanās pasteidzināma. Slapjās vietās,

arī pie auglīgas zemes plānas kārtas, dažreiz sēj vai stāda uz

iepriekš uzmestiem skaustiem. Vieglāku apmešanu var izdarīt

ar zirgrušinātāju, tam pieliekot apmetejķermeni. Stiprākai

apmešanai lieto patstāvīgus apmetējus, priekšroku dodot tādiem,

kufu apmetējķermenim pārbīdāmas vērstuves. Pie tāda ie-

rīkojuma var darba platumu un augstumu grozīt. Par ap-

metējiem var pārvērst arī universal- un dārzarklus. Vispareizāki
un ikreizējai vajadzībai piemērotāki zemes var pieraust ar

kapli, tikai tā gan darbs iznāk dārgāks un prasa daudz cilvēk-

spēka.



Augkopība.
Prof. J. Bergs.

Telpu ierobežojuma labad, ari no augkopības šeit iespē-

jams sniegt tikai to, kas praktiskam lauksaimniekam pats

svarīgākais. Tādēļ, no vispārējās augkopības šeit atzīmē-

sim viēnīgi pašu nepieciešamo, kas nebūtu pārrunāts jau lauk-

kopībā.
Katram kultūraugu veidam ir šķirnes, kuras katra visla-

bāki padodas tais apstākļos, kuriem tā sevišķi pielāgojusies.

Augšanas apstākļi var katrā vietā grozīties piem. caur nosau-

sināšanu, mēslošanu, zemes strādāšanu v. t. t. Apstākļiem
labojoties, jāaudzē augstāki izkoptas šķirnes, jo tā dēvēta pie-

ticīga šķirne, kas varbūt bij visnoderīgākā agrākos apstākļos,
neizdos uzlabotos apstākļos iespējāmo augstāko ražu. Pareizā-

kais būtu, uz vietas, caur izlasi, kura var būt vienota ar krusto-

šanu, izkopt šķirni, kas attiecīgā vietā dod iespējami augstāko

ražu. Bet tas ir ilgs un sarežģīts darbs, kas ne katram saim-

niekam pašam pa spēkam, un pa lielākai daļai neatmaksātos.

Tādēļ lauksaimnieks, kas pats nav sēklaudzinātajs, mēdz uzla-

botas šķirnes savā saimniecībā ievest oriģinalsēklu vai atau-

dzējumu veidā. Taču pie tam jāatceras, ka pie augšanas ap-

stākļiem pieder ne tikai ■ zemes iekopšana, iemēslošana v. c.

caur saimnieka darbu grozāmi stāvokļi. Ne mazāka, bet bieži

vēl lielāka nozīme piekrīt klimatiskiem apstākļiem. Sausam

klimatam pieradis augs nevar labi izdoties slapjā klimatā, siit-

zemes šķirne — aukstā apgabalā, ielejas šķirne — kalnājā,
smilts šķirne mālā v. t. t. Tādēļ ja ieved kādu jaunu šķirni,

tad jāmeklē tādu, kas pieradusi attiecīgai saimniecībai vairāk

vai mazāk līdzīgiem apstākļiem. Viengadējs salīdzinājums ar

citām tā paša auga šķirnēm nevar galīgi izšķirt katras vienas

noderību zināmai saimniecībai. Vispirms — augsti izkoptas

šķirnes, ja jaunie apstākļi kaut cik piemērīti, ražību nezaudē

piepēši, bet izvirst pamazām. Otrukārt — salīdzinājuma gads

var iekrist zināmai šķirnei izdevīgs, kauču vispārīgi tā
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vietējiem apstākļiem nebūtu noderīga. Piemēra dēļ uzradīšu

gadījumu, kurš Zemgalē notika pirms vairāk ka 20 gadiem.
Auzas bij rudenī apsalušas, tādēļ daudziem saimniekiem trūka

auzu sēklas, kura, pienācīgi dīgstoša, uz vietas nebija dabū-

jama. leveda lielāku daudzumu skaistas seklas no sausa ap-

gabala — Voroņežas gub. Pirmais audzēšanas gads bij sauss

un karsts, tanī ievestās auzas padevās ļoti labi. Nākošais gads

bij slapjš un vēss; tagad Voroņežas auzu ataudzējumu saēda

rūsa un tās, salīdzinot ar agrākiem audzējumiem, deva bēdīgu

ražu, un attiecīgie saimnieki V. auzas tūlīņ izskauda.

Šķirņu salīdzinājumi, vienalga ar kādiem augiem, tā tad

izdarāmi vairākus gadus no vietas. Pie tam savā starpā jā-
salīdzina vienīgi oriģinalsēklas vai vienāda vecuma un vienā-

dos apstākļos piekoptu ataudzējumu sēklas. Citādi salīdzinā-

jumu iznākumi nebūs uzticāmi. Daudziem saimniekiem tādu

salīdzinājumu kārtīga izdarīšana nav pa spēkam. Tiem jāska-

tās, ko panāk vietējās izmēģinājumu iestādes vai lietpratēji

kaimiņi, pie tam gan salīdzinot savus audzēšanas apstākļus

(zemes īpašības, iemēslojumu v. t. t.) ar izmēģinātāju apstākļiem.

Šķirnes, kas uz vietas izkoptas, savas labās īpašības
uztur drošāki un tā teikt — neatlaidīgāki, nekā no citurienes,

it īpaši no citāda klimata ievestas. Visnepastāvīgākās mēdz

būt tās svešās šķirnes, kas iegūtas caur krustošanu. Bet ar

to nav teikts, ka svešas šķirnes visas un arvienu nedos neko

labu bez sēklas pastāvīgas atjaunošanas. Ari no svešām šķir-

nēm caur pielāgojušos īpatņu izlasi un rūpīgu audzēšanu var

iegūt labus panākumus, nereti pat ātrāki, nekā izkopjot vie-

tējās, mazražīgās šķirnes. Lai katrs sēklaudzinātājs pats zin,
kā tam visizdevīgāki tikt pie mērķa.

Lai nu laba šķirne būtu izkopta tādā vai citādā ceļā, —

viņas labums pamazam mazināsies, ja pie labo īpašību uzturē-

šanas neka nedarīs. Sēklaudzinātāji pastāvīgi izlasa ievēroja-
mākos īpatņus un caur to šķirnes vērtību uztur, dažkārt pat
vēl paceļ. Lauksaimniekam, kas gādā sēklu tikai savai

saimniecībai, sēklaudzināšana tādā veidā, kā to izdara sēklau-

dzinātavās, parasti neatmaksātos. Bez tam tādai sēklaudzinā-

šanai vajadzīgas plašas speciālas zināšanas un iestrādāšanās

lietpratēja vadībā. Tādēļ parastam saimniekam atliek sēklas

atkārtoti iegādāt no audzinātavām, ataudzējumus sēklai lietojot
tikai tik ilgi, kāmēr tie uzturas piemērītā ražībā. Dažu ko,

kā piem. kartupeļu sēkleniekus, saimnieki varētu gan paši
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Caur izlasi uzturēt- augstā vērtībā. Tomēr jāatzīmē, ka ir

apstākļi, kur viena vai vairāku augu pilnvērtīgu sēklu nav

iespējams izaudzēt neskatoties uz pūlēm un prašanu, un tur

šo augu sēkla pastāvīgi jāatjauno, dažkārt pat ik gada.

Ne visi labas šķirnes graudi der sēklai. Tai no labā

jāizmeklē vislabākais. Tā tad graudi, no kuriem ņem sēklu,

jāšķifo, atdalot mazvērtīgos no pilnvērtīgiem.
Par labākiem graudiem atzīstami paši smagākie, sapro-

tams, spriežot tikai par vienu šķirni un par viena un tā paša

gada ražu, kas iegūta zināmā apgabalā. Smagākie graudi satur

visvairāk barībasvielu. Jaunajam augam no šī barībasvielu

krājuma jāpārtiek tik ilgi, kamēr asnis nav tiktāļ attīstījies, ka

pats var caur zaļām lapām gaisa ogļskābi pārstrādāt organiskā
vielā un caur saknēm uzņemt barību no zemes. Kaut zeme

būtu cik bagāta un laiks cik izdevīgs, jaunais augs tomēr

nevar kārtīgi attīstīties, ja sēklas graudā nav pietiekoša barības

krājuma. Tā tad jo bagātāks šis krājums un jo spēcīgāks

grauda dīglis, toties spēcīgāks varēs attīstīties no grauda radies

jaunais augs. Graudu barībasvielu krājums krīt svarā ari pie

neizdevīgu apstākļu, piem. aukstuma, pārciešanas augšanas

sākumā. Aukstumā ražošana nostājās, un dzīvais augs tikai

elpo. Te pret nīkuļošanu izpalīdz graudā atlikušās barības-

vielas. Par mērogu graudā uzkrātām barībasvielām un dīgļa
attīstības pilnībai noder pirmā kārtā smagums, tad lielums un

beidzot veids.

Izšķir graudu abzolutu smagumu, paš- (specifisku) sma-

gumu un mērasmagumu. Abzoluto smagumu izzin caur

to, ka nosver 1000, bez izvēles atskaitītu graudu. Pēc tam

var izrēķināt ari viena grauda caurmērsmagumu. No abzolutā

smaguma var vispareizāki spriest par grauda vērtību. Pa š s m a-

guma noteikšana ir priekš praktiska lauksaimnieka pārāk sa-

režģīta. Praksē visvairāk lieto mērasmaguma noteikšanu,
kura izdarāma ļoti vienkārši, ar tā sauktiem labības svariņiem.
Ar tiem var ātri izzināt hektolitra vai cita mēra smagumu. Mēra-

svars tomēr nav drošs mērogs, jo maziem, gludiem, apaļiem

graudiem, kuri labi sagulstas, var iznākt lielāks mērasvars

nekā tādiem lieliem graudiem, kuri sava veidojuma labad

sagulstās sliktāki.

Senāk sēklas šķirošanu izdarīja caur sijāšanu un mētā-

šanu. Pirmā atšķir lielākos, bet pēdējā no lieliem izlasa pa-

šus specifiski smagākos. Izveicīgi strādājot, tā var sēklu
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gluži labi izšķirot. Tagad nu gan tā šķiro tikai izņēmuma

kārtā, turpretī vispārīgi sēklas šķirošanai lieto attiecīgas ma-

šinas. Ar šķirošanu pat vislabākā kuļmašinā nepietiek. Kādas

mašinas lietojamas un kā viņas darbināmas, ar to lasītājs

iepazīsies šīš rokasgrāmatas lauks, mašinu nodaļā. Te mums

jāiepazīstas ar šķirošanas un tīrīšanas pamatiem.
Sēklai jāatšķir smagākie un lielākie graudi. Lielākos

graudus vien atšķirot, sēklā varētu iekļūt daudz mazvērtīgu

graudu. Proti, lieli graudi var būt izēsti, daži var sietiem

nebirt cauri tādēļ, ka no mitruma uztūkuši, vai saspiesti pla-
kani v. t. t. Tādēļ ieteic lietot tādas mašinas, kas šķiro pirms

pēc smaguma un tad pēc lieluma; var tādā pat kārtībā lietot

ari katram darbam atsevišķu mašinu.

Jau no laukkopības zinām, ka sēkla ari jātīra. Tīrīšana

prasa ne tikai nezāļsēklu un citu kultūraugu graudu, bet ari

ta paša auga bojātu graudu atdalīšanu. Sēklai neder ne tikai

skaldīti, bet ari dragāti graudi, jo pēdējiem mēdz būt bojāts

dīglis. Dragātos graudos bez tam viegli ieviešas slimības.

Sēklas labumu vēl zīmē no smaršas un krāsas. Ja grau-

diem nelāga smaka vai neglīta krāsa, tad tas liecina, ka viņi

siluši, pelējuši vai izmirkuši. Katrā no šiem gadījumiem var

būt maitājusies dīgspēja, vismaz cietis dīgspars, tā tad katrā

ziņā sēkla vairs nav pilnvērtīga.
Sēklu ne tikai šķiro un tīra, bet dažkārt sagatavo ari vēl

citādi. Pret slimībām, kas graudiem vai sēkleniekiem ārēji

pielipušas, lieto plauc ēšanu ar dažādiem līdzekļiem, kurus

tagad izgatavo prāvā skaitā. Šie līdzekļi augus dažreiz aiz-

sargā arī no tādām slimībām, kuru dīgļi atrodas zemē. Citreiz

viņi atkal uzstājas kā tā dēvētie rosinātāji (stimulanti), t. i.

viņi pasteidz augu uzdīgšanu un pirmo attīstību. Daži ieteic

sevišķus rosinātājus lietot pastāvīgi, taču attiecīgu izmēģinā-

jumu vairākums šķiet pierādot, ka rosinātāju pastāvīga lieto-

šana caurmērā nemēdz atmaksāties, ka tie bieži nerāda ne-

kāda labvēlīga iespaida.
Pēc šiem vispārējiem aizrādījumiem, stāsimies pie pār-

runām par katra atsevišķa, mūsu apstākļos svarīga tīrumauga

īpatnībām un audzēšanu.

I. Miltuaugi.

Miltuaugus piekopj galvena kārta viņu graudu labad,
kurus izlieto cilvēku pārtikai un ari lopu barībai. Bez tam
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no mihuaugu graudiem iegūst alu, degvīnu, raugu, stērķeli.
Salmus lieto lopu ēdināšanai un pakaisīšanai, ari dažādiem iz-

strādājumiem. Par miltuaugiem uzskata stiebraugus, jeb īstās

labības, kā kviešus, rudzus, miežus, auzas, ersķus (prosu),
kukurūzu v. c., bez tam griķus. Starp visiem kultūraugiem
labībām priekš cilvēka ir vislielākā nozīme. Galvenās labības

priekš vidus un ziemeļu Eiropas, tā tad ari priekš Latvijas,
ir kvieši, rudzi, mieži un auzas.

Labības pieder īsto zāļaugu (graminēju) ģintij. Jau no

dīgšanas sākot, labības tāpat kā citi zāļaugi, noteikti izšķiras

no citiem tīrumaugiem. Vispirms caur to, ka auglī pasāktā

galvenā sakne neattīstās, bet tās vietā stājas sāņsaknes, kuras

ceļas iz dīgļa un vēlāk iz stiebra apakšējām daļām. Šīs

šāņsaknes neaug resnumā. Viņas apklāj milzīgs daudzums

sakņbārkstīšu, un tās izplatās visvairs pa irdnes virsējo
kārtu. Stiebrs arvien locekļots, tā atsevišķos gabalus šķir

mezgli.
Galvēnām labībām stiebrs ir tukšu vidu. Raksturīgi ir

t. s. asimilācijas audi, no kuriem ceļas augošu stiebru zaļā

krāsa. Lapas nostādītas 2 pārmiju virknēs un sastāv iz maksts

un plaukstas. Maksts ir lapas apakšējā daļa un atbalsta viņas
ietverto stiebra gabalu, kamēr tas vēl stiepjas un apakšējā

daļā ir mīksts. Augšējās lapas maksts aizsargā augošās vār-

pas vai skaras. Lapas plauksta visām labībām gari izstiepta.

Lapu gali rudziem, kviešiem un miežiem griezti uz labo,
auzām uz kreiso pusi. Lapas plauksta ir pirmā kārtā iesavi-

nāšanas (asimilācijas) orgāns. Lapzaļums tomēr neatrodas viņā

vien, turpretī asimilē un izgaro augošas labības visa virsma.

Taču spraudziņu lielākā daļa atrodas lapas plaukstā, tā ka

tā pie baribas (ogļskābes) uzņemšanas iz gaisa un tās pār-

strādāšanas, tāpat pie izgarošanas, spēlē vislielāko lomu.

Akotu svarīgākais uzdevums ir lietusūdens novadīšana, kurš

citādi varētu maitāt graudu labumu un krāsu. Tāļāk akoti,

caur savu atsperību, mazina vēja kaitīgo iespaidu. Viņiem ir

nozīme pie ūdens izgarošanas. Uz to norāda apstāklis, ka

mitrā klimatā parasti aug labību akotainas, sausā bezakotu vie-

tējās šķirnes. Viena klimata raksturīgas šķirnes pārvedot uz

pretēju klimatu, vārpas akotainuma ziņā var pamazām pār-

veidoties. Akotu izgarojošai darbībai ir iespaids uz graudu
attīstību. Biezā sējumā stiebri cits citu aizēno, bet akoti bauda

saules pilnu apgaismojumu.

Ltuktalmn. ■idsmnlaks
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No labību attīstības gaitas šeit atzīmēsim tikai to, kas

visām kopējs un kam tieši praktiska nozīme. No dīgstoša

grauda paceļas asns un attīstās saknes (71. zīm.). Asna pirmā

lapa ar savu smailo, cieto virsgalu izurbjas virs zemes un tad

71. zīm. Rudzis, 5 die-

nas vecs.

atveras, lai izlaistu otro lapu. Virs zemes

izlaušanās spēja visvājākā rudzu, visstiprā
kā kviešu asniem, starp šiem abiem stāv

miežu un auzu asni, kuriem kurmēr vie-

nāda izlaušanās spēja. Sīm spējām jāpie-

lāgo sēklas iestrādāšanas dziļums.

Labības no citu ģintu kultūraugiem

sevišķi izšķiras caur zarošanas (cero-

šanas) veidu. Zari jeb ataugi tām attīstās

vienīgi pie pamata un paceļas līdzīgi galvenam stiebram.

Kad katra celma stiebru skaits mazs, kā, piem., pilna biezuma

sējumā, tad atsevišķo ceru stiebri attīstās vienlīdzīgi un nes

normālas vārpas, kuru graudi vienādi nobriest. Ja cerošana

aiz kāda iemesla novilcinās, tad pēdīgi radušies stiebri vairs

nesasniedz pilnu garumu, viņu vārpas paliek īsākas, tās vēlāku

zied un viņu graudi nenobriest. Sēklas dziļa iestrādāšana

nav cerošanai izdevīga. Pie iestrādāšanas vienāda dziļuma un

citādi vienādos apstākļos, cerošana atkaras no sēklas graudu
lieluma un smaguma, t. i. no tā, .cik viņā atrodas rezervvielu.

Bagāts grauds var attīstīt vairāk un spēcīgāku ataugu un

sakņu. Ari tas krīt svarā, cik ātri (no kāda dziļuma) asns

iznāk dienas gaismā un lapas pašas sāk izstrādāt vielas augu

tāļākai attīstībai. Cerošanas mezgls arvienu atrodas I—2 cm

apakš zemes virsus. — Apmākušā laikā un koku vai citā aiz-

ēnojumā cerošana notiek seklāki. Sekli cerojuši ziemāji, piem.

mežmalās, pa ziemu vieglāki iet bojā, kaut ari viņus neklātu

sniegkupenas. Gruntainā zemē cerošanas mezgli guļ dziļāki.

Tādēļ ka grunti dod ari aizvēju un irstot biezāki apklāj asnu

celmus, tad gruntainā zemē ziemāji pārziemo drošāki. Zie-

māji cero stiprāki nekā vasarāji, jo pirmiem ilgāks augšanas

laiks, un cerošana vairāk sekmējas vēsā laikā. Normāla cero-

šana notiek tikai tiešā saules apspīdumā. Cerošanu veicina

mitrums un zemes auglība. Ja cerojums pārāk bagāts, tad

stiebri paliek īsāki, vārpas iznāk vieglākas un tām graudu
mazāka raža.

Augšanas dabiskas vajadzības: gaisma, siltums,

zemes mitrums un auglība darbojas kopīgi un nevar izpildīt
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cita citas uzdevumus. Viss, kas veicina augšanu vispār, vei-

cina ari cerošanu; tikai siltuma ziņā, kā redzējām, pastāv zi-

nāma savādība. Cerošanu veicina ari sējumu ecēšana un

rušināšana.

Labības sakņu viena daļa var irdnē iespiesties līdz

ievērojamam dziļumam, tomēr galvenā masa izplatās aramkārtā

un barību un ūdeni ņem no irdnes seklākām kārbām. Tā tad

labību sakņojums no zemes strādāšanas dziļuma atkaras daudz

mazāk, nekā citu kultūraugu. Seklai irdnei labības var pie-

lāgoties labāki nekā mietsakņi, pēdējie atkal labāki izmanto

dziļāko slāņu barībasvielas. Pilnīgi iespējams, ka labības pie

zemes samērā seklas strādāšanas izdod to pašu, dažkārt var-

būt vēl lielāku ražu, nekā pie dziļas strādāšanas. Tas, pro-

tams, attiecas galvenā kārtā uz zemes gatavošanu tieši priekš

labībām, ne viņu priekšaugiem. Tomēr, ja pēdējiem zemi

gatavojot uz virsu izgriež dziļu apakškārtu un to nespēj pie-

nācīgi iemēslot, tad labību noliek ļaunākos apstākļos, nekā bij

agrāk. Ja iemēslojums izdarīts, tad labības taisni pēc tiem

augiem, kam zeme dziļi gatavota, izdodas sevišķi teicami.

Veldrē krišana. Pieaugušas labības lauks vējā viļņo
kā bangojošs ūdens. Jaukā, sausā laikā caur to gandrīz nekad

nerodas veldre. Tikai gļeti stiebri, kādi rodas no stipras
samēslošanas ar slāpekli, pat izdevīgā laikā var sagāzties.

Turpretī, ja vēju pavada lietus, tad ari stingri noaugusi labība

var sakrist. Tiekšanās uz veldri nav visām labībām un visām

viņu šķirnēm vienāda. Rudzi krīt vieglāki nekā kvieši, vien-

kāršas šķirnes parasti vieglāki nekā augsti izkoptas, pie kuru

izlases griež lielu vērību uz stiebra stingrumu. Liela nozīme

pie izturības pret veldri ir labam apgaismojumam augšanas
laikā. Veldrē kritušam laukam visapkārt šaura strīpa mēdz

palikt stāvus. Tas tādēļ, ka augi te līdz apakšai pilnīgi ap-

gaismoti, gaisam un tā kustībām svabadi pieejami un viņu
visas daļas veselīgas. Biezā izklaidsējā stiebri dabū vismazāk

gaismas un gaisa un tādēļ daudz gļēvāki, nekā kārtīgā rind-

sējā. Ja augi gāžas ar visu celmu, tad tā ir parādība par

sevi, kurai nav sakara ar veldrē krišanu. Tā var rasties no

sēklas pārāk seklas iestrādāšanas vai celmu „izvilkšanas".

Tāpat nav veldre, ja sarūsinātas labības stiebri lūzt.

Jo agrāki veldre rodas pirms graudu nobriešanas, toties

lielāki zaudējumi. Lapu lielākā daļa tad vairs netiek pie

gaismas, tā tad vairs nevar krāt vielas graudu pildīšanai.
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Vismazāk zūd, ja labība sakrīt gatavošanās laikā. Mitrā laikā

zaudējumi notiek arī pie ienākušās, veldrē kritušas labības,

jo graudi mirkst, var sadīgt un tiem, tāpat kā salmiem, uz-

metas dažādas liekēžu sēnītes Līdzekļi pret veldrē krišanu

izriet no viņas cēloņiem. Nedrīkst vienpusīgi mēslot ar slā-

pekli. Pie slāpekļa bagātības it īpaši nedrīkst trūkt kālija;

bagāts mēslojums ar kāliju stipri mazina slāpekļa gļetinošo

iespaidu. Ari fosforskābe stiebrus dara stingrākus. Apgānī-

šana, appļaustīšana un pievelšana jālieto tikai izņēmuma ga-

dījumos. Parasti šie līdzekļi nodara tikpat daudz vai vēl vai-

rāk ļauna kā laba. Vairāk sasniedz caur ecēšanu, biezus sē-

jumus tā izretinot tiktāļ, ka tie 'turpmākā augšanā dabū diez-

gan gaismas.
Gatavības pakāpes. Pēc graudu un salmu īpa-

šībām izšķir 4 gatavības pakāpes: pien-, dzeltēn-, pilu- un pār-

gatavību. Šo pakāpju noteikšana tomēr zināmā mērā atkaras

no katra spriedēja īpatnējas „nojaudas".

1. Piengatavībā lauks vēl izskatās zaļš, taču apak-

šējās lapas jau pilnīgi nomirušas, augšējās virspusē vēl zaļga-

nas, apakšpusē dzeltenīgas. Lapu makstis krāsu zaudē

taī pašā sekā, bet drusku vēlāku. No lapām sula pamazām

noplūdusi stiebrā. Zaļgan-dzeltēnās plēksnes cieši ieslēdz

graudus, kuri ārēji svaigi zaļi, bet pildīti pienam līdzīgu sulu.

No uzkrātās stērķeles sula ir pienbalta un bieza. Piengatavībā

dīglis jau visās daļās attīstījies, tomēr vēl pieaug. Dīgspēja

viņam jau ir, tomēr mazāka nekā pilnīgāki nobriedušos graudos.

2. Dzeltēngatavībā laukam vienlīdzīgi dzeltēna

krāsa. Stiebri un lapas pilnīgi nodzeltējuši. Lapu plaukstas

pa daļai dzeltēnīgi-brūnas un trauslas, stiebri vēl lokani un

sīksti; plēksnes dzeltenīgas vai brūnganas, ik pēc kulturveida.

Lapzaļums vēl tikai augšējos lapmezglos, tā tad vielas jaun-
rašanās vairs neiespējama. Var vienīgi jau gatavas vielas vēl

pārvietoties iz stiebru augšdaļām uz graudiem. Šaī laikā

graudu var viļāt kā vasku un viegli pār nagu lauzt. Dīglis vēl

ilgāku laiku turas valgs, bet vairs nepieaug. Grauds žūstot sa-

raujas un pamazām atraisās no mātesauga; viņš top patstāvīgs.
3. Piln gatavība pastāv visvairs tāļākā izžūšanā,

un lielā karstumā un sausumā tā rodas pāris dienās. Salmi

no dzeltengataviem izšķiras tikai caur to, ka visi lapmezgli
sarukuši un brūni. Graudus pār nagu var vairs tikai pa daļai

liekt, bet ne lauzt.
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4. Pār gatavībā salmi, sevišķi ja lietus mainās ar

saulgozi, pieņem tumšāku, netīri dzeltēnu vai brūnganu krāsu

un top trausli; ari vārpas vārpsta viegli lūzt. Graudi šaī

pakāpē ir trausli un kuļot viegli drūp. Pie novākšanas daudz

graudu izbirst. Ja gatavības šaī pakāpē laiks ir pastāvīgi sauss,

tad graudu labums nemainās, bet ja laiks lietains, tad, graudiem

pārmaiņus uzbriestot un sažūstot, tiem rodās neglīta krāsa, no

viņiem izskalojas vielas, ļaunākā gadījumā tie vārpās dīgst.
Kad grauds sasniedzis dzeltengatavību, tad viņa masa un

ķimiskais sastāvs vairs nepārvēršas, bet zūd tikai ūdens, līdz

kamēr grauds pilnīgi nocietējis, reizē ar to paceļoties pašsma-

gumam. Lai iegūtu graudu vislielāko vērtību, pļaušana tā tad

nebūt nav jānovilcina līdz pilngatavībai, bet to var iesākt jau

dzeltengatavībā. Tomēr jāņem vērā, ka uz lauka graudi neno-

gatavojas visi reizē. Pirmsākto stiebru vārpas taī pašā cerā

nogatavojas agrāki nekā vājākās un vēlāk pasāktās, un vienā

un taī pašā vārpā mazie graudi nogatavojas agrāki par lieliem.

Tādēļ par pļaušanai izdevīgāko bridi ieteic to, kad spēcīgāko

vārpu vidusdaļā graudi sasnieguši dzeltengatavību. Šis ietei-

kums tomēr nav pielietojams visiem gadījumiem. Piem. sēklai

un iesalam vajadzīga pilnīgāka nogatavošanās, jo dīgspēja un

dīgspars augstāko pakāpi sasniedz tikai pēc dzeltengatavības.
Bieži atkal pļaušana jāuzsāk pirms vēlamās gatavības pakāpes.

Jo ja lielu sējumu pļaušanu neuzsāk agrāki, tad, it īpaši rodoties

pārtraukumiem caur neizdevīgu laiku, labība var pārstāvēt

un birt. Labība gatavojas tāļāk ari pēc pļaušanas. Tūliņ pēc

nopļaušanas dīgspēja mēdz būt nepilnīga, sevišķi vēlāku pļau-

jamiem vasarājiem, bet ar laiku tā labojas. Izskaidro to tā, ka

fermenti, kas graudā vielas pārveido dīgļa uzturam noderīgā

stāvoklī, attīstās un uzkrājas pamazām. Pēcgatavošanās atkaras

no labības veida, ievākšanas paņēmiena, sevišķi no klimata

un no tā, kāds laiks pie vākšanas pastāv. Ja uzglabā mīksti

sakultu labību, to nežāvējot, tad graudi tvīkst un pieņem ne-

labu smaku, bet viņu dīgspēja un dīgspars mazinās arvienu

vairāk. Nekulta labība uzglabājama sausā', vējotā šķūnī. Tur

ari pamīksta ievesta samērā drīz izžūst. Šķūņos ar cietām, it

īpaši mūra sienām, kur vēdināšanās neiespējama, drīkst ieglabāt
tikai sausu labību.

1. Kvieši.

Kvieši un citi Triticum-augi, tāpat ka rudzi (Secale),

piedeY pie miežzālēm (Hordeaceae). Vispārīgi viņus raksturo



150

vārpa ar galotņvārpiņu un lūztoša, kulturveidiem visvairāk

sīksta vārpvārpsta. Kulturveidiem ar sīkstu vārpvārpstu

graudi pie kulšanas atdalās no plēksnēm (plikie kvieši); turpretī

ja vārpsta lūztoša, tad graudi paliek plēksnēs (pleksņukvieši).
Priekš Latvijas krīt svarā tikai plikie kvieši un no tiem vienīgi

tā sauktie parastie. Parastiem kviešiem (Triticum vulgare Vili.

šaurākā jēdzienā) vārpas slaikas, vairāk vai mazāk šķidras

(čaganas), akotainas vai bez akotu (polīši, dolīši). Stiebrs tukšu

vidu, gandrīz arvienu pliks, lapmezgli pliki vai drusku pūkoti.

Vārpu krāsa visās pakāpēs no gaišdzeltēnas („balti") līdz

sarkandzeltēnai („brūni"). Akotainumu, pūkainumu un vārpu

krāsu izlieto kā šķirņu iezīmi. Šo kviešu graudi ir dažāda

veida un dažādas krāsas,

knapi vai drusku saspiesti,

ar pūkainu galvgaļu.

Šķirņu šeit, tāpat kā

pie citām labībām, uzrā-

dīšu gluži maz. Jau agrāk

aizrādīju, ka atsevišķu šķir-

ņu lielāka vai mazāka no-

derība ļoti atkaras no vie-

tējiem apstākļiem, tā tad

kas vienā vietā laba, citā

var izrādīties mazvērtīga.

Šķirņu sīkāks raksturojums

aizņemtu daudz telpas uz

citu, svarīgāku paskaidro-

jumu rēķina, un tomēr bieži

radītu vairāk pārpratumu

nekā skaidrības.

No polī š i c m pie
mums visvairāk izplatītas
vienkāršas šķirnes, kā San-

domiras, Visoko-Ļitovskas

v. c. (72. zīm.). Šie kvieši

izrādījušies ļoti noderīgi,
kamēr lauki vēl mazāk ie-

12. zīm. Polišu cers no Vecauces izlases.

mēsloti, vieglās zemēs ari pie stiprāka mēslojuma. Bet kad zeme

stipri mēslota ar slāpekli, kauču caur kūtsmēslu lieliem de-

vumiem, un teicami izstrādāta, tad vienkāršie kvieši viegli
krīt veldrē, tiek rūsināti un nereti dod mazāku ražu nekā pie
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mērena mēslojuma. Augšanas apstākļiem uzlabojoties, jāpie-

kopj kvieši ar resniem, stingriem stiebriem, kuri nekrīt veldrē

un spēj izdot attiecīgi augstas ražas. Tādi ir resngalvji (73. zīm.).

73. zīm. Strubes resngalvis.

Tie cēlušies no Skotijas, bet jau sen izplatījušies pa visu

Rietumeiropu. Viņu lielākā daļa nepanes mūsu ziemas, tādēļ

pie resngalvju šķirņu izvēles visai jāuzmanās. Caur krusto-

šanu un pieradināšanu tomēr izveidotas resngalvju vai pus-

resngalvju šķirnes, kuras ari pie mums labi pārziemo un labos

apstākļos var izdot ļoti augstas ražas. Pirmie no tādiem kvie-

šiem pie mums izplatījās „Borē" un „Pūdeļa" kvieši (no

Svalefas). Stendē un Vecaucē pēdējos gados par labiem pār-

ziemotājiem un ļoti ražīgiem pierādījušies Kūverta rītprūšu

pusresngalvji, Vecaucē ari „Māndorfas" resngalvji.

Akotainie kvieši, cik atceros, senāk bij vienīgie, ko

Latvijā piekopa. Akotainie kvieši (74. zīm.) mēdz būt izturī-

gāki, tos mazāk izēd putni, un, atsperīgo akotu dēļ, viņus

mazāk maitā vējš, un tie mazāk birst. Viņi, tāpat kā resngalvji,
lietainu vākšanas laiku panes labāki, nekā gludvārpainie po-

līši. Domāju, ka pie mums akotainie kvieši pelnītu ievērību

bargākā klimatā un vispār mazāk izdevīgos augšanas apstākļos.
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Kādas ieteicamas šķirnes man nav zināmas. Vecaucē strādā-

jam pie akotainas šķirnes izkopšanas, kuras izejmateriāls
iegūts no vācu okupācijas laika maisījuma.

74. zīm. Akotains kviesis no Vecauces izlases.

1. Augšanas prasības. Ziemas kviešiem vajag, zie-

mas mēnešus līdzi neskaitot, līdz novākšanai 2560—3090°, va-

saras kviešiem 1890—2275° C. Kviešu dīgšanai vajag vismaz

3—4,5° C, kamēr rudzi var dīgt jau pie I—2° C. Ziemā un

pavasarī kvieši slapjumu panes labāki nekā rudzi, viņus ari

sniegs tik viegli neizpūdē. Pēdējais tādēļ, ka kvieši rudenī

mazāk iezeļ, tā tad viņu lapas patērē mazāk gaisa. Bez tam

rudzi „atmostas" agrāki nekā kvieši, kuriem atmodai vajadzīgs
vairāk siltuma. Vasarā gan, lielāku siltumprasību dēļ, kvieši

pret slapjumu un aukstumu ir vārīgāki par rudziem.
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Zemes ziņā kviešiem stipri lielākas prasības nekā ru-

dziem. Vispārīgi par kviešu zemēm uzskata smagas, glīzd-

bagātas. Taču zemes noderība visai atkaras no klimata un

vietas; jo mitrāks klimats un zemāka vieta, ar toties mazāk

glīzdas kvieši apmierinās. Jo sausāks klimats, toties lielāka

nozīme zemes trūdainumam. Vēlama kaļķbagātība, it īpaši

smagā zemē. Kvieši labi paaug vēl mālainā smiltī, ja tā labi

iemēslota un trūda un kaļķa bagāta. Kur rudziem par slapju,

tur kvieši ne reti vēl aug labi. Slapjš māls, viegla un putoša

smilts, tāpat kūdrājs kviešiem neder. Vasaras kvieši vislabāk

padodas irdenā mālā, ari mālainā smiltī.

2. Priekšaugs un zemes sagatavošana. Zie-

mas kviešus pie mums visvairāk sēj pilnā papuvē. Jo vēsāks

klimats un smagāka zeme, toties lielāka nozīme melnai pa-

puvei, sevišķi kamēr lauki vēl mazāk iekopti un tanīs nav

iekrājies prāvāks vecs spēks. Jāņu papuvi smagā zemē, ja

iegadās sausa vasara, dažkārt nav iespējams priekš kviešiem

pienācīgi sagatavot. Kvieši mīl labu izstrādājumu, tomēr

jāsargās no zemes pārliekas sasmalcināšanas. Ja papuvi ap-

gāna, tad ganīšana īstā laikā jābeidz, lai samīdītais lauks ne-

aizkalst. Ja nevar tūliņ, ka ganīšana apturēta, art, tad jāsteidzas
virskārtu sairdināt (šķīvj- vai atsperecēša) vai uzlobīt.

lekoptā zemē teicams priekšaugs ir pākšaugu zaļbarība.

Jo smagāka zeme, toties laikāku zaļbarība jānovāc un jāsāk
lauku gatavot kviešiem. Kūtsmēsli te jādod kviešiem, bet ne

zaļbarībai. Ja dara otrādi, tad pākšaugi neizlieto slāpekļkrāša-

nas spēju, un bez tam šaī gadījumā zeme, kas zem kūtsmē-

sliem mēslotiem pākšaugiem pārāk norūgst, pēc segas noņemša-

nas ātri un stipri aizkalst. Pēc grau dos laistiem pākšaugiem

ar kviešiem bieži piedzīvo neveiksmi.

Labs priekšaugs ir viengadējs ābuls, sienā pļauts vai ga-

nīts. Pirms aršanas der ābulam ļaut drusku atzelt. Caur to

zeme top irdenāka un dabū zināmu daudzumu teicamu zaļ-

mēslu. Te var iztikt ar mazumu kūtsmēslu, pie ābula trekna

auguma tos pat nemaz nedot. Ziemas kviešus sēj arī pēc vairāk-

gadēja ābula. Ja zeme nav vārpataina un laiks viņas strādāšanai

izdevīgs, tad kvieši mēdz padoties teicami. Ja zeme, sausuma

dēļ, paliek gabalaina, velēnaina, pacilā, tad to labāk atstāt vasa-

rājiem, jo kvieši tādos apstākļos vāji iezeļ un slikti cieš ziemu.

Ziemas kviešu labs priekšaugs ir ziemas rapsis. Tas, ja
labi noaudzis, atstāj tīru un dziļi irdenu zemi un nāk diezgan
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laikus nost, lai pagūtu izdarīt kviešu sēšanai vajadzīgos priekš-
darbus. Taču ziemas rapša audzēšana pie mums vēl notiek

tikai izmēģinājumu kārtā, tādēļ šim augam kā kviešu priekš-

augam pie mums vēl nav praktiskas nozīmes. Labs priekš-

augs ne visai smagās zemēs varētu būt ātraudži kartupeļi,
taču pēc tiem kviešus audzēt plašos apmēros mūsu saimniecī-

bās iznāks tikai izņēmuma gadījumos. Sliktākie priekšaugi
kviešiem ir visas labības. Jaunā zemē kviešus pie mums

drīkst audzēt ne agrāk kā B—48 —4 gadus pēc uzplēšanas. Drīzāk

te tiek pie kviešu audzēšanas, ja pasteidzas plēsumā stādīt

kartupeļus vai piekopt sakņaugus.
Labi iemēslotā zemē ziemas kviešus varētu sēt otrā gadā

pēc mēslošanas ar kūtsmēsliem. Tad kvieši mazāk sli-

motu, sevišķi ar smirdošām melnplaukām, kuras ievazā ar

svaigiem kūtsmēsliem. Drošāki viņi būtu arī pret veldrē kri-

šanu. Mūsu klimatā diemžēl grūti izmeklēt tādu priekšaugu,
kam varētu dot tikdaudz kūtsmēslu (piem. ziemas rapsim, sakņ-

augiem v. c), kā no tiem slāpekļa pietiktu arī kviešiem.

Kviešiem mazāks sakņojums, nekā rudziem un auzām,

viņu saknes arī mazāk spējīgas barības sameklēšanā, tādēļ

prasa vairāk viegli piesavināmu barībasvielu. Kur kviešiem

zeme jau par nabagu, tur rudzi bieži vēl var dot apmierinošu

ražu. Ar tiešu mēslošanu vien, bez „veca spēka", kviešu

augstākās ražas nav sasniedzamas. Vidējās un vieglākās zemēs

pie mums ziemas kvieši labi padodas tikai pēc tam, kad lauki

atkārtoti dabūjuši kūtsmēslu lielākus devumus, tā tad spēku

iekrājuši. Ar minerālmēsliem vien mūsu zemēs kviešu lielas

ražas nav gūstamas. No svara tas, ka mēslojums vienlīdzīgi
izdalīts pa visu aramkārtu. Ja kūtsmēslus dod tieši kviešiem,

kā pie mums dara visvairāk, tad jo smagāka zeme, toties lielāka

vērtība tādiem kūtsmēsliem, kas stiprāki satrupējuši. Jo sma-

gāka zeme un garāki mēsli, toties ilgāku laiku pirms kviešu

sēšanas kūtsmēsli jāiestrādā.

Zaļmēsli kūtsmēslu vietā stāties pie kviešiem var tikai

vieglās zemēs. Smagākās zemēs, kādās kviešus parasti pie

mums audzē, zaļmēsli pārāk gausi sadalītos.

No mākslīgiem mēsliem kviešiem katrā ziņā jādod fos-

forskābi mēsli, pa lielākai daļai vislabāk superfosfāts.
Tad kvieši drošāki pārziemo un ir izturīgāki pret slimībām,

sevišķi pret rūsu. Vieglākā zemē pusi fosforskābes var dot

ar tomasmiltiem, kurus iestrādā vasaras vidū, bet otru pusi
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dod superfosfātā īsi pirms sēšanas. Fosforskābes daudzums

jāpielāgo pārējam mēslojumam un zemes iekopšanai. Jo labāki

zeme iekopta, toties stiprāks mēslojums atmaksājas. Vien-

pusīgs mēslojums ar superfosfātu kviešus sausos pavasaros

pārāk strauji dzen un tā dažkārt vairāk kaitē, nekā palīdz.

Kālija mēdz pietikt no tā, ko kviešiem sniedz ar kūts-

mēsliem, it īpaši ja ir labi dziļas kūts mēsli, un smaga zeme no

dabas kalijbagāta. Katrā ziņā ieteicams, blakus kūtsmēsliem

dot kalijmēslus, ja priekšaugs bij pākšaugu zaļbarība, pēc kupis

zemē atliek maz viegli uzņemama kālija. Laiks līdz kviešu

sēšanai tad par īsu, lai kūtsmēslu un zemes kālijs pa to starpu

pietiekošā daudzumā pārvērstos viegli uzņemamā veidā. Kalij-

nabagās, vieglākās zemēs kalijmēsli blakus kūtsmēsliem at-

maksājas visai bieži.

Mākslīgi slāpekļmēsli, blakus kūtsmēslu pilnam

devumam, reti kad atmaksājas. Citādi, ja ziemas kviešiem

kūtsmēslus nedod nemaz vai dod mazā mērā. Ja slāpekļa
trūktu rudens iezelšanai, tad pirms sēšanas jādod 2—3 pudi
sērskābā amonjaka vai 3—4 pudi kaļķslāpekļa uz pūrvietas.
Tiklab šaī, ka tādā gadījumā, kad rudenī nav ar slāpekli

mēslots, pavasarī dod 2—4 pudi čili- vai kaļķzalpetra. Zalpetra
došanu nedrīkst nosebot, citādi kvieši to nepilnīgi izmanto,

novilcinās viņu nogatavošanās un tos var maitāt rūsa. Zalpetri

var uzkaisīt pirms kviešu ecēšanas.

3. Sēšana. Ziemas kviešus jācenšas sēt tik agri, ka

tie rudenī pagūst iekrūmot. Kviešus gan pielaižams sēt vēlāku

par rudziem, tādēļ ka tie stipri cero pavasarī, bet agra sēja

pārāka caur to, ka viņa drošāki pārziemo un mazāk slimo,

sevišķi ar rūsu. Bez tam agra sēja ražīgāka, tādēļ ka vēls

sējums iet stiebros drīz pēc agrā, tā tad nevar tik pilnīgi at-

tīstīties. Jo vieglāka zeme, toties lielāka nozīme agrai sējai,

jo vieglā zemē labība pavasarī ātrāki iet stiebros. Smagā

zemē, vajadzības gadījumā, kviešus var sēt vēl gluži vēlu, tā

ka tie rudenī knapi uzdīgst. Sēšanas izdevīgāko laiku katrā

vietā vispareizāki izšķir vietēji novērojumi, pie kam tie jāizdara

pie katras šķirnes.

Labi mēslotā zemē, rindsējā, pie agras sējas uziet ap

70 mārc, pie vēlas ap 90—100 mārc> izklaidu 90—120 mārc.

uz pūrvietas. Sēklas izdevīgākais daudzums stipri atkaras no

klimata, no zemes īpašībām un no iepriekšējās vasaras siltuma

un mitruma. Tā tad vispārderīgi priekšraksti nav iespējami.
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Jo labāki augšanas apstākļi, toties lielāks rindsējā jāņem rindu

savstarpējs atstatums. Mūsu caurmērapstākļos ziemas kviešiem

rindu atstatumu var ņemt ap 15 cm. Sēklas iestrādāšanas

dziļums, ik pēc apstākļiem, 2V2—5 cm.

4. Kopšana. Dīgšanas laikā kvieši pret salu vārīgāki

par rudziem, bet pret izvilkšanu izturīgāki. Tas tādēļ, ka

kvieši dziļāki iesakņojušies. Mazākas cerošanas labad kvieši

zem sniega ari tik viegli nenoslāpst, un ari „sniegpelējums"

tos nemaitā tā, kā stipri sacerojušus rudzus. Stipra pliksala
var ziemas kviešu vārīgākās šķirnes tieši nosaldēt. Vairāk gan

sējas iet bojā no izžūšanas, ja pliksalu pavada stiprs vējš un

atspīd saule, kūja asnus atdzīvina tiktāļ, ka tie izgaro mitrumu,

bet saknes no sasalušās zemes pēdējo nevar lapām piegādāt.

Sevišķi bīstama šī parādība pavasarī, kad jau garākas un

siltākas dienas, kurās sasalusē seme tomēr nevar pienācīgi

atlaisties, vismaz ne diesgan drīz no rīta puses. Ja pie tam

zeme saplaisā, tā ka vējš kļūst tieši pie saknēm, tad kviešus

„izpūš" ļoti ātri. Visvairāk tad kvieši cieš smalkā, gludā,-

smagā zemē, mazāk vieglā, ari gruntainā smagā. Rindsējas

vadziņas nevajag rudenī nogludināt, jo tanīs aizturas sniegs

un asni dabū zināmu aizvēju. Ja kviešus var agri pavasarī

noecēt, tad viņi prāvā mērā pasargāti pret izžāvēšanu, jo saecēta

zeme neplaisā un labāki uztur mitrumu. Stiprākā leknumā

vispārīgi kviešus neizpūš. Tam pretī leknā vietā sējumu
drīzāk izceļ (izvelk) naktssalnas, kad zeme jau pilnīgi atlaidusies.

Naktī sasalstot, ūdens zemes virskārtu paceļ, bet dienā atlaižo-

ties zeme brūk atpakaļ. Tā, salnām ar atkusni mainoties, tiek

saraustītas augu sīkās saknītes, un sakņojums var tikt pavisam
izmests uz virsu. Izcilātais sējums pamatīgi jāpieveļ, tiklīdz

lauks pienācīgi apžuvis. Tad saknes atkal nāk ar zemi ciešākā

sakarā un attīsta jaunas sūcējsaknītes. Atzelšanu var veicināt

caur zalpetra uzkaisīšanu vai atšķaidītas vircas uztašķīšanu.

Ļoti liela nozīme ir ziemas kviešu ecēšanai pavasarī.
Ar to, virskārtu sairdinot, zemi uztur mitrāku un izvēdina, tā

ka nu var rosīgi darboties zemes sīkbūtnes, kuras sējumam

sagatavo viegli uzņemamu barību. Ecēšas izplēš ari jaundīgušās
sēklnezāles. Ja jābaidās no asnu pārliekas izraustīšanas, tad

pirms ecēšanas jāpieveļ. Ecēšanu nedrīkst nosebot Ja pirmā
ecēšana bijusi mazsekmīga vai ja lauks tiek no jauna sablieķēts,

tad ecēšana jāatkārto. Ja zeme stipri samēslota vai tāda vieta,

kur kviešiem viegli uzmetas rūsa, tad vēla ecēšana var kaitēt,
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it īpaši vēlām šķirnēm. Ja zeme gausi žūst, tad pirms laiž

vieglu ecēšu, un kad no tās virsus apbriedis, tad ecē pamatīgāki.
Jo cietāka zeme un sēja stiprāki sazēlusi, toties smagākas
ecēšas jālieto. Praktiķi

saka, ka pļavas un kvie-

šus vajag ecēt tā, „ka

paliek melna zeme". Ja
ari izrauj vienotru dzīvot

spējīgu stādu, tad citi

no ecēšanas toties spa-

rīgāki cero. Ja kviešu

sējums par biezu, tad

tas jāizretina, lietojot at-

tiecīgi smagas ecēšas.

Kviešu bīstamākā

graudu slimība pie
mums ir smirdošās

melnplaukas. Viņas

kviešu graudu saturu

pārvērš par melnu, pēc

veca siļķu sālījuma smir-

došu masu, kura sastāv

no melnplauku sporām

jeb dīgļiem. Melnplauku
attīstīšanos veicina lek-

na, trūdbagāta zeme,

slapjš laiks, svaigi kūts-

mēsli un vēla sēšana. Jo
vēsāka bijusi zeme kvie-

75. zīm. Kviešu ceri: a — no lauka ecētas,
b

— no neecētas daļas.

šiem dīgstot, toties vairāk viņos rodas melnplauku. Ja vēlāku sējot

atgadās jauks, bet agrāk sējot auksts laiks, tad vēlais sējums var

būt mazāk melnplaukots, taču caurmērā vēlākie sējumi vairāki

padoti šai slimībai. Ja kviešos bijušas melnplaukas, tad sēkla

nolemtie graudi jāplaucē ar kādu attiecīgu pretlīdzekli.
Varavitiiolu tagad vairs nelieto, maz vairs lieto formalinu.

To vietā stājušies jauni līdzekļi, kā tillantins, uspuluns, ger-

mizans v. c. Šie līdzekļi satur tādas vielas, kā dzīvsudrabu,
arsenu v. c, kas melnplauku sporas nogalina, bet graudu

dīgspēju nemaitā. Bieži tie, sevišķi ja sēkla ievākta neizdevī-

gos apstākļos, viņas dīgspēju un dīgsparu pavairo. Šos līdzek-

ļus lietojot cieši jāturas pie līdzdotas lietošanas pamācības.
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Daudzi mūsu zemkopji pret melnplaukām lieto superfosfātu,
kuru piemaisa kviešu sēklai. Nevar liegt, ka šai rīcībai meln-

plauku apkarošanā ir zināma nozīme. Maz melnplauku rodas

no rijā kaltētas sēklas, jo dūmi darbojas desinficējoši. Dar-

bību var pastiprināt caur to, ka rijas krāsnī iemet sēru. Rija
sēram degot cieši jānoslēdz un saprotams — kvēpināšanas
laikā rijā nedrīkst uzturēties cilvēki. Putošās melnplaukas

pie mums pa retam atgadās laikam vienīgi vasaras kviešos un

arī tos maitā maz. Viņi apkarojami tāpat kā miežu putošās

melnplaukas.
Labības rūsa, kad tā uzkrīt stiprā mērā, neļauj grau-

diem pilnīgi attīstīties un salmus padara trauslus, barībai maz-

vērtīgus. Zināmas kviešu šķirnes pret rūsu ieņēmīgākas, dažas

ļoti izturīgas. Nopietni kaitē melnā rūsa. leteic iznīcināt šīs

rūsas starpsaimnieku — bārbalu. Taisnība, ka bārbalu tuvumā

kvieši tiek drīzāk rušināti, tomēr melnā rūsa viņiem uzbrūk

arī tur, kur bārbalas nemaz neaug. Jau agrāk uzrādīti daži

apstākļi, kas veicina rūsas uzmešanos, kā treknis, biezs au-

gums, vēla „celšanās" v. c. Vēl jāaizrāda uz aizvēja vietām

un biežām miglām rūsināšanas laikmetā. Novēršanas līdzekļi
ir nosausināšana, gpāvmalu appļaustīšana, spēcīgs mēslojums

ar superfosfātu un rindsējā. Jāaudzē pret rūsu izturīgas šķir-

nes (ātraudzes). Drīz jāapar kviešu rugāji. Ja melnā rūsa

kviešus tomēr pārņēmusi, tad jāsasteidz viņu pļaušana, iekam

slimība paguvusi stiebrus saēst. Kūļus tūliņ saliek lielos

stateņos, lai žūšana ietu gausi. Sula tad no stiebriem vēl

plūst uz graudiem, kuri tā var piebriest, kauču bieži sēklai

vairs neder. Kviešiem, nepļautiem stāvot, sulu patērētu rūsa,
kura arī galīgi saēstu sulu vadošos audus. Ja nopļautos kvie-

šus žāvētu ātri, tad sula nepagūtu uz graudiem aizplūst. —

Brūnā rūsa nodara samērā mazus zaudējumus un pie mums

uz kviešiem parādās reti.

Latvijā ievērojamāku postu kviešiem var nodarīt sekoši

kaitēkļi iz dzīvnieku valsts: Lauku peles grauž
zelmeni rudenī un ziemā, dažkārt lielu postu nodara arī stirpās
un šķūņos. Aizsardzības dēļ jāsaudzē peļu dabiskie naidnieki:

lapsas, žebiekstes, eži, vēja- un peļuvanagi v. c. Apkarošana

visizdevīgākā ar peļu tīfu (pērkams zem „Rattin" v. c. no-

saukumiem). Slimības dīgļu šķidrumā samērcētu baltmaizi

vai mīklu novieto peļu alu ieejās, izmētā šķūņos, klētīs un

citur. Esmu baudījušas peles un žurkas drīz nobeidzas, citas
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saslimst no ta, ka apgrauž līķus. Citiem dzīvniekiem peļu
tīfs nepielīp. — Drāts tārps (cirtējs) ēd saknes, no kā jauni

augi aiziet bojā (tiek izcirsti). Tārps attīstās un aug4—5 gadus

pēc kam tas iekūņojas un pārvēršas par nekaitīgu kukaini.

Tārpu vairošanos veicina lauku nezāļainums, zemes vāja strā-

dāšana v. c. Postīšanu atvieglo zemes čauganums. Drāts-

tārpu galvenie nīdētāji — kurmji un, kad zemi strādājot tārpus
izvelk uz virsu, melnie strazdi un kovārņi. Pirms sēšanas

zemei vajag būt atgūlušai vai noblīvētai. leteic vēlu sēšanu,

jo salnu laikā tārpi pārvietojas dziļāki par saknēm. Dziļumā

tos nodzen arī kalijmēslu stiprs virsmēslojums. — Gliemji
slapjās vasarās stipri savairojas uz ābuliem v. c. zālājiem, no

kupem vēlāk pāriet uz tuvām ziemas sējām. Kā naidnieki

jāsaudzē eži, vardes, krupji. Aizsardzībai pret gliemju ie-

ceļošanu gar lauka apdraudētām malām kaisa pelnus vai de-

dzinātu kaļķi; rok grāvīšus, kuros sakritušos gliemjus salasa

un izēdina cūkām vai pilēm. Ja gliemji pa lauku izklīduši,

tad sausā laikā, agri no rīta, vispār izputina smalki maltu

kainitu vai nedzēstu kaļķi, pa 2 lāgiem, ar 15 min. starplaiku.

5. Novākšana. Kviešus ieteicams pļaut tad, kad

pilnīgi attīstītu vārpu vidējie graudi sasnieguši dzeltēngatavību.

Nopļautus kviešus vajag drīz siet un sasliet statiņos, lai galīgi
nobriest. Ja kviešus kuls pēc ilgāka laika, tad tos var ievest

stirpās un šķūņcs, kuru sienas pielaiž vēdināšanos, stipri mīkstus.

Ziemas kviešu raža var sniegties līdz 100 pud. no pūrvietas,
taču tādas ražas pie mums atgadās ļoti reti. Par ļoti labu

ražu šeit atzīstami jau 70 pud. graudu no pūrvietas. Salmu dabū

caurmērā divreiz tik daudz kā graudu. Salmu un graudu

samērs atkaras no šķirnes, tad no augšanas apstākļiem, sevišķi

vietas leknuma. Graudu smagums 120—138 hol. mārc. (hekto-

litrs 72—88 kg).
Vasaras kviešus pie mums parasti audzē tur, kur

ziemas kvieši nedroši. Ari vieglākās par īstām kviešu zemēm.

Ziemas kviešu apgabalos sajūsma, kas pēc kara radās par

vasaras kviešiem, pamazām atslābst, un tur tos atkal audzē

tikai izņēmuma kārtā. Krafts izsakās, ka taī pašā zemē vasa-

ras kvieši izdod par
x
/4mazāk graudu un drusku vairāk salmu

nekā mieži. lekam vasaras kviešus sēj daudzumā, der viņu

ienesību salīdzināt ar citu vasarāju ienesību, audzējot vienādos

apstākļos. Vispārīgi vasaras kviešiem priekšroka dodama tādās

vietās, kas citiem vasarājiem par treknu, piem. pēc labi augu-
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šām pupām. Citādi labi priekšaugi ir stipri ar kūtsmēsliem

mēsloti sakņaugi, tad — ābula plēsums. Der sēt iznīkušu

ziemas kviešu vietā. Zemes sagatavošana apm. kā priekš
miežiem. Jāsēj reizē ar vidēji agru auzu sēju, sausā vietā

reizē ar agrām auzām. Salmi cieti un lopbarībā mazāk vērti

par miežu salmiem

2. Rudzi.

Eiropas ziemeļos un vidienā rudzi starp pārtikas augiem

ieņem pirmo vietu. Tas tādēļ, ka viņi zemes un klimata ziņā

ļoti pieticīgi. Ari rudzi pieder pie miežzālēm. Rudzu vārpa

ir vienādmalaina, vārpstas ierobījumos vārpiņas stāv pa vienai

un parasti ir divziedainas. Vārpa drusku čagana, ar sīkstu

vārpstu. Grauda dīglim 4 dīgsaknītes, no kurām, dīgstot,

papriekšu iznāk garākā. Stiebrs apaļš, kails, pret augšgalu
mīksti pūkots. Stiebru garums visvairāk svārstās starp 1,4 —

1,8 metra, nereti sasniedz 2, izņēmuma kārtā pat 3 m. Pār-

lieku garam stiebram parasti ir īsa vārpa. Kulturveidiem

visvairāk rodas 4— 6 vārpoti ataugi. Rudzi apaugļojas gandrīz

vienīgi caur svešapputekļošanu. Zied vaļēji. Ziedu „kūpēšana"
notiek tikai tad, kad apstākļi ziedēšanai izdevīgi un gaiss

pienācīgi sasilis (10—14° C). Kūpēšana biežāki notiek priekš,
nekā pēc pusdienas. Rudzu ziedēšanas sekmes ļoti atkaras

no vēja un laika. Vislabāk tā norit siltā laikā un pie liega

vēja. Kad pastāvīgi līst un gaiss vēss, tad kūpēšana nenotiek

kārtīgi un var iznākt robainas vārpas. Ari ilgstošs sausums

un karstums ziedēšanai kaitē. Viena vārpa parasti zied 3—4,
viens cers B—l48—14 dienas.

Rudzu kulturveidi radušies visvairāk caur pielāgošanos
dažādiem augšanas apstākļiem. legūto īpašību iedzemdēšana

ierobežota, tādēļ ka to traucē saziedēšana. Šindlers kultur-

veidus izšķir vienkāršos (pirmatnējos) un uzlabotos resp. iz-

audzinātos. Vienkāršās jeb vietējās šķirnes (Landsorten) ir

tādi veidi, kas savā dzimtenē piekopti jau no seniem laikiem

un nav caur audzināšanu pārveidoti. Tām pretī stāda uzla-

botas šķirnes un dižaudzinājumus (Hochzuchten); pirmās

iegūtas caur vienkāršiem audzināšanas paņēmieniem, pēdējās
caur īpatņu rūpīgu izlasi un ģintsaudzināšanu. Vienkāršu vie-

tēju šķirņu uzlabojumiem jāpiegriež liela vērība, jo viņi vie-

tējiem apstākļiem pielāgoti un savas labās īpašības uztur vis-

drošāki. No citurienes ievestas uzlabotas šķirnes, kuras



161

izveidojušās stipri citādos apstākļos, jaunā vietā ātri pārvēršas

un zaudē tās labās īpašības, kuru dēļ viņas ieveda. Sēkla

tad bieži jāatjauno un tomēr nesasniedz cerētos labumus. Tas

attiecas uz visiem kultūraugiem, bet uz rudziem sevišķi, jo
tie visnepastāvīgāki. Var izdarīt derīgas vaislas izkopšanu ari

76. zīm. Petkuzas ziemas rudzi.

pie ievestām šķirnēm, kas šejienes apstākļiem pielāgojušas,

izlasot vislabākos vienāda tipa īpatņus.

Luaksamin. paa"amniaks
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Savvaļas rudziem laikam vistuvāk stāv vairākgadējie

rudzi, kurus vietām piekopj Dienvidkrieviiā, un tiem pieslie-

nas t. s. krūmu- jeb cerurudzi. Pēdējie spēj sevišķi kupli

cerot, un tiem ir ilgāks augšanas laiks, nekā parastiem vien-

kāršiem rudziem. Cerurudzi jāsēj agri un reti, lai tie uzglabātu

savas sevišķās īpašības. Pie šās kopas pieder Jāņu rudzi.

Tiem gari un stingri stiebri, garas un tievas vārpas. Ja šos

rudzus reti izsēj ap Jāņiem, tad tie ļoti kupli cero. At-

tiecīgi agri sējot, Jāņu rudzus var rudenī pļaut zaļbarībā un

nākošu gadu laist graudos. leteicami slapjām vietām un citur,

kur parasti rudzi lāga nepadodas. Labus augšanasapstākļus

viņi nespēj pienācīgi izmantot. Šeit piederas ari ziemeļvakar-

vācu purvarudzi, kuri izveidoti caur pastāvīgu piekopšanu

purvājos. Stipri cero, salmbagāti, maziem, gludiem graudiem,
vēlu plaukst un zied, tā-

dēļ tos nemaitā vēlas pa-

vasara salnas. Purvājos
izdodas labāki par citiem

rudziem.

Vispārīgi piekopj vis-

vairāk rudzus, kuri nepie-
der pie cerotajiem. Augsti

izkoptu šķirņu te ir ļoti
daudz. No dižaudzināju-
miem priekš mūsu val-

došiem augšanas apstāk-

ļiem lielāko ievērību pelna
Petkuzas rudzi (76.

zīm.), kurus izkopis nel.

Lochovs Petkuzā (Bran-

denburgas prov.). Tie uz-

varas gājienā izplatījās pa

Vāciju un Eiropas citām

valstīm, kur īstas rudzu

zemes. Ir radušies vairāki

jaunaudzinājumi, kuriem

pamatā likti Petkuzas ru-

dzi. Vietām viņus pada-

rīja ziemcietīgākus, citur
77. zīm. Vecauces rudzi No 1.

pielāgoja labākiem augšanas apstākļiem v. i. t. Ta radās

Tērauda rudzi v. c. Ari Vecauces rudzi ĪNs 1
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(77. zīm.) un Jsr
2 2 ir Petkuzas tipa, pirmie priekš labākiem,

otrie vājākiem augšanas apstākļiem. Abas šķirnes, kurām

liela ražība (N° 2 īsākiem stiebriem) un pilnīga ziemcietība,
vēl izkopj tāļāk un viņu veidu nostiprina. īstie Petkuzas

rudzi pirms kara bij Latvijā stipri izplatījušies. — Leknās,

smagākās zemēs, it īpaši ja tās stipri mēslotas, dažas citas

šķirnes noder labāk par Petkuzas rudziem. No tām izcilu

piemināmi Šlanstedtas rudzi. Priekš ļoti treknām vie-

tām, kur citi rudzi viegli krīt veldrē, aizrādāms uz prof.
Heinricha rudziem, kuriem stāvas, blīvotas vārpas un

īsi, stāvi, cieti, ļoti pret veldri izturīgi stiebri.

1. Augšanas prasības. Jau dzirdējām, ka klimata

un zemes ziņā rudzi ir vispieticīgākā labība. Tikai karstos

apgabalos rudzi nepadodas. Tur var piekopt daudz dārgākus

augus. Pie 4—s° C. zemes siltuma rudzi dīgst 4 dienās, bet

spēj dīgt jau pie 1 —2° C. Rudzi augšanu turpina ari ziemā,
tiklīdz siltums paceļas dažus grādus virs o°. Zemes stāvošu

slapjumu rudzi panes slikti, un sniega bieza sega rudzus izguļ
vairāk nekā kviešus. Dažādām šķirnēm šaī ziņā dažāda iz-

turība. Rudzu ziedus biežāki maitā salnas, tādēļ ka viņi zied

agrāki par citām labībām. Kur zeme pienācīgi nosausināta un

tuvumā nav purvu, pie mums tomēr salnas rudzu ziedus

maitā ļoti reti. Bieži salnas nepatiesi uzskata par vārpu ro-

bainuma cēloni. Robainums var būt iedzimts, var rasties no

lietaina ziedulaika, bet it īpaši no barības, sevišķi kālija trū-

kuma. Tādēļ ka rudzi rudenī stipri iezeļ un pavasarī ļoti agri
sāk no jauna augt, viņi labi panes vasaras sausumu un labi

padodas sausās vietās, ja tikai zemē pa pilnam barības.

Sauss, smilšains māls un mālaina smilts ir labākās rudzu

zemes, bet ari tīrā smiltī rudzus var sekmīgi audzēt, ja vien

attiecīgi mēslo. Ari silazemēs, kur valdošais augs ir griķi,
rudzi var paaugt apmierinoši. Kauču zemes ziņā ļoti pieti-

cīgi, rudzi tomēr teicami izmanto ari labākas, iekoptas un

iemēslotas zemes, ja audzē augsti izkoptas, pret veldri iztu-

rīgas šķirnes. Te tomēr, ja vien klimats piedienīgs, no kvie-

šiem gūst labāku ienākumu. Dumbrainās un smilšainās

drēgnās vietās kvieši drošāki pārziemo un izdodas labāki

par rudziem. Smagas māl- un glīzdzemes rudziem bez sevišķa

sagatavojuma neder.

2. Priekšaugs un zemes sagatavošana. Stin-

grā zemē rudziem augsekā mēdz ierādīt līdzīgu vietu, kā
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kviešiem. Te arī rudziem pielaižama, dažkārt pat vajadzīga,
melnā papuve. Vidējā zemē melnā papuve lietojama sevišķos

gadījumos, piem. nezāļu apkarošanas labad. Ja šīs zemes labi

iekoptas un iemēslotas, tad rudzus ienesīgāki audzēt zaļbarības

vai citādi aizņemtā papuvē. Vieglākā un pat vidējā zemē

zaļbarību var novākt vēl pāris dienu pirms rudzu sēšanas.

Tad tūliņ iear kūtsmēslus, divlemesim priekšējā ķermeņa vietā

pieliekot apakšgrunts pleznu, pēc tam uzkaisa minerālmēslus,
velēnas nospiež ar blīvētāju vai kūleni un iestrādā rudzu sēklu,
vislabāk ar rindsējmašinu. Kūtsmēsli jālieto iespējami satru-

pējuši, piem. priekšlaiku stirpās sakrauti. Lielāki devumi

kalijmēslu tādos gadījumos dodami virsmēslu veidā. Ja saimnie-

cībā dažāda zeme, tad ieteicams vispēdīgi novācamo zaļbarību

sēt smiltī.

Labs priekšaugs rudziem ir kartupeļi. Stingrā zemē un

dumbrā, kur rudzi sējami agri, jālieto ātraudzes kartupeļu

šķirnes, smiltī var audzēt ari pusvēlus kartupeļus. — Labs

priekšaugs ir ziemas rapsis. — Smiltī un grantē rudzus var

audzēt pēc graudos laistiem ātraudžiem zirņiem. Kūtsmēslus

ved pēc zirņu novākšanas. — Leknā smiltī rudzus var sekmīgi
audzēt pēc liniem, vislabāk, ja lini auguši ābula plēsumā.
Rudziem dod kūtsmēslus. — Daudz rudzu sēj pēc ābula.

Stingrākas zemes gatavošana šaī gadījumā apm. tāda pat, kā

priekš kviešiem. Vieglā zemē, kura nesakalst, bieži ieteicams

ābula uzplēšanu novilcināt. Plēsumu tad ātri sastrādā un pēc

vecāka ābula dodkūtsmēslus, — pēc labi auguša viengadēja var

rudzus audzēt bez kūtsmēsliem. — Dažkārt rudzus audzē pēc

agri novāktām vasaras labībām, it īpaši vieglās zemēs, kur

rudzi sējami vēlu. leteicama tāda rīcība nav, izņemot plēsumus.
Arī pēc sevis pašiem un ziemas kviešiem jāatturas rudzus

sēt. — Rudzi ir viens no labākiem plēsumaugiem. Retāki

viņus te sēj kā pirmo augu, bet vairāk pēc auzām vai liniem.

Ja rudzus sēj pirmos, tad plēsums jāplēš vasaras sākumā vai

iepriekšējā rudenī, lai zeme pagūtu izvēdināties un sagult, jo
uz pacilām velēnām rudzi necieš ziemu. Saprotams, ka plē-

sumam priekš rudziem vajag būt labi nosausinātam, un kur

pavasaros atguļ ūdens, tur ziemas rudzus nav ko sēt. Jaunās

zemes rudziem kūtsmēslu nevajag, bet toties lielāka vērība te

jāpiegriež mineral-, it īpaši fosforskābes mēsliem.

Rudzi prasa, lai zeme pie sēšanas butu pamatīgi atgūlusi.
Tas sevišķi jāievēro stingrākās zemēs. Te pēdējo reizi jāar
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ilgāku laiku pirms sēšanas. Ja aršana kāda. iemesla dēļ no-

kavējas, tad stingrāku zemi vajag pirms sēšanas blīvēt. Tā

tomēr nepanāk to, ka kad zeme, pēc labas izvēdināšanās un

norūgšanas, pate atgūlusi un beidzamie sagatavošanas darbi

veikti bez zemes apvēršanas (ar kultivatoru v. c). Smilts ātri

vēdinās un viņas uz virsu izvērstā kārta ātri atdzīvojas, tā ari

drīz sagulstas, tā tad te pielaižama ari vēla aršana. Vēla

aršana arvienu lai ir sekla. Pēc kartupeļiem, ja nav jāiesedz
kūtsmēsli vai jānogriež nezāles, var labi iztikt ar dziļāku

irdināšanu vien. Sausā rudenī tā gūs arvienu labākus panā-
kumus. Pēc pākšaugiem, kas zemi pamatīgi apēnoja, sevišķi

pēc labas zaļbarības, dziļāka aršana nav ieteicama.

Jāņu rudziem, no kuriem rudenī ņems zaļbarību un nākošu

gadu graudus, zeme jāsagatavo laikus un jāmēslo spēcīgi. No

rudziem vien zaļbarības iznāktu maz. Tādēļ rudziem mēdz

piemaisīt miežus un ātraudžus zirņus un gatavam sējumam
vēl uzkaisīt baltās sinepes. Ja jābaidās no rudzu izciršanas,

kas pie agrās sējas var viegli atgadīties, tad rudziem der

piemaisīt pāris mārciņas timoteja sēklu un dažas mārc. smilts-

vīķu uz pūrvietas. Rindsējā var sēt sekošu maisījumu uz

pūrvietas: 60 mārc. Jāņu rudzu, 8 m. smiltsvīķu, 10 m. miežu un

15 m. zirņu. Piemaisītie vasarāji pa ziemu izsalst. Zaļbarību vajag

pļaut tādā laikā, ka rudzi pirms ziemas pagūst drusku atžirgt.

Pie mums parasts rudziem tieši dot kūtsmēslus, bet

jau pārrunājām gadījumus, kur no šīs parašas var atkāpties.
lekārtoties tā, ka rudzi lai vienmēr nāktu tikai otrā vietā pēc

kūtsmēsliem, kas būtu visai vēlams, mūsu klimatā, diemžēl,

varēs tikai reti kur. Jo vieglāka zeme, toties vēlāku kūtsmēsli

iestrādājami; plikā smiltī un grantē, kur mēsli ātri sadalās,

kūtsmēslus ieteicams iestrādāt tikai īsi pirms sēšanas, pie tam

garākus un svaigākus. Citādi rudziem zustu daudz kūtsmēslu

slāpekļa. Kūtsmēslu devumam te vajag būt arī tik mērenam,

ka rudzi gandrīz visu taī gadā pieejamo slāpekli patērē. Ja

pēc rudziem nāktu sakņaugi vai kartupeļi, kas prasa daudz

slāpekļa, tad tos patstāvīgi apgādā ar kūtsmēsliem, kuru tiešs

devums šiem augiem vispārīgi patīkams.

Vieglākās zemēs kūtsmēslu vietā kā slāpekļa un trūda

pievedēji var stāties tauriņziežu zaļmēsli, kuru lietošana jau
iztirzāta laukkopībā Lai zaļmēsliem audzējamie pākšaugi

noaugtu kupli, tiem ieteicams dot pilnu fosforskābes un kālija

mēslojumu, kurš tad rudziem vairs nav jāatkārto.
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Mākslīgie slāpekļmēsli lietojami tikai tad, ja slāpekļa no

kūts- vai zaļmēslu vāja mēslojuma nepietiktu, sevišķi ja šie mēsli

nav nemaz doti un ari priekšaugs nav diezgan slāpekļa atstājis.

Vispārīgi ar minerālmēsliem te jārīkojas apm. tāpat, kā

pie ziemas kviešiem. Vieglās zemēs, kādās rudzus vairāk

audzē, jātur vērā, ka rudziem, kuri ražo daudz salmu, kālija,
kas atrodas kūtsmēslu mērenā devumā, var nepietikt. Ja
rudziem pavasarī sarkanīgi asni, tad tas mēdz celties no kālija

trūkuma. Tad var vēl izpalīdzēties ar kālija virsmēslojumu.

Vieglā un dumbrainā zemē rudziem var sekmīgi kā virsmēslus

dot pat tomasmiltus, ja tos uzkaisa rudenī vēl pirms sniega.

3. Sēšana. Sēklā nedrīkst lietot graudus, kas ievedot

izbiruši vai no kūļiem izdauzīti. Ar tā iegūtu sēklu ieaudzētu

vaisli, kas viegli birst. Sēklas parastai šķirošanni pēc graudu

smaguma ari piemīt nopietns ļaunums. Smagākie graudi, proti,
atrodas robainās vārpās, tādēļ ka te mazāks skaits graudu
dabū tikpat daudz barības, kā lielāks skaits pilnās vārpās.
Bet vārpu robainums rudziem prāvā mērā iedzimst. Tādēļ

ja rudzu sēklu laiku pa laikam neatjauno no kādas sēkl-

audzinātavas, tad pašam saimniekam ik gada jāizlasa iespē-

jami daudz ceru, kuros ir stiebri vienīgi ar pilnām vārpām.
No labāko vārpu labākiem graudiem tad vairo pilnvārpu
vaislu. No sēklaudzinātavas ievestus rudzus vajag sēt

attāļāk no citiem, lai tie caur saziedēšanu nezaudētu labās

īpašības.

Jo smagāka zeme, toties agrāki rudzi jāsēj, tā kā vieglā
smiltī rudzu sēšana iznāk par apm. mēnesi vēlāk nekā smagā

zemē. Smiltī agri sēti rudzi viegli pārzeļ, sevišķi ja arī ziemā

uznāk silti laikmeti. Neizdevīgā pavasarī tādi rudzi bieži

„krīt atpakaļ", top reti un izdod vāju ražu. Smagās un pur-

vainās zemēs rudziem rudenī labi jāiezeļ. Sēklas daudzums

atkaras ne tikai no sēšanas agruma, zemes iemēslojuma v. c.

agrāk pārrunātiem apstākļiem, bet stipri ari no katras šķirnes

cerotspējas. Rindās ziemas rudzu jāsēj 60—120 m. uz pūrv.,

izklaidu apm. 25°/o vairāk. Rudzu sēkla jāiestrādā vieglās
zemēs 3—5 cm, smagās 2—3 cm dziļi. Dziļāka iestrādāšana

novilcina uzdīgšanu un kroņsakņu attīstīšanos. Tomēr vien-

kārša ieecēšana arī nav lāga, jo tad iestrādājums pārāk nevie-

nāds un daudzi ceri tiek izvilkti vai pēc izplaukšanas ar visām

saknēm izgāžas. Bet slapjos rudeņos, kad nav iespējama nekāda

kārtīga iestrādāšana, dažreiz ar labām sekmēm dara tā, ka
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rudzus laukam uzkaisa un sēklai ļauj pašai „zemē ievilkties".

Vislabākā, protams, ir rindsējā, kura, sevišķi dumbrā un plē-

sumos, bieži vienīgā rudzus var glābt no postā iešanas ziemā

un it īpaši mainīgā pavasarī.

4. Kopšana. Siltā zemē un pie mērena mitruma rudzi

mēdz dīgt jau 36—48 stundas pēc iestrādāšanas. Viņi uznāk

pēc 8— 10 dienām, dažreiz arī agrāki. Rudenī rudzi cero

daudz stiprāki nekā kvieši. Tādēļ ka tie cero seklāki, viņus
ari vieglāki izvelk nekā kviešus. Pret to liela nozīme sēšanai

nogulušā zemē. Vismazāk no izvilkšanas jābaidās tīrā smiltī.

Garā siltā un mitrā rudenī rudzi dažreiz sazeļ par stipru,

sevišķi ja tie spēcīgi mēslotā zemē nav sēti piemēroti reti.

Parasts tādu sēju apgānīt. No tā tomēr iespējami jāizvairās.

Jo lopi rudzus vietām nokremt par zemu, un vispārīgi noga-

nītiem rudziem pavasarī var pietrūkt „spēka", jo tās vielas,
kas atrodas noēstās daļās, lopi aiznes projām, bet ziemājs lielu

daļu minerālvielu jau rudeni uzkrājis nākoša gada vajadzībām.
Bez tam govis un zirgi zem kuplās segas uzrūgušā zemē at-

stāj vairāk vai mazāk dziļus ieminumus, kuros rudzi pa lielākai

daļai izmirkst, tā ka sējums top rets vai vismaz plankumains.

Ja apgānīšana tomēr šķiet nepieciešama, tad to nevajag atlikt

uz ziemu, jo nevar iepriekš zināt, vai sniegs neuzkrīt nesalušai

zemei. Bez tam ziemas ganīšana kaitē lopiem, vismaz govis

no tās' aprauj pienu. No saviem piedzīvojumiem varu teikt,

ka ja lauki kārtīgi nosausināti, nav žēloti fosforskābes, ari

kalijmēsli, un lietots apstākļiem piemērots sēklas daudzums,

pie tam rindas rindsējā neliekot par biezu, tad rudzi nevar tā

pārzelt, ka tos vajadzētu apgānīt. Man tas nekad nav ievaja-

dzējies, un ziemas rudzi man no pārzelšanas nekad nav postā

gājuši.
Pavasari sniegam nokūstot, uz treknas sējas ne reti atga-

dās mazāki vai lielāki plankumi, pat veseli gabali nopuvuša

zelmeņa pārklāti, it īpaši lejas vietās. Lēverus vajag steigšus

nogrābt, ci-tādi viņi izpūdē arī rudzu celmus. Izvilktās sējas

tūliņ pēc zemes pienācīgas apžūšanas jāpieveļ. Var arī te pie-

palīdzēt ar zalpetri vai vircu. Rudzu ecēšanai pavasarī sek-

mes var būt tikai smagā zemē un kad zelmenis tik biezs, ka

to der caur ecēšanu izretināt. Kārtīgai sējai, it īpaši vieglā

zemē, nopietni ņemama ecēšana drīz var kaitēt.

No rudzu slimībām pie mums visvairāk kaites nodara

lielie jeb melnie graudi. Tie visvairāk attīstās slapjās
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vietās un kad graudu aizmešanās laikā uznāk slapjš vai miglains
laiks. Slimības izplatīšanos veicina rudzu nevienāda attīstīša-

nas, tā ka graudu aizmešanās izstiepjas uz ilgāku laiku. Sli-

mība pielīp tikai līdz graudu attīstības zināmai pakāpei. Ja

nu graudi neaizmetas saskaņoti, tad inzekti, kas sūc slimo

graudu saldeno sulu, slimības dīgļus pārnes uz citiem graudiem,
kas tikko aizmetas. Rindsējā, kur augi attīstās vienādāki un

aug veselīgāki, arī šī slimība izplatās mazāk. Pirms rudzu

ziedēšanas jānopļauj tuvumā augošās savvaļas zāles, jo uz

dažām no tām var perināties melnie graudi. Rudzu melnie

graudi satur kaitīgas vielas, no kurām grūsni lopi izmetas.

Cilvēki vārīgi slimo, ja ēd maizi, kura lielākā daudzumā satur

melno graudu miltus. Aptiekas par šiem graudiem maksā labu

cenu.

Daudz posta rudzu sējām var nodarīt t. s. snieg-

pe lējums. Šī slimība visvairāk kaitē, kad naktssalnas

mainās ar siltām, apmākušām, rāmām dienām un zeme nav

sasalusi. Tai nav nekāda sakara ar pārzēlušu sēju slāpšanu,
tomēr gaisa trūkums zem sniega veicina viņas kaitīgo darbību.

Slimība bieži ceļas no rudzu sēklas, kuru pelējumsēnīte ap-

ņem sevišķi tad, kad auksta un slapja laika labad novilcinās

nogatavošanās. No slimības visvairāk cieš dižaudzinātās

šķirnes, un smagās, leknās zemēs sējas cieš vairāk, nekā

vieglās, sausās. Rijā kaltēta sēkla ir tiklab kā droša Kaut

gan slimība var pielipt ari no zemes, tomēr pret to var labi

aizsargāties caur sēklas plaucēšanu ar zināmiem līdzekļiem.
Visvairāk ieteic līdzekli, kuru pārdod zem nosaukuma

„Fusariol".

No dzīvniekvalsts piederīgiem lielāku postu rudziem

var nodarīt tie paši, kas uzrādīti pie kviešiem.

5. Novākšana. Rudzu pļaušana iesākama, kad grau-

di sasnieguši dzeltēngatavību. Veldrē kritušiem, kurus nevar

ar pļaujmašīnu sasteigt, nedrīkst pļaušanu vilcināt, jo ja uz-

nāk lietains laiks, tad tie galīgi piegulst zemei, tiem izaug
nezāles cauri un daudz vārpu sadīgst. Ar rasu pļautus drīkst

siet tikai pēc pāržūšanas. Jāuzmanās pie zāļu cauraugušu rudzu

siešanas, jo jauna zāle, kad kūļi cieti sasieti, tos var sildīt.

Piegrābt vajag tūliņ pēc pļaušanas, jo ja uznāk lietains laiks,

tad izklaidētās vārpas pielīp zemei un dīgst. Mazumu sagrābu

noglabā zem kūļiem, bet lielāki daudzumi (pie mašinas pļā-

vuma) jākrauj gubās. Ja statiņi krauti bez cepurēm, tad,
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siltā laikā ilgi līstot, kūļi statiņos jāpārcilā. Dižaudzinātās

šķirnes šai gadījumā maitājas ne tik viegli, kā vienkāršās.

Agrāki pļauti rudzi dīgst ne tik viegli, kā pārstāvējuši.

Pēdējie ari viegli birst. Tāpat viegli birst izlījuši un pēc tam

žuvuši. Tādi jāvāc rīta un vakara cēlienos.

Ziemas rudzu raža reti kad sniedzas līdz 100 pud. no

pūrv. Ļoti laba raža pie mums ir 70, laba 60 pud. no pūrv.

Salmu iznāk 2—3 reizes tik daudz, kā graudu, atkarībā no

šķirnes un augšanas apstākļiem. Graudu smagums 110—128,

normalsmagums 120 hol. mārc.

Vasaras rudzus pie mums audzē maz, parasti tikai

vieglās smiltīs, sevišķos apstākļos. Bērzmuižā vairākgadējos

izmēģinājumos, ar vairākām vasaras rudzu šķirnēm, no mie-

žiem, taīs pašos apstākļos, dabūju 2—3 reizes tik daudz graudu
kā no rudziem. Vasaras rudzi sējami iespējami agri. Ja sēšanu

nokavē, tad raža ne tikai nieciga, bet ari mazvērtīga, jo daudz

melno graudu.

3. Mieži.

Mieži tiklab uz ziemeļiem, kā kalnājos Eiropā nosprauž

labības audzēšanas robežas. Tas tādēļ, ka miežiem, sevišķi

viņu dažiem veidiem, īss augšanas laiks. Bet ari uz dienvi-

diem mieži izplatās ļoti tāļu, tādēļ ka tie sausumu un karstu-

mu panes labāki nekā citas galvenās labības. Dienvidu

plašos apgabalos mieži ir galvenā maizes labība. Miežu ir

trīs veidi: div-, četr- un seškanši. Pie mums ari četrkanšus

nepareizi sauc par seškanšiem, jo vārpas, paviršāk skatot,

abiem kurmēr līdzīgas. Miežiem valdoša ir pašapaugļošana.

Ziedēšana var notikt pie 10—14° C. Uzziedēšana sākas pie

galvenā stiebra vārpas, drusku augstāk par vidu, un no

turienes virzas uz augšu un leju. Vēss ziedulaiks veicina

svešapaugļošanu un melno graudu un putošo melnplauku

pielipšanu.
Divkanšu graudi ir smagāki par četrkanšu, tie atkal sma-

gāki par seškanšu miežu graudiem. Zināma dažādība graudu

smagumā pastāv ari starp tā paša veida šķirnēm. Divkanšu

1000 graudu smagums ir caurmērā 40 grami, dažkārt pārsniedz

pat 50 gr, kamēr rudzu 1000 graudu smagums caurmērā

23,8 gr, kviešu 35 gr. Saprotams, ka graudu smagums ari

miežiem, tāpat kā citām labībām, ļoti atkaras no šķirnes un

ikreizējiem augšanas un ievākšanas apstākļiem. No tā paša
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atkaras graudu pleksņusaturs (mizas biezums), kurš var

svārstīties no 7—15%, pat vairāk.

No divkanšu miežiem priekš mums krīt svarā tikai mieži

ar nokārušām un mieži ar stāvām (blīvām) vārpām, kamēr

vēdekļ- un plikos miežus šeit neaudzē. No nokārušiem miežiem

mēs piekopjam gandrīz vienīgi t. s. vienkāršos divkanšus,

kamēr augstvērtīgākie „Ševa]jē" nemēdz apmierināties ar mūsu

klimatu un zemes īpašībām un iekopšanu. No nokārušām

vienkāršām šķirnēm pie mums pārbaudītas un vairāk piekop-

tas — Hanna, Hannchen, Nolč-Dregera visagrākie, Svalefas

Zelta (78. zīm.). No stavvārpu miežiem pie mums visvairāk

78. zīm. Zelta miezis no Vecauces izlases.

pazīstami Gulbjakakla (priekš zemām, dumbrainām, slāpekļ-

bagātām vietām) un Primus (priekš vājākām, aukstām zemēm).

Stāvvārpu mieži izturīgāki pret veldri. — Seškanši vēl maz

izkopti. Nesen, kā ievērojami, parādījušies seš-

kanši, uzkrītoši garām vārpām. Vecaucē uzsākts izkopt arī

vietējos seškanšus (80. zīm.). Pie mums aldarīšanai par no-

derīgākiem vēl arvienu uzskata seškanšus. Ja šis uzskats

dibināts, tad ne tādēļ, ka seškanši kā veids dotu graudiem
aldarīšanai piemērotāku saturu. Starpības galvenais iemesls

tas, ka seškanšus caurmērā audzē vieglākās, vājākās, slāpekļ-

nabagākās zemēs, un tālab viņu graudi satur mazāk olbaltuma,

nekā labākās zemēs audzētie divkanši. Citur vislabāko alu
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izgatavo gandrīz vienīgi no divkanšiem, jo Rietumeiropā seš-

kanšus audzē ļoti maz, bet turienes maigākā klimatā piekoptie
četrkanšu ziemas mieži

aldarīšanai nemaz neder

un iet vienīgi lopbarībā.

lesala izgatavošanai arī

pie mums lieto galvenā
kārtā divkanšu miežus.

1. Augšanas

prasības. Pret neiz-

devīgu laiku mieži vārī-

gāki par citām labībām.

Naktssalnas miežiem „ap-

kož" galus, no kā tie il-

gāku laiku sirgst. Caur

pieradināšanu miežus to-

mēr iespējams padarīt

pret salnām izturīgākus.

Jauniem miežiem ļoti kaitē

slapjums un aukstums rei-

zē. Vārīgāki šaī ziņā seš-

kanši, bet no divkanšiem

šķirnes ar nokārušām vār-

pām. Mieži vispārīgi vā-

rīgi pret slapjumu, sevišķi

pret stāvošu slapjumu,
tā ka ilga lietus laikā

79. zīm. Guibjakakla miezis.

mieži var but jau noslīkuši, kad auzas taīs pašos apstākļos

vēl turas žirgtas.

Miežiem visnoderīgākā zeme ir irdens, trūdbagāts,

kaļķains māls ar labu apakškārtu. Pie tam, vajadzīgs pa-

matīgs izstrādājums un vecs spēks, lai miežu saknes varētu

viegli izplatīties un visur atrast pa pilnam barības. Tādos

apstākļos, vēl pieņemot izdevīgu klimatu un laiku, miežu

augsti izkoptās šķirnes dod ļoti lielas ražas. Ir tagad arī

pieticīgas divkanšu šķirnes, kuras, ja izdevīgs klimats, var

sekmīgi audzēt smilšainā mālā un mālainā smiltī. Daži div-

kanši labi panes pat smilti, ja tā labi strādāta un mēslota

un mieži nāk pēc noderīga priekšauga. Sīkstu glīzdu grūti

sagatavot tā, ka viņa būtu miežu audzēšanai izdevīga. Tur

labāk audzēt auzas.
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Daudz pieticīgāki par divkanšiem ir seškanši. Tie tādā

smiltī, kas divkanšiem jau par vāju, var vēl izdoties apmieri-

noši. Ja smilts sausa, tad viņi ražā drošāki par auzām. Labākā

zemē seškanši audzējami tur, kur divkanšiem vasara par īsu

80. zīm. Seškantis no Vecauces izlases.

vai priekš pēdējiem nevar laika zemi sagatavot. Seškanši

bagātā zemē viegli krīt veldrē. Miežu zināmas šķirnes var

sekmīgi audzēt dumbrainās zemēs, ja tās necieš no slapjuma.

Te daudz atkaras arī no priekšauga. īstas purvzemes miežiem

neder.

2. Priekšaugs un zemes sagatavošana. Labā-

kie priekšaugi miežiem ir kartupeļi un labi kopti sakņ-

augi. Pēc tiem iegūst labākos brūžamiežus. Mieži teicami

izdodas pēc ābulplēsumā audzētiem liniem. Labs ir arī

pats ābula plēsums, tikai viņa sastrādāšana miežiem vēlamā
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kārtā pec veca ābula bieži ir ļoti grūta. Pēc jauna ābula

zeme var būt miežiem par treknu, vismaz alusmiežiem. Mieži

mēdz labi padoties arī pēc pākšaugiem. Daudzi mūsu

saimnieki miežus vēl arvienu sēj pēc ziemājiem, kuri dabūjuši
kūtsmēslus. Tā neievēro augumaiņu, bez tam šaī vietā miežus

bieži stipri maitā melnplaukas. Ja miežus sēj iznīkušu ziemāju

vietā, tad jāizrauga pret veldri izturīga šķirne, jo kūtsmēslu

devums, kādu mēdz sniegt ziemājiem, ir miežiem par spēcīgu.
Šie mieži reti kad der alum. Jaunā plēsumā var audzēt

trešā gadā pēc uzplēšanas, ja priekšaugs bij kartupeļi vai

kāds sakņaugs; citādi jāgaida s—l>5 —1> gadi.

Miezis daudz minerālvielu uzņem jaunībā, tā ka augša-

nas pirmās 4 nedēļās tas savāc jau 40—60°/o no visa vajadzīgā
daudzuma. Kad nu vēl ievēro, ka sakņojums nav bagāts, tad

saprotams, ka zemē vajadzīgs viegli uzņemamu barībasvielu

bagāts krājums. Pirmā kārtā vajadzīgs pa pilnam kālija, pēc

tam fosforskābes un slāpekļa. Gausi darbojošies mēslošanas-

līdzekļi vispārīgi nav miežu prasībām piemēroti.

Tieši uz kūtsmēsliem nav ieteicams miežus sēt.

Ja citādi neiznāk, tad kūtsmēsli vismaz jāiear, rudenī, — vieglā,
nesaistošā zemē gan īsi pirms ziemas. Labāk jāiekārtojas tā,

ka mieži nāk otrā, — stingrā, iemēslotā zemē pielaižami pat

trešā gadā pēc kūtsmēsliem. Labi izstrādātā zemē slāpeķļa trūku

mv var izlīdzināt caur māksi, slāpekļ mēsliem. Visātrāki

darbojas zalpetra slāpeklis, tikai no tā nav gaidāmi lāgi alus-

mieži. Pēdējiem labāki gausi darbojošies slāpekļmēsli, kā

sērskābais amonjaks v. c. Ja miežu priekšaugs dabūjis stipru
devumu labu dziļas kūts mēslu, tad māksi, slāpekļmēslu
lietošana reti kad atmet peļņu. Mieži vāji piesavinās kāliju,

tādēļ kalij mēsli mēdz darīt labu iespaidu, sevišķi vieglā
zemē. Kalijmēsli nospiež graudu olbaltumsaturu un paceļ

stērķeļsaturu, tā tad tos dara aldarīšanai noderīgākus. Smiltī,

kura kainitu labāki panes, der mēslot ar to, jo viņš graudiem
dod glītāku, gaišāku krāsu. Smagā zemē un dumbrā kainita

lietošanai var būt nelabs iespaids uz zemes īpašībām. Ari

fosforskābe ne tikai paceļ ražu, bet uzlabo ari graudu
noderību aldarīšanai. Stingrā zemē jālieto superfosfāts, smiltī

un dumbrā tomasmilti. Pēdējie izkaisāmi rudenī, lai viņu
fosforskābe iedarbotos miežiem vajadzīgā ātrumā.

Zeme miežiem jāsagatavo pamatīgi, it īpašī stingra

zemē un ja mieži nenāk pēc labi koptiem rušināmaugiem.
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Pavasari dziļā strādāšana (ar kultivatoru) izdarāma agri, lai

zeme līdz sēšanai pilnīgi nogatavotos uu atgultu. Strādāšanu

agri uzsākot, var ari izskaust vairāk sēklnezāļu. Atmetama

paraša, zemi miežiem pavasari dziļi kārtot ar arklu. Tā virsū

uzvērš nevedinātu kārtu, kura tik drīz neatdzīvojas, bet se-

višķi mieži pret tādu zemi visai vārīgi. Uz virsu izvērstas

ari nezāļsēklas, kuras tikai pēc tam, kad zeme iesilusi,

pa lielākai daļai tikai pēc tam, kad mieži jau sanākuši. Zeme

arot žāvēta un padarīta čaugana. Atdzīvojoties tā it kā uz-

rūgst. Kaut viņu bllvētu, tomēr tā pēc norūgšanas vēl sēdī-

sies. Kamēr asni barību dabū no grauda, tie izskatās žirgti,
bet kad grauda saturs izsmelts un saknes no pusdzīvās zemes

nedabū diezgan barības, miežiem piepeši dzeltē gali, un tie

krīt atpakaļ. Viegli tad tos pārvar nezāles. Tikai siltā laikā,
kad alaž uzmirdzina lietus, indeve pāriet nemanīta. Ja bez

pavasara aršanas nevar iztikt, tad tā jāizdara agri un sekli.

Dziļais strādājums izdarāms ar citu rīku. Jo smagāka zeme,

toties nevēlamāka pavasara aršana. Mazāka baža, ja rudenī

nav uzarts kartupeļu vai sakņu lauks, it īpaši smiltājā. Te

zeme, rušināmaugus apkopjot, pamatīgi izstrādāta. Tādēļ var

iztikt, ja pavasari lauku pie pirmās iespējas saecē un, kad tā

dziļāk nobriedusi, pilnīgākā dziļumā uzloba. Smagāku zemi

pēc kāda laika ar kultivatoru uzirdina dziļāki un apkaro uz-

dīgušās sēklnezāles, bet smiltī var iztikt bez dziļākas irdinā-

šanas. Ja nav vaļas, tad labi koptu rušināmaugu lauku

pavasari var sagatavot ari tā, ka to agri saecē un nemaz pat

neloba, bet dziļāki sastrādā vienīgi ar kultivatoru. Tad ar

sēklnezālēm vismazāk cīņas, jo dīgst — pie tam agri — tikai tās

nezāļsēklas, kas no iepriekšējā gada pal kušas attiecīgi seklā

kārtā. Tā zemi miežiem pēc rušināmaugiem esmu gatavojis
daudzreiz un ar apmierinošām sekmēm. Līdzīgi ieteicams zemi

gatavot, kad mieži jāsēj iznīkušu ziemāju vietā, protams, ja
tā diezgan tīra. Jo smagāka zeme, toties agrāki tā šeit jāstrā-
dā. Ziemāju vietā sēti mieži pa lielākai daļai neizdodas tikai

tad, kad ziemāji par vēlu izarti, kad smagā zeme varbūt jau
aizkaltusi. —Jāsargās smagu zemi miežiem pārāk sasmalcināt.

Tiem patīk zināms gruntainums.

3. Sēšana. Ja vien iespējams, mieži jāsēj rindās, se-

višķi alusdarīšanai nolemtie, kurus visdārgāki samaksā. Rind-

sējā graudi daudz smagāki un vienādāki, arī stērķeļbagātāki.
Rindas velkamas 12—15 cm atstatumā, skatoties pēc zemes
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smalkuma, iemēslojuma un tīrības. Rindsēju nav ieteicams

velt; ja zeme čaugana, tad tā pirms sēšanas jablīvē. Pat iz-

klaidsēju labāk blīvēt, nekā velt, jo velšana veicina garozas

uzsišanu, no kuras mieži ļoti bīstas. Saprotams, tas attiecas

uz stingrāku zemi. Smiltij, kura kamaru nepieņem, velšana

var darīt maz laba, jo viņa pati ātri sagulstas. Sēklas iziet,

rindās sējot, 80—100 mārc. uz pūrv., izklaidu par 20—40°/o

vairāk, atkarībā no iestrādāšanas veida. Šindlers ieteic miežus

sēt, kad gaisa temperatūra turas uz 7—9° C un zeme sa-

sniegusi ap 6° C siltuma. Stingrā, labi nosausinātā zemē

sējamlaiks agrāks, smiltī un dumbrā vēlāks, jo smilts pavasara

naktīs stipri atdziest, bet dumbra vispārīgi iesilst gausi. Seš-

kanšus sēj vēlāku par divkanšiem.

4. Kopšana. Ja miežiem pirms sanākšanas uzsista

garoza, tad tā jālauž tūliņ, tiklīdz zeme pienācīgi apžuvuši.

Ja garoza tik sīksta, ka ecēšas izrauj lielus gabalus kopā ar

aizdīgušiem miežiem, tad garoza jādragā ar rantainu vai ērk-

šķainu kūleni un pēc tam jāecē. Vai garoza uzsista vai nē,
kad mieži nāk augšā, tie jāecē. Ecēšas zemi uzirdina, tā tad

vēdina un uztur mitrāku, un bez tam iznīcina jaunās sēkl-

nezāles. Ecēšana arī lauku nolīdzina, kas krīt sevišķi svarā

pie rindsējas, kur viena vadziņa segta dziļāki, otra seklāki.

Ecēšu smagums jāpielāgo zemes cietumam. Pieveltus un ka-

marainus sējumus parasti iznāk ecēt ar vidējsmagām, neveltus,

irdenus un smilts un dumbras sējumus vispārīgi ar ļoti vieglām

ecēšām, t. s. sējasecēšām. Nav nekāda nelaime, ja lietus vai

citu traucējumu labad pie ecēšanas tiek tikai dažas dienas

pēc miežu sanākšanas. Nav ko uztraukties, ja sējums kādu

laiku pēc ecēšanas izskatās nepievilcīgs; gala iznākums tomēr

būs labs. — Miežu rušināšana ir maz izplatījusies. Toties daž-

kārt vajag miežus ravēt. Tas attiecas uz liela auguma ne-

zālēm, kā gušņām v. c. Ja tās pa retai uz lauka izklaidē-

tas, tad viņu izraušana izmaksā maz. Bet ja tās atstāj, tad no

sēklām un ataugiem drīz piezeļ viss lauks.

Krustziežu nezāļu — zvēru un pērkoņu — apkarošanai
ieteic lietot kodīgas vielas. Visvairāk ieteic 20°/o dzelzsvitri-

ola šķīdinājumu. Kad nezāles vēl jaunas (ar 4- 6 lapiņām),
tad sausā, saulainā priekšpusdienā sējumam ar īpašu šļirci

uztašķa dzelzsvitriola šķīdinājumu. Krustziežu nezāles pēc

tam nobeidzas, bet labība drīz atžirgst. Tam pašam nolūkam

ieteic saulainā dienā pa rasu sējumam u/.putināt kaļķslāpekli
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vai sīki maltu kainitu. Ja zeme iepriekš pareizi gatavota un

mieži pēc uznākšanas — ja vajadzīgs, atkārtoti — ecēti, tad

zvērēs parasti iznīcinātas tādā mērā, ka nupat min. līdzekļu'

lietošana atkrīt.

No slimībām pie mums miežus visvairāk maitā puto-

šās melnplaukas, kamēr segtās melnplaukas šeit gandrīz ne-

maz nedabū redzēt. Ja iespējams, melnplaukotie mieži tūliņ

pēc parādīšanās jāizplūc un jāsadedzina. Galvenais novērša-

nas līdzeklis ir augu kārtīga maiņa un miežu atkārtošana taī

pašā vietā tikai pēc vairākiem gadiem. "Miežu sēkla jāņem

no tāda sējuma, kurā melnplauku nav. Labas sekmes sa-

sniedzamas caur sēklas apstrādāšanu ar siltu ūdeni. Diemžēl

pie tam tik lielas grūtības ar ūdens noteiktas temperatūras

noturēšanu, ka parastā saimniecībā viegli sēklu var samaitāt

vai melnplauku sporas atstāt dzīvas. Aparāti, kas darbu pa-

dara drošu, vienas saimniecības vajadzībām par dārgu. — Par

miežu melniem graudiem sakāms apm. tas pats, kas par rudzu

melniem graudiem. Tie parasti atgadās slapjās vasarās un

vēlos sējumos. — Rūsa un milturasa miežus mēdz maitāt tikai

jaunās zemēs un ābula plēsumos, arī visvairāk vēlos sējumos.

Jaunās zemēs pret šim slimībām daudz palīdz fosforskābes

stiprs devums un audzēšana pēc rušināmaugiem (kartupeļiem,

sakņaugiem).
Galvenais ienaidnieks iz dzīvniekvalsts ir drāts tārps.

5. Novākšana. Miežus nemēdz pļaut dzeltēngatavībā,
bet tiem ļauj pilnīgi nogatavoties, jo tad viņu salmi ātrāki

izžūst un tos var drīzāk sakopt. Tas no svara tādēļ, ka ilgi
vālos vai kopiņās guļot graudi zaudē krāsu un līdz ar to

cenu. Agrāki jāpļauj veldrē krituši. Taču arī stāviem'ne-

drīkst ļaut pārstāvēt, jo tad miežiem nolūzt daudz vārpu, se-

višķi seškanšiem un divkanšu šķirnēm ar nokārušām vārpām.
Vēldrē kritušus, kuriem labības pļauj mašina nav pielietojama,

ar zālespļāvēju var nogriezt ar vārpu mazāku zaudējumu,
nekā pļaujot ar garkāta izkapti. Vest tieši no kopiņām nav

cildināma paraša. Kauču gadījumi, kad ātri kaltēti un „ierauti"

mieži šķūnī silst un vārīgi bojājas, nav bieži, tomēr arī tie

jāņem vērā. Klāt nāk, ka ja kopiņas aizlīst, tad miežu graudi
zaudē labo izskatu un stipri krīt cenā; caur izskalošanu un sīk-

būtņu darbību zūd graudu svars un arī salmu barībasvērtība

mazinās. Vēlāk pļautiem miežiem graudu izskats maitājas

pat tad, ja vāli vai kopiņas vairākas naktis dabū labu rasu.
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Visa tā labad mieži, cik drīz iespējams, kraujami gubās. Zā-

ļaini gan iepriekš vālos vai mazākās kopiņās jāapžāvē tiktāļ,

ka labība gubās nesilst kaitīgā mērā. Mašinu pļautas zāļai-

nas kopiņas, gubās liekot, jāizjauc, lai labība par ātru nesa-

gulstas. Zāļaina labība kraujama tievākās gubās. Vispārīgi

gubas kraujamas prāvas, tā ka ne vairāk par 2 iet uz vien-

jūga vezumu. Cieši jāpielūko, ka gubu vidi pienācīgi pildīti,
lai gubām gulstoties gali neiztaisās plakani, jo tad sūktos lie-

tus iekšā. Gubošana pie vākšanas nebūt neprasa caurmērā

vairāk darba, nekā kad ieved no kopiņām. Kopiņu ievešanu

rītos var sākt tikai pēc rasas nožūšanas, un mazākais lietus

vešanu tūlit pārtrauc. No prāvām gubām, turpretī, var vešanu

sākt no paša rīta, bet pēc maza lietus turpināt, tiklīdz tas

nostājies. Arī spēcīgs lietus vešanu no gubām pārtrauc tikai

uz samērā īsu laiku, kamēr kopiņas pēc tāda jāapgriež. Ilgs
lietus var kopiņās labību galīgi samaitāt, kamēr pie krietnām

gubām zaudējumu tik vien, ka par tiem nav vērts runāt.

Miežiem der pirms kulšanas ļaut pāris mēnešus salmos

nogulēt un izsvīst, ja tie nav jau gubās izsviedrējušies. Sēklas,
brūža un iesala miežus vajag kult un boķēt uzmanīgi, lai ne-

skrambātu graudus. Bojāti graudi sliktāki uzglabājas, un

nedīgstošo procents tiem lielāks.

Miežu ražas var iznākt līdz 70 un pat 80 pudi no pūrv.

Vispārīgi Latvijā 50 p. no pūrv. atzīst par labu caurmērražu.

Salmu un graudu samērs svārstās starp 100:70—130. Seš-

kanšiem stipri mazāk salmu nekā divkanšiem. 1 mērs div-

kanšu var svērt līdz 122, seškanšu līdz 116 mārc. Normal-

svars divkanšiem 112, seškanšiem 105 mārc.

4. Auzas.

No citām galvenām labībām auzas izšķiras caur ziedu

skarainu sakārtojumu. Vārpiņas atrodas pie gariem skaru

zariem, parastām auzām tās 2—3 ziedainas. Pūkaino graudu

visgarām cieši apņem pergamentveidīgas plēksnes, kuras to-

mēr nav ar augli saaugušas. Dīglis ar 3 saknītēm. Kultivēto

auzu plēksnes, ik pēc piederības zināmam veidam, ir gaiš-
dzeltēnas (baltas), zeltdzeltēnas, brūnas, arī melnas. Divgrau-
dainās vārpiņās lielākais, t. s. āragrauds, ir garāks, ar vairāk

izstieptu tievgali nekā iekšgrauds. Pēdējais īsāks, pilnāks un

parasti tikai pustik smags kā āragrauds. lekšgraudi, kā Vec-

auces izmēģinājumi rāda, ir lielāku kodolsaturu, tā tad barībā

Lauksaimn. padomnieks
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vērtīgāki, bet sēkla stipri mazvērtīgāki par āragraudiem. At-

gadās arī vārpiņas ar trim attīstītiem graudiem.
Kā visām skaruzālēm, arī auzām ziedi atveras vispirms

skaras galā un no turienes pakāpeniski uz leju. Tādā pat
sekā ziedi atveras uz skaru zariem. Tā tad uzziedēšana pie
skaras virzās no āra uz iekšu. Vienas skaras ziedēšana ilgst

6— 7, viena cera (kam vairāk stiebru un skaru) 12—14 die-

nas. Ziedēšana vispārīgi notiek pēc pusdienas, reti,kad priekš

pusdienas. Karsts, sauss laiks un sausa zeme uzziedēšanu

novilcina, īsas lietus pūtes, spiedīgs mitrisilts gaiss to sasteidz.

Valda pašapaugļošanās, bet atgadās arī svešapaugļošana, tā

ka dabiska krustošanās iespējama. Auzu 1000 graudu svars

ik pēc šķirnes un augšanas apstākļiem ļoti svārstīgs. Kā

caurmēru var pieņemt apm. 28 grami, bet tas var pacelties
līdz 42 gr. Nobbe kādā gadījumā atradis pat 54 gr. Mērasvars

auzām mazāks nekā visām citām galvenām labībām. Mizas

jeb plēkšņu saturs auzām daudz lielāks nekā miežiem. Pēc

Haberlanda tas svārstās starp 27—50°/o, pēc Vernera starp

21—49°/o. Liels iespaids uz plēkšņu saturu ir šķirnei, bet

tāpat arī augšanas apstākļiem. Izdevīgos apstākļos, it īpaši
sausās zemēs un sausos gados tas mazāks. Ziemeļos tiklab

auzām, kā miežiem mēdz būt mazāks plēkšņu procents nekā

dienvidos. Smagā zemē auzām olbaltumbagātāki graudi nekā

vieglās.
Pec skaru uzbūves, pie mums audzētos kulturveidus

var šķirot skarainās (skujiņas) un vienpusauzās.

Pēdējās ir veids, bet ne īpaša suga. Abās šaīs kopās

plēkšņu krāsa ir dažāda un to lieto arī kā šķirņu iezīmi. Jau-
nākā laikā šķirošanai izlieto skaru būves dažādības. Pēc skaru-

auzu skaru zaru stāvokļa un attīstības Svalefā izšķir sting-
skaras un gļet- (nokār-) skaras. Pirmām spēcīgie sāņzari pa-

ceļas stingi (stīvi) un tikai galā drusku saliekušies. Skaras

izskats „vienpusīgi piramidveidīgs". Vārpiņas divgraudainas,
ar stipru tieksmi uz trīsgraudību. Šeit piederas auzu visra-

žīgākie veidi („Probstejas tīps"). Gļetskarai galvenā ass iet

līdz galam, kamēr šāņzari atiet guļus vai lokveidīgi noliekti.

Skaras izskats piramidveidīgs ar vispusīgi un vienlīdzīgi izda-

lītiem zariem. Stiebri tievāki nekā stingskaru auzām.

Skaruauzu (skujiņu) kā pie mums vairāk pazīstamas

šķirnes mināmas: 1. Stingskaru: Bezelera I—III, Strubes

Šlanstedtas, Heines visražīgākās, Lineburgas dūņauzas (Kley-
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hafer) un Svalefas Ligovo 11, Uzvaras un Kroņauzas. 2. Gļet-
skaru: Leitevicas dzeltēnauzas, Petkuzas dzeltēnauzas, Sva-

lefas zeltlietus. Sting-
skaru auzas prasa labāku

zemi un tur izdod lielas

ražas, gļetskaru lielākā

daļa pielāgota vājākām,
it īpaši vieglākām zemēm.

— Vienpus- (karog-,

zoben-) auzas ir vēlākas

un vispārīgi pieticīgākas

par skujiņām. Agrāki sē-

jamas, iecienītas plēsu-

miem, arī ābulā. Tām,

tāpat kā gļetskaru, vie-

glāki, bet sēnalnabagāki

graudi un lopbarībai no-

derīgāki salmi nekā sting-
skaru auzām. No vien-

pusauzām pirms kara pie

mums audzēja vairākas

neizkoptas

šķirnes. Okupācijas laikā

tās izzudušas vai sajauk-

tas, tāpat kā vietējās sku-

jiņas, no kurām dažās gla-

bājas vērtīgs materiāls.
81. zīm. Uzvaras auza no Vecauces izlases.

Vecaucē strada pie vienpusauzu ražīgas šķirnes izkopšanas
un darbam paredzamas drīzas apmierinošas sekmes.

1. Augšanas prasības. No Eiropas galvenām
labībām auzas klimata un zemes ziņā vispieticīgākās. Viņas
vislabāk izdodas mitrā un samērā vēsā klimatā. Auzām caur-

mērā 3 nedēļas ilgāks augšanaslaiks nekā miežiem. Tiklab uz

ziemeļiem, kā uz dienvidiem viņas paliek miežiem iepakaļ, tā

tad auzu audzēšanas josla ir šaurāka. Auzu labai ražai se-

višķi svarīgs ir bagātīgs lietus plaukšanas laikā. Auzu zemākā

dīgtemperatura ir -ļ- 4—s° C. Pie šāda siltuma viņas dīgst
7 dienās. Pieder pie visizturīgākiem kultūraugiem. Aizdīdzis

grauds panes atkārtotu uzbriešanu un izžūšanu, dzīvesspēju

nezaudējis. Arī pret salu, kauču uzbriedis, tas puslīdz nejū-

tīgs. Tādēļ auzas pat vēsā klimatā panes ļoti agru sēju.
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Tāpat vēlākos augšanas laikmetos auzas nejūtīgas pret auk-

stumu, lietus gāzēm un stipriem vējiem.

82. zīm. Leitevicas dzeltēnauza.

Auzas padodas dažāda sastāva un fizikālu īpašību zemēs.

Kauču vispār pieticīgas, augsti izkoptas šķirnes tomēr labi

izmanto auglīgu zemi, lauka pamatīgu izstrādājumu un mē-

slojumu. Caur kultūru auzām ražu var pacelt tā, kā nevienai
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citai labībai. No visām labībām auzām ir visspēcīgākais

sakņojums. Tas izskaidro ne tikai pieticību, bet arī lielo

spēju labu apstākļu izmantošanā. Dižaudzinājumiera ir augstas

prasības.
2. Priekšaugs un zemes sagatavošana. Priekš-

auga ziņā auzas tikpat pieticīgas, kā zemes ziņā, tomēr at-

maksā labāku vietu aug-

sekā. Vislabāk padodas

pēc krietni mēslotiem un

koptiem rušināmaugiem.

Tāļāk ļoti patīkams priekš-

augs ābulaplēsumā audzēti

lini, tāpat pākšaugi un

ābūls. Auzas labi aug arī

pēc labībām un ne tikai

pēc mēslotiem ziemājiem,
bet arī pēc ābulplēsumā
vai pēc stipri mēslotiem

rušināmaugiem piekoptiem
miežiem. Pat pašas pēc

sevis auzas paaug, ja zeme

nav jau pārāk noplicināta,
tomēr tik tuva atkārtošana

nav ieteicama. Auzas ir

īsts plēsum- unlīdumaugs.
Treknā vietā viņas te var

sēt 2—3 gadi no vietas.

Auzas mēdz piekopt kā

pēdējo augu pēc kūtsmē-

slojuma, un pēc viņām tad

nāk papuve.

83. zīm. Vienpusauzano Vecauces izlases.

Zemes sagatavojums gadījumu lielākā daļā kurmēr tāds

pat kā miežiem. Bieži tas nevar būt tik pamatīgs, tādēļ ka

auzas sējamas agrāki. It īpaši sēklnezāļu apkarošana nevar

būt tik pilnīga, jo to uzdīgst mazāk, nekā līdz miežu sējam-
laikam. Vismazāk darba, ja auzas nāk pēc kāda rušināmauga,
kur zeme rudenī uzarta. Te zemi sekli uzirdina, noecē un

sēj ar rindsējmašinu. Izklaidsēju uzkaisa noecētiem vai no-

šļuktiem arumiem un zemes tāļāku strādāšanu izdara pie
sēklas iestrādāšanas. Pamatīgāki zeme jāgatavo pēc labības,

liniem un pākšaugiem. Vajadzības gadījumā auzas var sēt
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tieši uz sairdināta rugāja, sēklu ar četrlemesi iearot. Arvienu

tomēr jāatceras, ka auzas labi atmaksā zemes kārtīgu sagata-

vošanu un paviršāku strādāšanu attaisno tikai steiga un darb-

spēka trūkums. Arī priekš auzām pavasarī dziļi art nekad

nav ieteicams. Tiklab ābula, kā īstā plēsumā auzas var sēt

uz velēnas, to sairdinot tikai sēklas iestrādāšanai vajadzīgā

dziļumā. Izklaidsēju mēdz kaisīt uz uzecētas velēnas un

iestrādāt ar atsperkultivatoru vai atsperecēšu. Rindsējai gal-

veno sagatavojumu izdara ar tiem pašiem rīkiem. Sīkstu ve-

lēnu, pirms strādāšanas ar atsperrīkiem, der sagraizīt ar

šķīvjecēšu vai tās kādu pārveidojumu. Kūdrainu plēsumu,

kurā pavasarī sēs auzas, ieteicams uzplēst iepriekšējā vasarā

un pa silto, sauso laikmetu sairdināt, uzkaisot arī tomasmiltus.

Šādā vietā tikai tā iespējams zemi auzu pirmām sējumam

kārtīgi sagatavot un no tā iegūt bagātu ražu.'

Kauču auzu plaši attīstītās un ļoti darbīgās saknes ba-

rību spēj sameklēt arī nabagākā zemē, tomēr spēcīgu mēslo-

jumu tās labi atmaksā. Barībasvielas viņas labi izmanto caur

ilgāku augšanaslaiku un arī caur to, ka barībasvielu uzņem-

šana no zemes viņām nav, kā miežiem, saspiesta uz jaunības

laikmetu, bet turpinās arī attīstības tāļākā laikmetā. Tādēļ

viņas labi izmanto arī gausāki darbojošos mēslošanaslīdzekļus.
Kūtsmēslus dot tieši auzām izdevīgi tikai tur, kur to ļoti

daudz un visus nevar pielietot pie tādiem augiem, kas tos

labāki atmaksā. No kūtsmēsliem auzas var izaugt nevienādas,

krist veldrē un stipri slimot, sevišķi ar rūsu. Kūtsmēsli

iearami vairāk vai mazāk satrupējuši, smagās zemēs rudenī,

vieglās iespējami agri pavasarī. Slāpekļnabagā zemē arī pie
mums dažkārt sasniegti labi panākumi ar čilizalpetri. Tas

dodams 3 lāgos: pie sēšanas, pēc uznākšanas un tad pāris

nedēļu vēlāk. Tāpat lietojams kaļķzalpetris. Caurlaidīgās un

sausās zemēs zalpetra vietā jālieto sērskābais amonjaks vai

kaļķslāpeklis. Dārgos slāpekļmēslus tomēr nevajag tērēt bez

iepriekšējas pārliecināšanās caur izmēģinājumu par šo mēslu

atmaksāšanos. Fosforskābes auzām vajaga samērā maz,

un ja zeme jau labi iemēslota, tad auzu mēslošana ar fosfor-

skābi nemēdz atmaksāties. Abulplēsumā fosforskābi mēsli

gandrīz arvienu darbojas labi, un jaunam plēsumam vienmēr

ieteicams spēcīgs mēslojums ar fosforskābi. Kālija auzas

patērē daudz, bet to arī zemē labi sameklē. Vieglās un dum-

brainās zemēs kalijmēsli tomēr bieži atmaksājas.



183

3. Sēšana. Sēklas daudzuma ziņā sevišķi par auzām

nav iespējams dot vispārderīgus noteikumus, jo viņām pārāk
svārstās mēra un 1000 graudu smagums un graudu skaits

mērā. Retāki jāsēj tās šķirnes, kas stiprāki cero, vairāk sēklas

jālieto plēsumos, vieglā un kūdras zemē, pie ļoti agras un

vēlas sējas. Rindās sēj 60—90 mārc. uz pūrv., izklaidu 20—40°/o

vairāk. Grūti iestrādāt akotainas auzas. Rindsējā ieteicams

šādām auzām rindas stādīt uz lielāka atstatuma, jo citādi, kad

sēklas caurumi sabīdīti šauri, tie viegli aizdambējas un paliek
daudz neapsētu vietu. Ja šādas auzas izklaidsējā iestrādā ar

kultivatoriem vai citiem maisītājiem rīkiem, tad daudzi graudi

paliek nepilnīgi iestrādāti. Akotainas auzas tādēļ ieteicams

sēklai sevišķi boķēt.

Jo smagāka zeme un auzu vēlāka šķirne, toties agrāki

jāsēj. Agriem sējumiem smagāki graudi un tie mazāk cieš no

slimībām, sevišķi rūsas. Sausās vietās agra sēja vairāk manto

no ziemas mitruma, tādēļ te ar auzu sēšanu sevišķi jāsteidzas.
Nekāda nelaime, ja apsētās auzas ķer stiprāks sals, ja vien

zeme nav slapja. Tā tad mūsu klimatā tomēr jāpielūko, kur

auzas ļoti agri sējamas. Atraudzes auzas gan var vēl sēt

krietni vēlu, bet te atkal jāzin, vai vieta ir tāda, kas to neso-

dīti pielaiž.

4. Kopšana. Ecēšana auzām noder vēl vairāk nekā

miežiem, pa daļai tālab, ka auzas sēj agrāki un tām bieži nav

iespējams zemi tik rūpīgi un atkārtoti sagatavot. Agros sēju-

mos nezāles var uzdīgt agrāki par auzām. Šīs nezāles jāizecē,

nenogaidot auzu uznākšanu. Kad auzas sanākušas, ecē atkal,

jo būs radušies jauni sēklnezāļu asni, stingrākai zemei varbūt

radusies garoza. Vispārīgi auzas var ecēt attīstības vēlākā

pakāpē nekā miežus. Nezāļu labad man atgadījies auzas ecēt

pa trim lāgiem, pēdīgo pāris nedēļas pēc auzu uznākšanas,

un iznākums bij labs. Kur zeme nezāļsēklu pārpildīta, tur

gan jāapdomā, vai nebūtu labāki auzu vietā sēt miežus, jo ja

agri sēto auzu ecēšanu lietus ilgāku laiku nepieļauj, tad sējumu

var nezāles pāraugt. Tādā laikā nezālēm arī ar kodīgiem

aprasinājumiem vai apputinājumiem grūti ko padarīt.
Arī auzas maitā melnplaukas — plikās, ieb putošās un

segtās. Abi veidi pielīp dīgšanas laikā, tādēļ tos var apkarot
caur sēklas plaucēšanu ar tiem pašiem līdzekļiem, kādus lieto

pie citām labībām. Tomēr auzas pie mums melnplaukas
maitā tik maz, ka sēklas plaucēšana reti kad ir izdevumu
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vērta. Ja paša sējums nopietni maitāts, tad viegli no kaimi-

ņiem dabūt nemaitātu sēklu. — Daudz vairāk auzas pie mums

maitā rūsa; lapas lapurūsa, stiebrus un lapas melnā un dzeltēnā

rūsa. Visvairāk zaudējumu nodara melnā rūsa. Visbiežāki

rūsa uzbrūk plēsumos un leknās, aizvējotās vietās. Slāpekļa

vienpusīga bagātība stipri veicina rūsas uzkrišanu. Caur šķirnes

izvēli un agru sēšanu var pret rūsu sekmīgi aizsargāties, daudz

palīdz ari spēcīgs mēslojums ar fosforskābi un kāliju. Ja rūsa

uzkritusi jaunām auzām, tad ieteicams tās bez stomīšanās no-

pļaut zaļbarībā vai sienā. No graudiem tik un tā nekas

neiznāks, bet salmi salūzis, ja ļaus sējumam gatavoties. Arī

kad rūsa uzkrīt attīstības vēlākā pakāpē, auzu pļaušana jāsa-

steidz, jo klāt vairs nekas nenāks un iestāvējušās rūsinātas

auzas pie vākšanas stipri birst. — Galvenie kaitēkļi iz dzīvniek-

vals's tie paši, kas miežiem, un tāpat apkapājami.

5. Novākšana. Auzas nogatavojas ļoti nevienādi.

Jā sējums nav atzalains, tad gatavībā starp atsevišķiem augiem
mazāk starpības, tomēr starpība vienmēr ir starp tā paša

auga graudiem. Gatavošanās notiek taī pašā kārtībā, kā plauk-
šana un ziedēšana. Tā tad pirmā nogatavojas galotne, tad

cits aiz cita skaras zemākie zari, un tanīs graudu gatavošanās

sākas no galiem. Pirms nogatavojušies graudi ir paši smagā-
kie un vērtīgākie. Ja nogaidītu visu graudu nogatavošanos,
tad labākie graudi vācot izbirtu. Agrās šķirnes vispārīgi
birst ātrāki par vēlām, bet katrās ir lielākas un mazākas birē-

jas. Tas jāievēro pie šķirnes izvēles. Ar auzu pļaušanu vis-

pārīgi nav ko vilcināties, jo neizdevīgs laiks, kas pļaušanu

pārtrauc, var nodarīt daudz zaudējumu. Pļaušanu kārtīgos

apstākļos var iesākt tad, kad graudu lielākā daļa sasniegusi

dzeltēngatavību un stiebru vairums nodzeltējis. Jaunākie

graudi vēl briest pēc nopļaušanas. Jo jaunākas auzas pļauj,
toties vērtīgāki viņu salmi lopbarībā. Auzas piegodējarnas

(kraujamas gubās v. t. t.) kurmēr tāpat kā mieži. Ar viņām
var rīkoties drošāki, jo tās ne tik viegli sagulstas un silst kā

mieži. No lietus viņas tomēr jāsargā vēl vairāk, jo arī tām

graudu cena visai atkaras no krāsas un spodruma, turklāt

izlijušās auzas stipri birst. Arī auzas labāk kādu laiku patu-

rēt nekultas. Sevišķi tad, ja auzas steigšus ievestas no kopi-

ņām vai vāliem, tā tad nav uz lauka svīdušas. Ja nu drīz

kuļ, tad dažkārt graudi silst klētī, un katrā ziņā tos nedrīkst

bez ilgākas gulēšanas izēdināt zirgiem. Sēklai nolemto tiesu
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kuļot jāuzmana, lai netiek daudz graudu nomizots. Vārīgāki
ir taisni paši labākie graudi, bet nomizotie graudi sēklā maz-

vērtīgi, pat kaut tie uzglabātos nepelējuši.
Par auzu graudu labu vidēju ražu Latvijā atzīst jau

30—40 pud. no pūrv. Auzu parastā raža pie mums tik zema

tādēļ, ka vasarājam noderīgākās vietas mēdz piešķirt miežiem.

Izdevīgos apstākļos auzas var dot pat lielākas ražas nekā

mieži. Salmu samērs pret graudiem ir 100 : 35—70 un atka-

ras no šķirnes un augšanas apstākļiem, arī sēšanas agruma.

Agrām šķirnēm uz tā paša daudzuma salmu iznāk vairāk

graudu nekā vēlām. Vēlo šķirņu salmi barībā parasti vērtī-

gāki nekā agro, vienkāršo vērtīgāki nekā dižaudzināto. Vis-

pārīgi it īpaši auzu salmu un graudu vērtība barībā ļoti atka-

las no šķirnes un augšanas un vākšanas apstākļiem.

5. Maisījumi.

Kauču tik tuvu radnieciskiem augiem, kā mūsu galvenās

labības, ir zināmas saskaņas uzbūvē un dzīves vajadzībās, to-

mēr viņu augšanas prasībās pastāv ievērojamas starpības.

Starpības pastāv pat starp vienas labības šķirnēm. Caur mai-

sījumiem iegūst drošākas, bieži arī lielākas ražas, nekā caur

tīrsējām, kaut gan pēdējais attiecas galvenā kārtā uz naba-

gām zemēm. Jo viens augs labāki izmanto zemes seklākas,

cits dziļākas slejas, vienam vajag vairāk tās, otram citas vie-

las, gads var būt vienam mazāk, otram vairāk izdevīgs v. t. t.

Pat sakņojums katrai labībai maisījumos atrasts izdevīgāks
nekā tīrsējā. Tādēļ nedrošās vietās un trūcīgos apstākļos jau

sen parasts zināmā mērā audzēt maisījumus (mistrus). Grau-

dus pārdodot gan uz maisījumiem stipri zaudē, jo tirgū par

tiem maksā ievērojami zemāku cenu nekā par tīru labību.

Dažādu labību maisījumu tādēļ parasti audzē tik daudz, cik

var patērēt pašu saimniecībā. Kādos samēros maisījumos lie-

kamas atsevišķās labības, tas atkaras no ikreizējiem apstāk-

ļiem. Pārsvarā mēdz likt to, uz kuras izdošanos lielākas cerības.

Piem. smagā zemē kviešu-rudzu maisījumā ņem vairāk kviešu,

mitrā vietā maisījumā liek vairāk auzu nekā miežu v. t. t.

Tās pašas labības dažādas šķirnes parasti maisa tikai

rudziem, jo citu labību šķirnēm pārāk nevienāds nogatavoša-

nās laiks. Rudzu šķirņu maisījumu mēdz sēt pagaidām, kamēr

nav izzināts, kāda tīra šķirne zināmā saimniecībā izdodas vis-

labāki, Šo paņēmienu tomēr lieto visai maz.
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Rudzu-kviešu maisījumu dažos apgabalos sēj diezgan
daudz. Vairāk šādu maisījumu audzē augstās grantsmāla un

smiltsmāla vietās, kur rudeņos vai pavasaros, necaurlaidīgas

apakškārtas labad, var rudziem būt par slapju, kviešiem sau-

sā laikā par sausu vai daža plika ziema par bārgu. Pie pļau-

šanas jāskatās uz rudziem, kvieši zināmā mērā nobriest pakaļ

pēc nopļaušanas. Jāizmeklē rudziem šķirne ar ilgāku, kvie-

šiem ar īsāku augšanaslaiku. Tirgū par maisījumu mēdz

maksāt rudzu cenu. Maisījumu izšķirošanai sastāvdaļās vaja-

dzīgs labs trijers, kurš tomēr gluži tīru nedod ne vienu, ne

otru labību.

Miežu-auzu maisījumam bez pākšaugu piedevas nav

pilna vērtība, tomēr tādu audzē diezgan bieži. No abām labī-

bām jāmaisa tādas šķirnes, kuru liogatavošanās iespējami
saskan. Ja mieži stipri mazākumā, tad tiem auzu pāraugtiem

vārpas ilgāki turas pret nolūšanu. Sējamlaiks jāpielāgo auzām.

Auzu graudus jau ar labu vētījamo mašinu var no miežiem

atšķirt tik pilnīgi, ka pēdējie noder putraimiem. Auzām un

miežiem dažkārt der piejaukt mazumu pākšaugu, sevišķi tur,

kur pākšaugu izdošanās nedroša.

6. Turku kvieši (kukurūza).

Turku kviešus graudos audzēt pie mums nav sekmējies.
Vienā otrā vietā gan dažu gadu iegūta graudu laba raža, bet

tad, vēsās vasarās, graudi palikuši negatavi un tāļāki audzē-

šanas mēģinājumi atmesti. Nav teikts, ka graudu kukurūzas

audzēšana ar ikgada sekmēm pie mums nemaz nebūtu

iespējama. Domājams, ka dažās vietās, Latvijas siltos apvidos
tādās zemēs, kas pasteidz nogatavošanos, turku kviešu audzē-

šana graudos varētu būt droša un ienesīga,— tikai vajag caur

pieradināšanu izveidot piedienīgu šķirni. No ārzemēm ieve-

stas ātraudzes, kas drošāki nogatavojas, ražo par maz graudu.
Pie tagadējā stāvokļa tomēr atrodu lieku šeit pārrunāt, kā

kukurūza graudiem audzējama. Toties šeit gan jāpārrunā tur-

ku kviešu audzēšana zaļ- un skābbarībai. Kukurūzai kā zaļ-
barībai priekš mums mazāka nozīme, tādēļ kā zaļbarībai pa-

rocīgāki un ar mazākām pūlēm varam izaudzēt olbaltumba-

gātos pākšaugus. Kukurūza zaļbarībā pļaujama bez tam nāk

tik vēlu, ka viņa lietojama tikai vasaras beigās, kad drīz

dabūjamas jau sakņaugu lapas. Tomēr neliedzu, ka dažos

apstākļos kukurūzas zaļbarība visai vēlama. Lielāka nozīme
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kukurūzai kā skābbarības augam. Labi kopta un mēslota ta,

ja piekopj attiecīgu šķirni, dod milzīgu zaļu masu, no kuras

iznāk gandrīz pati labākā skābbarība. Audzēšana tiklai) zaļ-,

kā skābbarībai gluži vienāda, tikai zaļbarībai jāizrauga šķirnes

ar maigākiem stiebriem, kauču uz ražas rēķina.

Kukurūzas audzēšanai pie mums jāizrauga sauļotas, ze-

mākas, gan ne slapjas vietas, kur zeme stipri iesilst. Aukstā

glīzdā vai smagā mālā, tāpat sausā, plikā smiltī un purvājā

ar kukurūzas audzēšanu nav ko nie-

koties. Ļoti noderīgi var būt trekni

dumbrāji (zāļpurvi). Citādi kukurūza

zemes īpašību ziņā nav izvēlīga, ja

tikai labi mēslots. Arī priekšaugs
krīt tikai tikdaudz svarā, cik izde-

vīgi pēc katra kukurūzai zemi sa-

gatavot. Tādēļ ka kukurūza saknes

laiž plaši un dziļi, arī zemes strā-

dājumam vajag būt dziļam, apm. kā

priekš sakņaugiem (izņemot cukur-

bietes). Pilnā aršana ne tikai stingrā,
bet arī vieglā zemē izdarāma rudenī,

pirmā vietā tik agri, ka pirms ziemas

vēl var iestrādāt kūtsmēslus. Vieglā
zemē tos var ieart agri pavasarī. Jā-
dod arī fosforskābes un kalijmēsli.

Zaļi pļaujamu kukurūzu var mēslot

arī ar atej mēsliem, tos uzgāžot rudenī

84. zīm. Turku kvieši:.

avīrieš-, b sieviešvārpiņa;
c vālīte; d grauds; e viss

augs.

vai ziema. Pavasarī zeme strādājama vairākiem lāgiem, pie
kam var pamatīgi apkarot nezāles.

Kukurūza sējama vēlu, kad zeme pilnīgi iesilusi un vairs

nav gaidāms ilgāks aukstums. Tas būtu ne agrāki par seš-

kanšu miežu sēšanas laiku. Lai uzdīgšanu sasteigtu, var lie-

tot mērcētus graudus. Var sēt ar rindsējmašinu, var arī

rokām kaisīt iepriekš izdzītās vadziņas. Mērcētus graudus

grūti sēt ar rindsējmašinu Rindas velkamas 50—60 cm lielā

savstarpējā attālumā, lai būtu parocīga strādāšana ar zirg-

rušinātāju. Sēklas iestrādāšanas dziļums 7 —B cm, skatoties

pēc graudu lieluma. Sēklas daudzums 15—20 mārc. uz pūrv.

Zeme pie sēšanas nedrīkst būt čaugana.
Kad kukurūza uznākusi, to pamatīgi noecē. Kadu nedēļu

vēlāk uzsāk rušināšanu ar zirgrušinātāju vai kapļiem, kuru
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atkārto vairākus lāgus. Zaļi pļaujamai nevajag retināšanas

un ataugu nociršanas, kā graudos laižamai kukurūzai. Tikai

kur sēkla sakritusi pārāk biezi, dažus stādus izcērt, lai pārē-

jiem būtu svabada attīstīšanās. Visa cenšanās ir iespējami
lielākas zaļas masas iegūšana. Zemās vietās var noderēt ap-

mešana kā pēdīgais kopšanas darbs.

Zaļbarībā kukurūzu sāk pļaut, kad paceļas vīriešziedu

skaras. Pēc ziedēšanas lopi zaļo kukurūzu apēd nepilnīgi,
neēstus pametot prāvus stiebru gabalus. Skābbarībai turku

kviešus atstāj augot tik ilgi, kamēr viņu masa vēl pieņemas.

Amerikāņi ieteic ieskābēšanu izdarīt tad, kad graudi vālītēs

sasnieguši piengatavību vai pat vēl tāļāk nocietējuši. Man

Vecaucē mēģinājums ar tik iestāvējušās kukurūzas ieskābē-

šanu nebij izdevīgs. Te tik vēla ieskābēšana vispārīgi nav

izdarāma, kaut gribētu, jo tās šķirnes, kas dod vislielāko zāļu

masu, graudos diezin vai kādu gadu tiks līdz graudu pien-

gatavībai. Kukurūza pie ieskābēšanas jāgriež ekseļos.

7. Griķi.

Griķus Latvijas dažos apgabalos senāk piekopa prāvos

apmēros, bet tagad viņu audzēšana pie mums galīgi samazi-

nājusies. Vietām, it īpaši vieglās un purvainās zemēs, griķiem
laikam derētu arī tagad ierādīt plašāku vietu. Griķu ir vairāki

veidi, kurus iedala 2 kopās: 1) veidi ar sārtiem ziediem,

kuriem pieder parastie un dobuļainie griķi; 2) veidi ar zaļgan-
dzeltēniem ziediem, kuriem pieskaita tatāru griķus. Tatāru

griķi pret aukstumu mazāk vārīgi nekā parastie.

Griķiem ļoti īss augšanaslaiks, 10—12 nedēļas. Viņi ir

ļoti pieticīgi. Mūsu apstākļos tiem vislabāk noder smilšainas

zemes, arī kūdrā un silazemē viņi vēl izdodas ļoti labi. Tādās

zemēs griķi pie mums var sekmīgi sacensties ar parastiem

vasarājiem. Griķus labi var audzēt plēsumos. Glīzdas, merģeļa

un kaļķa zemes griķiem neder. Augsekā tos var likt kaut

kurā vietā, bet, kā pieticīgu augu, tos mēdz ievietot attāļāku
no kūtsmēsliem. Pēc griķiem tad nav ieteicams kādu citu

augu sēt bez attiecīga mēslojuma. Griķi atstāj tīru un pamatīgi

noēnotu, irdenu zemi. Vieglā zemē pēc griķiem var vēl ap-

sēt rudzus, tiem dodot arī kūtsmēslus.

Griķu pieticību izskaidro viņu sakņu lielā spēja barības-

vielu piesavināšanā. Sevišķa spēja viņiem ir fosforskābes

uzņemšanā no grūti šķīstošiem savienojumiem, tādēļ mēslojums
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ar fosforskābi parasti maz krīt svarā. Drīzāk tiem ievajagas

kalijmēslu. Kāliju var pievest pelnos, kuru fosforskābi griķi
arī labi izmanto. Neder tiešs mēslojums ar kainitu, jo griķiem
kaitē tā lielais klorsaturs. Kūtsmēsli rada nevienādu augumu

un veldres, tāpat mākslīgie slāpekļmēsli reti kad griķiem
ieteicami. Zemi sagatavo vasarājiem parastā kārtā. Vieglu
zemi var art pavasarī, zemākās vietās tā ir pat labāki. Sma-

gāku un dumbrainu zemi vajag pirms sēšanas nostingrināt, ja
nav pati saguluši.

Griķi pie mums sējami jūnija sākumā līdz jūnija «trai

pusei. Labāki sēt rindās, 40—60 mārc. uz pūrvietas; izklaid-

sējā pāridesmit proc. vairāk. Sējuma ecēšana reti kad ietei-

cama. Nezāles apkarojamas pirms sēšanas, priekš kā laika

un gadījumu pa pilnam. Sēkla iestrādājama 2 1h—5 cm dziļi.

Griķu izdošanās ļoti at-

karas no laika apstākļiem. Jau

vieglas salnas viņus vārīgi maitā.

Stipri vēji, tāpat ilgāks lietus

ziedulaikā traucē apaugļošanu.
Taī laikā bīstams arī svelmains

karstums. Tādi gadījumi nereti

rada graudu pilnīgu neražu.

Griķi ļoti vārīgi pret krusu.

Nopietni slimo tikai tad, ja uz-

nāk ilgāks slapjums, un tad se-

višķi ar rūsu un milturasu.

Griķus pļauj, kad graudu
vairākums pieņēmis šķirnei rak-

sturīgo krāsu, kauču uz au-

giem, pie treknāka auguma, vēl

atrastos arī ziedi. Ja gaidītu

ilgāki, tad labākie graudi pie

85. zīm. Parastie griķi. Apakšā
pa kreisi grauds, pa labi zieds.

vākšanas izbirtu. Nopļautos griķus, kuros vēl daudz sulas,

krauj zārdos vai, pēc apvītināšanas kopiņās, gubās. Mēdz

novest pirms pilnīgas izžūšanas, tūlītējai kulšanai vai ieglabā-
šanai šaurās stirpās, kuras kraujamas atstatāk no ēkām ar

sāniem pret valdošo vēju. Mašinā labāki kult nepilnīgi iz-

žuvušus, jo sakaltušus graudus un sausus salmus kuļmašina

kapā. Mīkstus kuļot, salmi un pelavas jāsarga no silšanas.

Griķu graudu laba caurmērraža ir 40 pudu no pūrvietas, iz-

devīgos gadījumos raža var pārsniegt 70 pudus. Salmu un
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pelavu kopā var sanākt līdz 100 pudu no pūrvietas. Graudus

visvairāk izlieto putraimos, bīdelē no tiem bliņu miltus un pie
lētas cenas izmanto spirtdedzinātavās. Labi ievākti salmi ir

teicama barība govslopiem, pelavas var izēdināt cūkām. Lielu

ievērību griķi pelna kā medusaugs. Bez tam viņi noderīgi

ātraudzējai zaļbarībai, tīrsējā vai maisījumā ar ātraudžiem

zirņiem v. c.

II. Pākšaugi.

* Pākšaugus audzē mazākos apmēros nekā labības. Taču

pākšaugi ir to vērts, ka viņus pie mums piekoptu vairāk nekā

līdz šim, jo tiem ir dažas ļoti vērtīgas īpašības, kuru citiem

kultūraugiem, kas nepieder tauriņziežiem, nav, bet kurām liela

nozīme augu maiņā un visā saimniecības iekārtā. Arvienu

jāievēro ne tikai tas, ko katrs augs dod tieši, bet arī ko viņš

dod aplinkus, un pēdējā ziņā pākšaugi var dot ļoti daudz.

Pākšaugiem, tāpat kā citiem tauriņziežiem (ābulam, lucer-

nai v. c.) nav jāsniedz slāpekļmēsli, izņemot sevišķus gadīju-
mus. Tauriņzieži, caur kopdzīvi ar zināmām sīkbūtnēm, var

pilnīgi iztikt no gaisa svabada slāpekļa, kura krājums neiz-

smeļams. Zemē, kurā min. sīkbūtnes (t. s. dziedzerīšbakteri-

jas) spēj attīstīties un darboties, uz tauriņziežu saknēm rodas

lielāki vai mazāki, ik pēc auga dažādi veidoti dziedzerīši.

Tanīs piemājo dziedzerīšbakterijas, kuras no saimniekauga sa-

ņem bezslāpekļa barību un pretī dod tauriņziežiem noderīgus

slāpekļsavienojumus. Zemēs, kurām zināma skābumpakāpe,

dziedzerīšbakterijas nevar dzīvot. Labības, it īpaši auzas, var

vēl apmierinoši paaugt pie tādas skābumpakāpes, pie kādas

tauriņzieži vairs neaug, tādēļ ka te nevar attīstīties dziedzerīš-

bakterijas. Tādēļ pie jaunu zemju iekopšanas, ja tanīs grib
audzēt pākšaugus v. c. tauriņziežus, pirmā prasība ir gādāt,
lai zeme nav tik skāba, ka tanī nevarētu attīstīties dziedzerīš-

bakterijas. Pa lielākai daļai to panāk ar nosausināšanu un

zemes lietderīgu kopšanu vien, bet dažkārt (visvairāk purvājos)

ievajagas arī kaļķošanas. Pie plašu purvāju iekopšanas var

ievajadzēties arī zemes potēšana. Jo tur tāļā apkārtnē nav

auguši tauriņzieži, tā tad zemē nav arī dziedzerīšbakteriju.
Kamēr cilvēki un dzīvnieki šīs sīkbūtnes ievazātu no liela

attāļuma, paietu pārāk ilgs laiks. Izgatavo mākslīgas potes,

kuru pielietošana, diemžēl, sarežģīta, un potes, līdz viņas pie-

nāk un tiek lietā liktas, bieži samaitājas. Vienkāršāki tiek
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pie mērķa, ja potējamam gabalam uzved un iestrādā zemes,

kas ņemtas no tādas vietas, kur kupli audzis jaunā vietā pie-

kopjamais tauriņziedis, ar dziedzerīšiem bagātīgi apklātām
saknēm. Potes pievešana un iestrādāšana jāizdara lietainā vai

86. zīm. Pākšaugu sakndziedzerīši — a lupīnes; b fizoles; c lēcvīķa;
d īstā taukzirņa.

apmākušā laikā, jo baktērijas ļoti vārīgas pret saules apspi-
dumu. Dziedzerīšbakterijas pielāgojas tauriņziežu atsevišķām
radnieciskām kopām, piem. ābuliem un lucernai, vīķiem un

pupām v. t. t. Vienai kopai pielāgojušās baktērijas nevar

sekmīgi darboties pie svešas kopas, iekam tai nav pielāgoju-

šās, kas prasa zināmu laiku. Bet kad zeme dziedzerīšbakteriju
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pildīta, tad daudzas no tām dzīvo savvaļā, un šīs ātri pielāgo*

jas kaut kuram tauriņziedim. Tā tad ja zeme reiz priekš kāda

tauriņzieža potēta, tad drīz var tur sekmīgi audzēt arī citus

tauriņziežus, potēšanu neatkārtojot. Tikai ja ieved kādu tauriņ-

ziedi, kas attiecīgā apvidū līdz tam nav nemaz piekopts, tad

var ievajadzēties potēšana tiklab jaunā, kā vecā zemē, kauču

citi tauriņzieži tur būtu jau sen piekopti. Tomēr jāsaka, ka

potēšana pie mums vispārīgi ievajagas ļoti reti. Vismaz es,

īsti daudzos izmēģinājumos visai dažādos apstākļos, Latvijā
no potēšanas gandrīz nekad neesmu nekā laba pieredzējis:
bez potēšanas tauriņzieži auga tikpat labi un uz viņu saknēm

attīstījās tikpat daudz dziedzerīšu kā ar potēšanu. Bet tādēļ

nesaku, kā potēšana pie mums nekur nenesīs labuma. Esmu

pārliecināts, ka plašus purvājus uz reizi iekopjot pa lielākai

daļai būs jāņem potēšana talkā, ja tur gribēs tauriņziežus

drīz audzēt. Potēšana varēs ievajadzēties arī pie silāju un

sausu smiltāju iekopšanas.

Piegriezīsimies nu atkal pākšaugiem atsevišķi. Viņi ar

slāpekli apgādā ne tikai sevi pašus, bet arī citus saimniecības

augus, kuri nevar izmantot gaisa svabado slāpekli. Vispirms

tie, izēdināti, vairo slāpekļkrājumu, ko uz tīruma izved ar

kūtsmēsliem. Otrkārt pākšaugi zemi, kupā tie auguši, atstāj

slāpekļbagātu caur savām saknēm un virszemes atliekām.

Ne reti piedzīvojam, ka labības, ko audzē pēc kupliem pākš-

augiem, krīt veldrē: tik treknu (slāpekļbagātu) pākšaugi ir

zemi padarījuši. Ja plaši piekopj pākšaugus un citus tauriņ-
ziežus un gādīgi apkopj kūtsmēslus, tad bieži no labībām,

sakņaugiem v. c. „slāpekļtērētājiem" var iegūt bagātas ražas,

ne graša neizdodot par māksi, slāpekļmēsliem. Vēro, ka mai-

sījumos, kuros iejaukti pākšaugi, pēdējie arī citus augus pa

daļai apgādā ar slāpekli. Bez tam pākšaugi fosforskābi un

kāliju piesavina labāki nekā labības, un tādēļ ka viņu saknes

sniedzas dziļāki, tad tie abas minētās vielas ņem arī no tā-

diem slāņiem, kas labību saknēm nav pieejamas. Tā pākšaugi
un citi tauriņzieži labības zināmā mērā apgādā arī ar fosfor-

skābi un kāliju. Beidzot — pākšaugi pēc novākšanas zemi

atstāj ļoti labā fizikālā stāvoklī. Jo šo augu lielākā daļa, kad

tie teicami padevušies, zemi pamatīgi apēno, tādēļ tā iegūst
tā dēvēto apēnojuma gatavi. Caur bagātīgām sakņu un virs-

zemes daļu atliekām pākšaugi zemes trūdsaturu vairo tieši,
bet caur barības un kūtsmēslu daudzuma pacelšanu — aplin-
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kus. Viss nupat pārrunātais būs devis pietiekošu liecību par

pākšaugu lielo nozīmi saimniecībā, sevišķi ja lauki vēl nav

iekopti un iemēsloti.

1. Zirņi.

Zirņu ir divi veidi, kurus var saukt vienus par apaļiem,

otrus par šķautna i n i c m, pēc viņu graudu veidojuma.
Pirmiem ziedi balti, otriem violeti vai sarkanīgi. Šķautnaino
zirņu graudiem krāsa mēdz būt tumšāka, daudzreiz punktēta
vai sīki raibota (marmorēta), turpretī apaļo zirņu graudu krāsa

ir gaišāka, dzeltēnīga, dzeltēna, sārta vai zilgani zaļa v. t. t.

a) Apaļie zirņi. Apaļiem zirņiem ir daudz šķirņu,

taču šeit atzīmēsim tikai nedaudzas, kuras mūsu apstākļos

apzināmi pelna ievērību. Dažas šķirnes ir īsti tīrumaugi, citas

var piekopt tīrumā (stipri iemēslotā un iekoptā vietā) un dārzā,

vēl citas vienīgi dārzā. Tīrumā pie mums piekopj gandrīz

vienīgi šķirnes ar gludiem graudiem, turpretī dārza zirņu

dažām šķirnēm ir krunkoti graudi.

Tirgū ļoti iecienīti
„
Viktorijas" zirņi, lieliem, gludiem,

gaišiem, vairāku nokrāsu graudiem. Tīrsējā šo zirņu ražas

pie mums ļoti svārstīgas; dažus vācu audzējumus vērts pie-
maisīt pusātrām auzām. Ļoti ražīgi ir Svalefas

9Kapitāla*
zirņi, vidēja lieluma, iesārtiem graudiem un gariem salmiem.

„Mazie zaļie" jeb „papuves zirņi" maziem, zilzaļganiem grau-

diem, pieticīgi un ātraudzīgi; salmi pagari. Vieglākās zemēs

tos var audzēt papuvē.

1. Augšanas prasības. Apaļie zirņi vislabāk pa-

dodas irdenā, minerālvielām bagātā mālā ar mērenu kaļķsa-

turu vai merģeļa piemaisījumu. Pieticīgās šķirnes, kā mazie

zaļie un „Kapitala", labi aug arī vieglākās zemēs, pat paplikā

smiltī, ja tā labāki iemēslotā, tāpat dumbrā, ja tā nav minerāl-

vielām pārāk nabaga. Šādas šķirnes paaug pat glizdā, kur

~izvēlīgāki" zirņi sausā gadā nīkuļo, bet slapjā tikai „aug un

zied". Graudi vislabāk padodas, ja no pavasara laiks turas

sauss, bet ne visai karsts, un ziedulaikam tuvojoties, pat pašā
ziedulaikā atkārtojas ražīgs lietus, kurš zemi pamatīgi ņem

cauri. Pēc tam vēlams jauks un silts laiks, kurš nobeidz

tāļāku ziedēšanu un veicina ātru un pilnīgu nobriešanu. Atr*

audzes šķirnes pret ilgāku lietainumu mazāk vārīgas nekā

vēlās. Mazumā labībai piemaisīti, zirņi slapjumu panes daudz

labāki nekā tīrsējā. Dažās zemēs, sevišķi glīzdā un kūdrai-

Lauksaimnieka padomnieks
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hās zemes, kur mazs kalķsaturs, zirņi aug cieti vārāmi. Daž-

reiz te var izlīdzēties ar kaļķošanu, glīzdā arī ar oļainas

grants uzvešanu. Caur pēdējo līdzekli var glīzdu, kura citādi

zirņiem nemaz nederēja, padarīt zirņu audzēšanai ļoti derīgu;
tikai līdzeklis dārgs, jo prasa daudz darba. Zirņus, tāpat kā

citus pākšaugus, neder sēt tādās vietās, kuras nevar pamatīgi

nosausināt, kur tā tad zeme viegli ieskābst. Pākšaugi neiz-

dodas arī tur, kur nedziļi zem virskārtas atrodas rūsa.

2. Priekšaugs un zemes sagatavošana. Zirņus

parasti audzē pēc labībām; tur viņiem, arī no vispār saimnieciska

un augu maiņas viedokļa, īstā vieta. Ja zeme stipri iemēslotā,

tad neklājas zirņus audzēt pēc ziemājiem, kuri dabūjuši kūts-

mēslus. Tādā vietā ne tikai paliktu neizlietota zirņu spēja,
saistīt gaisa slāpekli, bet zirņi arī pārāk izaugtu salmos uz

graudu ražas rēķina. Neder zirņus audzēt pēc sevis pašiem

un arī pēc citiem pākšaugiem. Arī ābuls kā priekšaugs neder.

Turpretī pēc labības, kas sekojusi ābulam, zirņiem vieta pa

lielākai daļai visai noderīga.

Zemes sagatavošana priekš tīrumā audzējamiem zirņiem

ir samērā vienkārša. Rudenī smagu zemi pēc labības var

pirms lobīt vai citādi irdināt un tad art, vieglāku var art tūliņ,

ja nav iepriekš apkarojamas nezāles. Katrā ziņā jācenšas visus

darbus padarīt vēl sīltā laikā, lai zeme pagūst līdz ziemai at-

dzīvoties, jo zirņi sējami agri, tā ka zemes atdzīvošanos pavasarī

nogaidīt nav vaļas. Vēla aršana drīzāk pielaižama vieglā,
sausākā vietā, kur zeme pavasarī ātrāki iesilst un zirņus, vaja-
dzības gadījumā, var arī vēlāku sēt. Ja zeme tīra un labi

iemēslotā, tad labi var iztikt bez rudens aršanas, tikai uzlobot

vai citādi sairdinot. Bieži tādā zemē zirņi uz nearta rugāja
izdodas pat labāki, nekā uz rudens arumiem, sevišķi ja aršana

notikusi vēlu. Neartai zemei tā priekšrocība, ka uz viņas, pie

zirņu sēšanas pavasarī, tiek ievērojami agrāki nekā uz rudenī

artas, un tam smagākās zemēs daudzreiz ir izšķiroša nozīme,

sevišķi graudu ražas ziņā. Zemes dziļu irdināšanu zirņi neprasa,

pa lielākai daļai tiem tāda pat kaitētu. Zirņiem vajadzīga

nogūlusi zeme, tie paši viņu padara irdenu. Tādēļ arī, ja

zirņus sēj ar rindsējmašinu, tad zemi pavasarī nevajag irdināt

dziļāki, nekā prasa sēklas iestrādāšana.

Kā aizrādīts, zirņi sējami attāļāk no kūtsmēsliem.

Tikai ja augsekas sakārtošana citādi dara grūtības, tad zirņus

laiž pēc kūtsmēslus dabūjušas labibas, tā mēslojot, ka no kūts-
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mēslos dotā slāpekļa priekš zirņiem paliek iespējami maz pāri.

Daži zemkopji gan dara tā, ka, lai slāpekļnahagā zemē ļoti

agri sētus zirņus sākumā ātrāki „padzītu uz augšu", reizē ar

zirņu sēklu iear mazumu smalku kūtsmēslu. Šķirnes, kam

vairāk dārzaugu raksturs, gan parasti liek otrā vietā pēc
kūtsmēsliem. — Kāliju zirņi labi atraisa un sameklē, bet

viņiem tā daudz vajag, sevišķi augšanas pirmā laikmetā, kufa

sākumā saknes vēl nav pilnīgi attīstījušās. Tādēļ mēslojums

ar kalijsāļiem ne reti labi atmaksājas, sevišķi kalijnabagās
smilts un dumbrainās zemēs. Vieglās zemēs lietojams kainits,

kurš izkaisāms vēlu rudenī vai ļoti agri pavasarī. Var kainitu

uzkaisīt arī pēc zirņu iestrādāšanas, taču tad sausā pavasarī

kainita darbība var noseboties, tādēļ tāds mēslojums pielaižams
tikai tad, ja kainitu nevar īstā laikā piegādāt. — Tādēļ ka

fosforskābes stipra uzņemšana notiek tikai ziedulaikā, tad

to zirņiem var sniegt arī grūtāki uzņemamā veidā, sevišķi

vieglākās zemēs. Stingrākās zemēs tomasmiltus labāk izkaisīt

rudenī. Sevišķa vērība mēslošanai ar fosforskābi piegriežama

pie tiem zirņiem, kurus lieto cilvēku pārtikai, jo no šāda

mēslojuma graudi mēdz vārīties mīkstāki. — Kaļķnabagās

zemēs zirņi ļoti pateicīgi par kaļķošanu. — Ja zirņu priekš-

augs dabūjis spēcīgu minerālmēslojumu, tad no tā atliekām

zirņiem pilnīgi pietiek. Turpretī labi augušu zirņu pēcaugam

pa lielākai daļai ieteicams dot minerālmēslus.

3. Sēšana. Sēklu gatavojot jāatšķir sisti un tārpu

maitāti graudi. Dīgspēju pārbaudot jātur vērā, ka zirņu dau-

dziem graudiem, kauču tie pilnīgi dīgspējīgi, dīgļi nespēj

pārplēst mizu un caur to dīgļi „neizšķīlušies" aiziet bojā vai

dīgšana notiek pārāk gausi un nevienādi. Pie ātraudzēm

šķirnēm to piedzīvo mazāk nekā pie vēlām. Visvairāk tas

atgadās, kad graudi gatavojušies slapjā laikā. Zināmā mērā

te var izpalīdzēties caur sēklas stipru žāvēšanu. Arī ja divi

gadus veca sēkla vasaru stāvējusi karstā vietā, piem. zem

skārda jumta, viņa dīgst otrā gadā labāki un ātrāki nekā

pirmā gadā. Sīkstmizas graudu dīgšanu var uzlabot caur to,

ka viņus pirms sēšanas izberž ar asu granti. Var arī dabūt

mašinas pākšaugu graudu mizas brūcēšanar".

Zirņi jāsēj agri, un jo cietāka zeme, toties vairāk sēšana

jāsteidz. Saprotams, viņus nedrīkst slapjā zemē „iesmērēt".

Visagrāki iespējams sēt uz rugāja, jo tas agrāki apžūst un

uzirdinātā zeme te visātrāki atdzīvojas. Ja zeme sausa, tad
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sēkla nemaitājas, kauču pēc sēšanas uznāktu stiprāks sals.

Arī zirņu asni panes stipras salnas. Vēlu sēti zirņi var palikt

nenogatavojušies, un vispārīgi tie mazāk rasmīgi par agri sē-

tiem. Zirņiem der piemaisīt auzas, ap 10 mārc. uz pūrv.,

slāpekļbagātās vietās vēl vairāk. Auzu šķirne jāpielāgo zirņu

ātraudzībai un jāizmeklē tāda, kam stingri stiebri. Auzu raža,

kā saka, „nāk pa virsu" (kā uzvija). Ari gubošanā nn kul-

šanā auzu piemaisījumam ir savi labumi. Zirņus ar auzu pie-

maisījumu labāki velk kuļmašinā.

Zemes tik rūpīgu sagatavošanu, kā labībām, zirņi, kā

jau dzirdējām, neprasa un pat nemīl. Ja lauks rudeni uzarts,

tad daudzreiz pietiek pamatīgas saecēšanas ar smagām ecēšām,

lai varētu sēt ar rindsējmašinu. Ja sēklu iear, tad pietiek ar

arumu nogludināšanu ar ecēšu vai šļūci. Ja sēj tieši uz ru-

gāja, tad ieteicams, vismaz smagākā zemē, to pirms uzirdināt

ar šķīvj- vai atsperecēšu. Sēkla iestrādājama 2—3 col. dziļi,
skatoties pēc graudu lieluma. lestrādājumam vajag būt tik

dziļam, ka dīgstot graudi neizlien virs zemes, jo tad būtu sē-

juma nedroša ecēšana. learts sējums jāpieveļ. Rindsējā rin-

das liekamas 20—35 cm atstatumā, skatoties pēc tā, cik kupli
katra šķirne aug un cik izdevīgi augšanas apstākļi. Izklaid-

sējā uziet 2—3 pudi uz pūrv., rindsējā tikai par s—lo°/o5 —10°/o mazāk.

Jāizvairās no biezas sēšanas, jo biezi augoši zirņi nav skaroti

un vieglāki krīt veldrē.

4. Kopšana. Pēc. uznākšanas zirņi jāecē, līdzīgi la-

bībai. Ja nezāles uzdīgst agrāk par zirņiem, tad arī jāecē ag-

rāki, ecēšanu vajadzības gadījumā atkārtojot. Drīza ecēšana va-

jadzīga arī tad, ja laukā vārpata vai citas sakņnezāles, kuras

pēc zirņu iearšanas lauku noveļot dabū iespēju ātri atzelt.

Tās tad, tiklīdz velšana izpildījusi savu galveno uzdevumu,

ar ecēšām izvelk izžāvēšanai. Vārpatu kupli zirņi var gan

pāraugt un apspiest, bet viņa tomēr apakšā turas dzīva. Tā-

dēļ, ja vien iespējams, labāk arī šo nezāli apkarot vēl pirms

zirņu sēšanas. Zirņu šķirnēm, kam dārzaugu raksturs, var

visai noderēt rušinā š a n a. Šo šķirņu graudu dārgā cena

var labi atmaksāt rušināšanas izdevumus. Šīs šķirnes vis-

pārīgi kopjamas līdzīgi rušināmaugiem. Kupli augošas šķirnes

rušināšanu nemēdz atmaksāt, var no tās pat augt nevēlami

trekni. Te arī rindsējai maz vai nekāda pārākuma parizklaid-

sēju, jo rindu starpas tiek ļoti drīz aizsegtas.
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No Slimī I) ā m zirņus pie mums var nopietni maitāt

tikai vairāki milturasas veidi. Cita līdzekļa pret tām nav, kā

zirņus taī pašā vietā-neatkārtot bieži. Bīstamākais ienaidnieks

iz dzīvniekvalsts ir strīpotais smecernieks jeb zirņu 1 ap ē d ēj s.

Tas ir sīks kukainis, kas uzbrūk jauniem augiem un karstos,

sausos pavasaros var nomaitāt veselus sējumus, noēdot pirms

lapas un beidzot arī stumbru. Kukaiņi var attīstīties arī uz

ābula un no tā pāriet uz tuvumā sētiem zirņiem. Galvenais

pretlīdzeklis ir agra sēšana, jo ja kukaiņiem uzbrūkot zirņus

jau var plivināt vējš, tad nopietna maitāšana vairs nenotiek;

vējš kaitēkļus no augstākām lapām pastāvīgi nopurina. Smiltī

ātraudžus- zirņus var paglābt caur vēlu sēju, pēc tam kad

kukaiņu laiks jau pagājis. Taču zinām, ka arī te agra sēja

vispārīgi ieteicamāka par vēlu. Arī zirņu graudu tārpainums,
kas nāk no zirņu tinēja cirmeņiem, mazināms vai pat no-

vēršams caur agru sēšanu.

5. Novākšana. Mūsu klimatā zirņu pākstes nogatavo-

jas ļoti nevienādi. Slapjākos gados un vispār pie kupla

auguma, pirmās pākstes jau gatavas, kad augšējos zaros vēl

atrodas ziedi. Ja nogaidītu tikai pākšu lielākās daļas no-

gatavošanos vien, tad daudz graudu izbirtu. Tādēļ jāpļauj,
kad gatavas 3—4 pirmās pākstes, sevišķi ja sējums lielāks.

Zirņus tādā pakāpē pļaujot dabū vēl sekošus labumus: salmi

un pelavas ir teicama lopbarība, un pļaušana vieglāka, kamēr

zirņi vēl turas stāvāki. Ar pļaušanu sevišķi jāsteidzas, ja

zeme vārpataina. Ja vārpata dabū sazvilušiem zirņiem cauri

izaugt, tad vairs nevar ne rokām, ne ar zālespļāvēju lāga pa-

pļaut, daudz graudu izbirst un daudz iet bojā caur pākšu ap-

pļaustīšanu. Bet vārpata, pļaušanu vilcinot, iezeļ arvienu

vairāk un atkal grūti izskaužama. Turpretī ja vārpatainus

zirņus pļauj agri, tad nezāle no zirņu apakšas iznāk vārga un

reta, un ja zirnāju, tūlīņ pēc zirņu sakraušanas uzloba, tad

viegli vārpatu izskaust vai galīgi. Tikai tā rīkojoties zirņi

noder par palīgu vārpatas apkarošanā, kamēr citādi var iznākt

taisni otrādi, jo zirņu noraudzētā un bagātīgi ar slāpekli ap-

gādātā zemē vārpatai ļoti patīkama augšana. Smagai zemei

zirnāja drīza lobīšana vai irdināšana vajadzīga arī tādēļ, lai

uzturētu zirņu radīto fizikālo stāvokli. Zirņus, ja vien ie-

spējams, vajag drīz pēc nopļaušanas sakraut lielos zārdos.

Tur negatavās pākstes pamazām ienākas un zirnāji izžūst par

skaistu ēdamo. Ja zārdus nevar sagādāt, tad zirņi jākrauj
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lielās gubās, tos, ja viņi stiprākā zaļumā pļauti, iepriekš drusku

apžāvējot kopiņās. Jo mīkstāki (jaunāki pļauti) zirņi, toties

čaganākas jākrauj gubas, lai tiek gaiss iekšā un „sviedri" ārā.

Arī lielās gubās zirņi kārtīgi ienākas, un zirnāji, pamazām

žūstot, iztaisās par teicamu lopbarību. Uzmanīgi jāgubo zirņi,
kas satur vairāk vārpatas vai citu smalku, ātru sagulšanos
veicinošu nezāļu. Tādi ilgāki jāžāvē kopiņās un jākrauj tievās,

nelielās gubās. . Tās, ja vajadzīgs, pēc kāda laika var savie-

not lielās gubās, tāļākai žāvēšanai. Ja zirņi nesatur šādas

nezāles, it īpaši ja viņiem piemaisītas auzas lielākā daudzumā,

caur ko sagulšanās notiek gausāki, tad tos vējotā šķūnī var

ieglabāt vēl stipri mīkstus. Kult zirņus tad gan -ieteicams

tikai pāris mēnešu pēc ieglabāšanas. Ja zirņi no lauka jāno-
ved ļoti steidzīgi, piem. ja zirnājā jāsēj ziemājs, tad pusžuvu-

šie zirņi klajā vietā jākrauj šaurās stirpās, ar sāniem pret val-

došo vēju. — Sausus zirņus, mašinā kuļot, jāpielūko, ka tie

netiktu skaldīti.

Apaļo zirņu graudu ražas var atgadīties ļoti augstas,
līdz 80 pud. no pūrv. Caurmērražas vienkāršām šķirnēm pie

mums svārstās no 30 —50 pudiem. Zirņu graudi cilvēku

pārtikā pelna lielāku ievērību, nekā tiem līdz šim piešķir.

Zirņu salmu var iegūt līdz 150 pud. no pūrv. Pajauni pļautu

un lietpratīgi apgodētu zirņu salmi ir ļoti vērtīga lopbarība,
bet ja zirņi pļauti pārstāvējuši, tad no viņu salmiem maz

labuma. Maitātus, pelējušus zirnājus un pelavas labāk izlietot

pakaišiem.

b) Šķautn ain i c zirņi. No šķautnainiem zirņiem

Latvijā piekopj gandrīz vienīgi pelēkos. Ir vēlāki un agrāki

veidojumi. Vērtīgākos un cenā dārgākos graudus dabū no

vēliem pelēkiem. Graudu lielums atkaras galvenā kārtā no

zemes, kādā pelēkos zirņus audzē. Pelēkie zirņi vislabāk

padodas grantainā, it īpaši oļainā, kaļķbagātā mālā. Tur izaug

tirgū iecienītie „lielie" pelēkie zirņi, un ražas tur ir samērā

lielas un drošas. Citādās zemēs pelēkie zirņi nesasniedz še-

jienes apstākļiem pielāgojušos apaļo šķirņu ražas un bieži dod

graudu pilnīgu neražu. Vieglā zemē vismaz lielos pelēkos

nemaz nav vērts audzēt. Atskaitot augšminētās izdevīgās

zemes, pelēkos zirņus ieteicams audzēt tikai kā stiprāku vai

vājāku piemaisījumu vēlām auzām vai mistram. Tā pat ne-

izdevīgos gados nevar neko zaudēt, bet caurmērā dabū zirņu

mērenu ražu un labus, tārpu neēstus graudus. Lielo pelēko
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zirņu seklas tīrseja (neskaitot auzu piemaisījumu) iziet 272—8

pudi uz pūrv.

Audzēšanas, kopšanas un vākšanas paņēmieni šķautnai-
niem zirņiem tie paši, kas apaļiem. Viņiem sevišķi krīt svarā

agra sēšana, tādēļ ka tiem ilgs augšanaslaiks. Tikai mistrā

pielaižama vēlāka sēšana, jo te zirņi cenšas auzām līdzi tikt,

ir labāki pasargāti pret kaitēkļiem (tie citu augu starpā „no-

maldās") un gatavās labības starpā pēc pāragras pļaušanas
labi ietekas un izžūst.

Šķautnaino zirņu sevišķs veids ir pelušķi. Kamēr citi

šķautnainie zirņi smilti nemīl, tikmēr pelušķi ir taisni smilts-

zirņi. Viņi gan aug arī smagākās zemēs, bet tur ļoti ilgi zied

un izdod maz graudu. Tādēļ labākās zemēs pelušķus audzē

tikai zaļbarībai vai zaļmēsliem. Pelušķu graudi ir apm. mazo

zaļo zirņu graudu lielumā, ieapaļi vai no divām pusēm sa-

spiesti, brūngani vai dzeltēnīgi pelēkas pamatkrāsas ar daudziem

sīkiem melniem punktiņiem. Graudu raža izdevīgos apstākļos

var sniegties līdz 70 pud. no pūrv. un augstāki, bet caurmēr-

raža mēdz būt ap 40 p. no pūrv. Salmu, kuri maigāki nekā

pelēkiem zirņiem, var sanākt līdz 200 p. 110 pūrv. un, izdevīgi

ievākti, tie ir teicama rupja barība, tomēr mazāk gārda nekā

apaļo zirņu salmi. Arī pelušķu zaļbarība lopiem nepatīk tā,

kā piem. mazo zaļo zirņu zaļbarība. Pelušķu graudi ir teicama,

olbaltumbagāta spēkbarība. —

Pelušķu sēklas, graudos audzē-

šanai, rindsējā iziet ap 2 p. uz

pūrv., izklaidsējā par apm.

10°/o vairāk.

2. Lēcas.

Lēcas Latvijā vēl ne-

audzē gandrīz nemaz. Jau

priekš apm. 30 gadiem šeit

mēģināju lēcas audzēt, un iz-

nākums bij apmierinošs. Vec-

aucē pēdējos divi gados de-

monstrācijas nolūkos audzējām
kādu mazu, brūngraudu šķirni,

87. zīm. Lielā lēca.

kura kārtīgi attīstās un nogatavojas. Bet ar to vien nav izšķirts

jautājums, vai vērts Latvijā lēcas un kādas viņu šķirnes audzēt

plašākos apmēros. Tādēļ lēcu kultūru šeit neaprakstīšu. Lēcas šeit
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pieminu galvenā kārtā tādēļ, lai par nosaukumu tiktu skaidrībā

tie daudzie saimnieki, kas vīķus (Vicia sativa L.) sauc par

lēcām, kuras ir kas pavisam cits, proti Lens esculenta Monch.

Vajadzēja gan iedomāties, ka Ksavs nevarēja būt tiktāļ ap-

mulsis, ka tas pirmdzimtību pārdotu par vīķu virumu.

Turpretī labi sagatavots īstu lēcu virums ir gan to vērts, kā

par viņu atdod kaut ko lielāku, lai nu ne tūliņ pirmdzimtību.
Pasaules tirgū par lēcu graudiem mēdz maksāt 2—3 vīķu

graudu cenas.

3. Vīķi.

Vīķus vairāk parasts audzēt zaļbarībā, bet attiecīgās
zemēs tie pelna ievērību arī kā visai ražīgs grauduaugs. Ir

vasaras un ziemas vīķi, bet pēdējiem, tāpat kā ziemas zirņiem,

mūsu klimatā līdz šim nav

praktiskas nozīmes. Pie

mums izplatījušies visvairāk

tā dēvētie vienkāršie

vīķi, ar nelieliem, rūg-

tenas garšas graudiem, kuru

miltus var izēdināt tikai

govslopiem. Patīkami būtu

audzēt šķirnes ar labākas

garšas graudiem, bet tādu

graudu šķirnes, kas līdz šim

izmēģinātas, pie mums bieži

nenogatavojas, un tādēļ tās

audzē tikai pa retam. Pirms

kara man izdevās izaudzi-

nāt vīķus ar lieliem pelē-

kiem, zirņiem līdzīgas gar-

šas graudiem, bet kara

laikā šie vīķi, kurus audzēja vēl tikai Bērzmuižā, bij aizlaisti

postā. Paredzams, ka šādu saldvīķu šķirni, kas mūsu klimatā

var kārtīgi nogatavoties, izdosies no jauna izkopt.

Vīķi graudos vislabāki padodas vidēji smagās zemēs, bet

arī smagā zemē tie var bieži dot labu ražu, kauču te viņi,

tāpat kā pelēkie zirņi, dažkārt nogatavojas par vēlu un tad

rada lielas grūtības pie novākšanas. Ja vieglāka zeme satur

diezgan kaļķa, tad arī tanī vīķi graudus ražo teicami, bet

īstas sausas kaļķzemes vīķiem tikpat nederīgas, kā smilts un
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purvājs. Slapjumu vīķi panes labāki nekā zirņi, vispārīgi

viņiem patīk zināms leknums. Pret salnām vīķi izturīgi,

vīķus mēdz audzēt pēc labībām, smagākās zemēs attāļāk no

kūtsmēsliem. Paši ar sevi vīķi nesatiek, taču tos drīkst at-

kārtot biežāki nekā citus pākšaugus, ik pēc 3—4 gadiem.
Kūtsmēslus dot vīķiem tieši nav ieteicams, jo graudu

ražu tie parasti mazina, smagākās zemēs pat padara nedrošu.

Vairāk vērības jāpiegriež fosforskābes mēsliem, kamēr

kalijmēsliem var būt nozīme tikai vieglās, kalijnabagās zemēs.

Toties kalijmēslu bieži ievajagas vīķu pēcaugam.

Vīķus var sēt arī uz rugāju, līdzīgi zirņiem, tomēr vīķi

vispārīgi gan prasa zemes labāku sagatavošanu nekā zirņi.

Tādēļ, ja vīķus sēj uz nearta rugāja, tad tas iepriekš pamatīgi

jāsairdina, sevišķi ja zeme smagāka. Tāpat vīķi prasa tīrāku

zemi, it īpaši tā nedrīkst būt tik vārpataina, kāda pielaižama

zirņu audzēšanā. Dziļa strādāšana pie zemes sagatavošanas

pavasarī neder. Graudos audzējamus vīķus vajag sēt iespē-

jami agri. Tādus vīķus ļoti ieteicams sēt rindās, piemaisot

ap 20 mārc. auzu uz pūrv.; smagās zemēs, kur paredzams

vīķu trekns augums, vēl vairāk. Rindās sējot vīķu iziet 60—

S0 mārc. uz pūrv., izklaidsējā par 10—15°/o vairāk. Izklaid-

sēju iestrādā ar 4 lemešu arklu vai atsperkultivatoru un pēc

tam pieveļ. Sējuma ecēšanai jālieto vieglākas ecēšas nekā

zirņu ecēšanai.

Arī vīķu bīstamākais ienaidnieks ir smecer nieks.

Tas vīķus var nomaitāt drīzāk, tādēļ ka tie sākumā attīstās

gausāki un viņu graudi satur mazāk rezervvielu nekā zirņi.

Maisījumā, kurā pārsvars labibai, smecernieki nav bīstami.

Vīķu lapām un stublājiem uzkrīt utis. leteicams utu perē-

kļus, kuri vispirms parādās sējuma malās, tūliņ ar visiem

augiem iznīcināt, lai postītāji neizplatītos tāļāk.

Vīķi pļaujami, kad dažas apakšējās pākstes nokaltušas.

Ja žaudēšana nenotiek pārāk strauji, tad labi ietekas arī citas

pākstes. Ļoti ieteicama zārdošana, sevišķi ja auzu piemaisī-

jums mazs. Ja zārdu nav, tad jāgubo, pie tam ievērojot, ka

vīķi sagulstas ātrāki par zirņiem. Bīstama ir vīķu saliedēšana

vālos vai kopiņās, jo izlījuši un pēc tam izžuvuši vīķi pie

tāļākas apgodēšanas stipri birst, bet gubās tos nedrīkst kraut

tik mīkstus kā zirņus. Daudz šādā gadījumā palīdz auzu

stiprs piemaisījums. Labākā pļaušana ar zālespļāvēju; ja pie-
maisīts daudz auzu, tad dažkārt var pļaut ar labības pļauj-
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mašinu. Kult vajag tikai tad, kad graudi pilnīgi izžuvuši, jo

vīķu mīksti graudi drīz silst un pel. Vīķu raža izdevīgos ap-

stākļos var uziet līdz 70 p. no pūrv., taču vispārīgi tā ir ļoti

svārstīga. Labi ievāktu vīķu salmi ir vidēja labuma rupja

barība, slāpekļa nabagāki, mazāk gārdi un ne tik labi sagre-

mojami kā zirnāji. lepelējuši vīķāji jāizēdina ļoti uzmanīgi. —

Vīķi zemi atstāj labā fizikālā stāvoklī, tie ir teicams priekš-

augs vasaras labībām.

Sevišķs veids ir smilts- jeb pūkainie viķi (Vicia villosa

Roth.), koši ziliem (vijolētiem), ķekarainiem ziediem, pūkai-
nām lapām un līdz (i pēdas gariem stublājiem. Aplami tos

šeit saukā par ziemas lēcām. Tikai smiltī un citā vieglākā
zemē viņus vērts graudos audzēt, smagā tie noder vienīgi

zaļbarībai. Bet arī vieglā zemē smiltsvīķus graudos audzēt

neder tīrsējā. Graudos audzēšanai ieteicams smiltsvīķus pie-
maisīt rudziem vai kviešiem, 10—20 mārc. uz pūrv. Vīķu

graudus no labības graudiem var viegli atdalīt ar vīteņtrijeru.

Ja vīķus atšķir nepilnīgi, tad tie rudzos ieviešas kā nepatīkama

nezāle, un rudzu graudus nevar pārdot par pilnu cenu, jo

vīķu piemaisījums maizi padara negārdu. Pēc ziemājiem, kuros

auga smiltsvīķi, neder sēt citu labību, jo arī tanī augs smilts-

vīķi, tādēļ ka novācot arvien zināms daudzums vīķu izbirst.

Smiltsvīķus var iznīdēt caur to, ka pēc ziemāja, kuram tie bij

piemaisīti, audzē kartupeļus, sakņaugus, ābulu vai citu zaļi

pļaujamu augu. Lopiem smiltsvīķu graudus neizēdina, jo tos

var par samērā augstu cenu pārdot sēklai, un augsta tā tādēļ,
ka smiltsvīķus graudos audzē maz un arī ražas ir mazas. To-

ties daudz smiltsvīķu audzē zaļbarībai. — Smiltsvīķi ir viens

no ievērojamākiem medusaugiem.

4. Lauka pupas.

Lauka pupām (Vicia faba L.) ļoti spēcīga, dziļi zemē

ejoša galvenā sakne, no kuras ataug daudzas sāņsaknes. Pē-

dējās sasniedz ievērojamu garumu. Stublājs var izaugt līdz

4 pēdas garš. Izdevīgos apstākļos uz viena celma var attīstī-

ties vairāki stublāji, taču cerošanu nevajag caur retu sēšanu

veicināt, jo kupli cerojis sējums pārāk nevienādi nogatavojas.

Pupas apaugļojas tiklab caur paš-, kā svešapputekļošanu.
Graudi dažāda veida — plakani, ieapaļi v. c, ik pēc šķirnes.

Arī graudu lielums dažāds. Spilgtāki nošķinas 2 kopas —

mazās un lielās pupas.



203

Mazām jeb zirgu pupām stublāji tievāki, bet gafāki, sān-

lapas sīkākas nekā lielām. Graudi mazi, apaļīgi vai liegi sa-

spiesti. Parastās zirgupupas mazākiem, tumšākiem graudiem un

aug drusku ilgāki nekā Tiringijas jeb Halberštates pupas. Pē-

dējās drīzāk var pārdot cilvēku pārtikai. Lielās jeb cūkupupas

aug druknākas, .bet tām stublājs īsāks nekā zirgupupām.
Graudi lieli, plakani. Sīm pupām mazāka raža, un viņas agrāki

nogatavojas. Uz lauka viņas audzē maz, parasti tikai kā pie-
devu kartupeļiem vai sakņaugiem, arī treknās vietās, saim-

niecības tuvumā, agrai lietošanai. Pārtikas tirgū viņas vairāk

pieprasa un labāki samaksā nekā zirgupupas. Turpmākās

pārrunās turēsim vērā tikai zirgupupas, kā īstu tīrumaugu.

Pupas mīl smagu zemi, leknu un labi iemēslotu vietu.

Tādos apstākļos, sevišķi ja smagai zemei zināma kaļķbagātība,

pupas dod vislielāko ražu. Vērts viņas vēl audzēt irdenā,

trūdbagātā mālā, arī mālainā dumbrā. Smiltī, pat mālainā,

īstu laukapupu audzēšana nemēdz atmaksāties. Pupas sevišķi

labi padotos un būtu viegli apkopjamas pēc rušināmaugiem,
kas bij spēcīgi mēsloti ar kūtsmēsliem. Augu maiņas labad

viņām šādu vietu tomēr ierādīs tikai izņēmuma gadījumos.
Parasti viņas audzē starp 2 labībām, kā priekšaugu izraugot

stiprāki mēslotus ziemājus. Labi, ja smagā zemē ziemāji sēti

melnā papuvē, kura krietni izstrādāta un dziļi arta. Vareni

pupas padodas nolaistu dīķu vietās, ja zeme tur pietiekoši

smaga vai treknas dūņas bagāta. Arī trūdbagātos māla plē-

sumos pupas skaisti aug un ražo jau trešā, pat otrā gadā pēc

uzplēšanas.
Zeme pupām jāsagatavo rūpīgi. leteicams priekš-

auga rugājus iespējami drīz uzlobīt, pēc tam uzdiedzējot un

iznīcinot sēklnezāles. Aršanu jācenšas izdarīt vēl siltā laikā.

Pavasarī lauks pie pirmās iespējas dziļi jāuzirdina. Līdz pupu

sēšanai zemei vajag atgult. Ja tas nenotiek, tad jāblīvē.

Pupas, pretēji zirņiem, labi panes kūtsmēslu tiešu

devumu. Taču vajadzīgs tas tikai tad, ja zeme stipri nopli-
cināta un nocietējusi. No māksi, mēsliem lielāka vērība jāpie-

griež fosforskābes mēsliem, bet arī kalijmēsli dažkārt ražu

ievērojami paceļ, sevišķi vieglākās zemēs. Kālija uzņemšana

notiek galvenā kārtā augšanas sākumā, turpretī fosforskābes

galvenā piesavināšanās ap ziedulaiku.

Tadeļ ka pupam ilgs augšanaslaiks, viņas sējamas

iespējami agri. Sekla rūpīgi jāpārbauda, jo arī pupu graudi,
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līdzīgi zirņiem, var atgadīties sīkstām mizām. Lauka pupas

ļoti mīl un labi atmaksā tādēļ viņas ieteicams sēt

tik atstatās rindās, ka iespējams sējumā strādāt ar zirgrušinā-

tāju. Ja rušināšanu neparedz, tad rindas stāda biezāki. Izklaid-

sēja pielaižama tikai tad, ja zeme tīra un nav rindsējmašinas.
Sēklas iziet rindās: mazām zirgpupām ap 6, Halberštates ap

4 pudi uz pūrv. Rindsējmašinu vairākumam priekš pupām

vajadzīgi sevišķi izmetēji, jo parastie stūmēji lielos graudus

skalda, bet smēlēji neņem iekšā. lestrādāšanas dziļums 2*/a—

3/2 col., ik pēc graudu lieluma un zemes īpašībām. Lai tik

dziļi varētu iestrādāt ar rindsējmašinu, blīvēta zeme pirms
sēšanas atkal jāuzirdina vajadzīgā dziļumā un lemešiem jā-
uzliek attiecīgi svari. Izklaidsēju iestrādā ar vairāklemešu

arklu. Tiklab šī, kā rindsējā jāpieveļ.
Kad pupas uznākušas, viņas krietni jāsaecē. Pupas

pamatīgu ecēšanu ne tikai panes, bet arī mīl, sevišķi smagā

zemē. Ja pupas nerušina, tad bieži var būt ieteicams, viņas

audzēt ar vīķu vai vēlu zirņu piemaisījumu. Tā raža mēdz

iznākt drošāka un arī lielāka. Min. augus ieteicams labāk

piemaisīt ne tūliņ pupas sējot, bet vēlāk, jo viņi nogatavojas
ātrāki par pupām. Zirņu vai vīķu sēklu nu var iestrādāt tad,

kad uznākušas pupas, kaut gan tā zināma daļa graudu paliek

nedīgusi vai to nolasa putni. Zirņu vai vīķu piemaisījumam
vēl tas labums, ka ar to kuļmašina pupas labāki velk iekšā,

kāmēr citādi pupu kulšana ļoti garlaicīga. Rušināšanu

izdara pāris reizes, kamēr pupas nav priekš zirgrušinātāja par

augstu. Mazos sējumos sasniedz lieliskus panākumus, ja ru-

šina ar kapli, ar kuru var kārtīgi izcirst nezāles ne tikai rindu

starpās, bet arī pašās rindās. Pupas ļoti mīl apmešanu, it īpaši

smagās leknās zemēs, kuras lietainā laikā var tapt par aukstu.

Lielus sējumus tomēr labprāt neapmet, tādēļ ka tad apgrūti-
nāta pupu pļaušana ar labības pļaujmašinu. Rokām pļaušanu,
laušanu vai plūkšanu apmetums, saprotams, netraucē.

Lauka pupu kaitīgākie postītāji pie mums ir melnās

un zaļās laputis. Pret tām ieteic aptašķīšanu ar ziepjūdeni,

V'2% lizola šķīdinājumu, petrolejas saskalojumu vai tabakas

novārījumu. Lielumā, uz lauka, šie līdzekļi iznāk par dārgu,

tādēļ tur laputis jāiznicina tāpat, kā pie vīķiem aizrādīts. Arī

pupām uzbrūk lapuēdēji smecernieki, taču te viņi nav

bīstami, jo pupas, kuru graudos liels rezervvielu krājums, at-

tīstās ātri mi postītājus drīz nopurina vējš.
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Pupu vākšanas laiks pienācis, kad apakšējās pākstes
metas melnas. Zaļās pākstes nogatavojas pēc nopļaušanas.
Lielus sējumus parocīgi pļaut ar labības pļaujmašinu, mazus

var pļaut ar vienroci izkapti, lauzt vai plūkt. Garkāte izkapts

pupas pārāk izklaidē. Ja lielākā daudzumā piemaisīti zirņi vai

vīķi, kas pupas satur kopā, tad labi var pļaut arī ar garkāti.

Pupu siešana kūļos tērē daudz saišu un laika. Vienkāršākais

paņēmiens ir — pupu kopiņas sakraut gubās, ar resngaliem

uz āru. Gubas jākrauj rūpīgi, lai galos nesūktos ūdens iekšā.

Citādi gali jānosedz ar salmiem. Ja agra rudens vai citu

iemeslu dēļ pupas nevar pienācīgi izžāvēt uz lauka, tad tās

jāieglabā augšienēs vai citās vējotās telpās, vai atkal jāliek
šaurās stirpās. Ja kulšana paredzēta ziemā, tad stirpas jāno-
sedz ar salmiem (arī sānos), lai neputina sniegu iekšā. Labākā

kulšana ar spriguļiem vai kantainu kūleni. Lieli daudzumi

gan jālaiž kuļmašinā, bet tur grūti novērst sausu graudu

prāvāka skaita skaldīšanu. Pēdējo var stipri mazināt, ja grau-

dus saņem mašinas apakšā.

Pupu graudu raža var būt ļoti liela, mazām zirgupupām

pat līdz 100 pud. no pūrv. Bet tādas ražas var dabūt tikai

noderīgākās vietās un izdevīgos gados. Caurmērā jārēķinās

ar 40—60 pudiem no pūrv. Graudus var lietot pārtikā, un

teicama spēkbarība tie ir visiem mājlopiem. Sevišķu ievērību

viņi pelna zirgu un cūku ēdināšanā. Pupu salmiem un pela-
vām lopbarībā ļoti maza vērtība.

5. Lupines.

Lupinēm Latvijā nozīme tikai kā zaļmēslu augiem. Grau-

dos viņas būtu vērts audzēt tikai pašu sēklas vajadzībām.

Zaļbarībai lupines neder. Pie mums var sekmīgi audzēt

dzeltēno, zilo un balto lupini. No abām pirmām var sēklu

paši audzēt, bet baltās lupines sēkla jāieved, tādēļ ka tā pie
mums nenogatavojas. Dzeltēnā lupine audzējama tikai gluži

vieglā smiltī, kur tā padodas labāki par citām. Saturīgākā
smiltī jāaudzē zilā vai baltā, kuras te dod daudz vairāk masas

nekā dzeltēnā lupine. Vecaucē, mālainā smiltī, vislielāko masu

deva baltā lupine, bet stublāji tik rupji, un .lielais augums nāk

tik vēlu, ka šī lupine būtu zaļmēsliem izdevīgi audzējama
tikai priekš nākoša gada kartupeļiem vai sakņaugiem. Ziemāju

mēslošanā, pēc mana uzskata, priekšroka dodama zilai lupinei,
kura attīstās straujāki un kuras smalkākie stublāji ātrāki sa-
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dalīsies. — Lupinēm drukna, līdz 7 pēdām gara galvenā sakne,

pie kuļas vispāri, arī lielākā dziļumā, attīstās spēcīgas sāņ-

saknes. Tā saprotama viņu pieticība mitruma un barībasvielu

ziņā. Pie saknēm aug līdz

2 cm resni dziedzerīši, kuros

piemītošās baktērijas sparīgi
saista gaisa svabado slāpekli.

89. zīm. Zilā lupine. 90. zīm. Dzeltēnā lupine.

Priekšauga ziņā lupines neizvēlīgas. Viņas, saprotams,
nesēs pēc citiem tauriņziežiem. Kad lupines audzē pirmo

reizi, tad var noderēt zemes potēšana vai lūpiņu audzēšana taī

pašā vietā divi gadus no vietas. Vecaucē lupines auga tūliņ

labi, kaut gan apkārtnē tās nekur nav audzētas, un mākslīgā

pote nedeva nekādu redzamu labumu.

Slāpekļmēslu s (arī kūtsmēslus) lupinēm nedod. Sva-

rīgākie priekš lupinēm ir kalij mēsli, ar kuriem nevajag

skopoties. Taisni tās smiltis, priekš kurām lupinēm lielāka

nozīme, iz kalijnabagas. Fosfors kā bc s lupines nepatērē

ne pusi no viņām, vajadzīgā kalijdaudzuma. Bez tam lupines
fosforskābi piesavina ļoti labi. Plikā smiltī tomēr var mēslo-

šana ar fosforskābi ievajadzēties. Tādā gadījumā dod gausi

darbojošos mēslus, kā kaulu miltus vai tomasmiltus; fosforitmilti,

kuros fosforskābe vislētākā un lupinēm pilnīgi noderīga, pie
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mums nebūs dabūjami. Tomasmilti jāizkaisa rudenī, lai pā-

gūtu izdalīties viņu kaļķis, kurš citādi varētu lupinēm kaitēt.

Tādā gadījumā ieteicams no kalijmēsliem lietot kainitu, kurš

kaļķa iespaidu mazina.

Zemes sagatavošana priekš lupinēm neprasa lielas

pūles, sevišķi vēl tādēļ, ka viņas visvairāk audzē vieglā smiltī.

Galvenais ir vārpatas apkarošana pirms sēšanas, pie kā, ja va-

jadzīgs, var vēl pavasarī lietot arklu.

Lupines mēdz sēt tūliņ pēc zirņu sējamlaika vai reizē

ar zirņiem. Nepatīkama ir lupinu nevienādā dīgšana, kura

var ilgt 3—4 nedēļas. Zināmā mērā te var izpalīdzēties ar

graudu mizas brūcēšanu. Sēkla jāiestrādā ne dziļāki par

2V2 col., veidiem ar sīkākiem graudiem vēl seklāki. Arī zaļ-

mēsliem nodomātus sējumus ieteicams iestrādāt ar rindsējma-
šinu. Skatoties pēc graudu lieluma, rindās sēj 100—200, iz-

klaidu 130—240 mārc. uz pūrv. Zaļmēsliem audzējamām lu-

pinēm .var piemaisīt pelušķus vai smiltsvīķus. Izklaidsēju
iestrādā ar kultivatoru vai smagām ecēšām.

Jo kuplāki lupine sazarojusi, toties nevienādāki nogata-

vojas sēklas. Labus graudus dabū tikai pie maza zarojuma.

Ja gaida uz vēlām pākstēm, tad pirms aizmetušās izbirst. Tā

tad labi jānovēro pļaušanai izdevīgākais brīdis. Pļauj ar zā-

lespļāvēju vai izkapti. Tāļāka piegodēšana kurmēr tāda kā

pupām. — Lūpiņu izlietošana zāļmēslos pārrunāta laukkopībā.

6. Maisījumi.

Pie labības maisījumiem aizrādīts, ka maisījums vispilnī-

gāks un zemi vislabāki izmanto tad, ja labībām piemaisīti arī

pākšaugi. Tā tad arī no pākšaugiem vien sastādīts maisījums

nav pilnīgs, kaut gan dažādu pākšaugu sakņojumā pastāv

lielākas starpības nekā dažādu labību sakņojumā. Graudos

mēdz audzēt tādus maisījumus, kuros labībām pārsvars par

pākšaugiem. Slāpekļnabagās, it īpaši vieglās zemēs, maisīju-

mus bieži der sastādīt pa pusei no labībām un pākšaugiem.
Piemēra dēļ, smagākās zemēs maisījumu var sastādīt no 11/*l 1/* puda

vienpusauzu, 20 mārc. vēlu divkanšu miežu, 20 m. pelēko

zirņu un 10 m. vīķu; Vieglā zemē pelēko zirņu vietā liekami

pelušķi vai maisījumu sastāda no skarainām auzām, miežiem

un maziem zaļiem vai citiem ātraudžiem zirņeem. Maisījuma
sastāvs arvienu jāpielāgo vajadzībām, kādām to audzē, un ik-

reizējiem augšanas apstākļiem. Tāpat jāsaskaņo maisījumā
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ievietojamo augu nogatavošanas laiks, kaut gan te pārstāvē-

šana nav tik vārīga kā tīrsējā.

Maisījumus var sēt pēc kautkura priekšauga. Ja priekš-

augs bij labība, tad maisījumā liek vairāk, ja pākšaugs, tad

mazāk pākšaugu. Maisījumus visvairāk sēj pēc labībām, kā

pēdējo sējumu pirms papuves. Nosūktā zemē, ja mēslu trū-

kums, maisījumus dažkārt sēj pāris gadus no vietas, zināmā

mērā mainot viņu sastāvu. Ja maisījumā pārsvars labībām, tad

lauku sagatavo apm. kā priekš valdošās labības tīrsējas; ja

pārsvars pākšaugiem, tad var iztikt ar zemes paviršāku saga-

tavošanu, ejot līdz sēšanai uz rugāju. Vispārīgi maisījumus

sēj biezāki nekā tīrsējas, un jo vājāka zeme, toties biezāki jā-

sēj, liekot lielāku svaru uz pākšaugiem, kā slāpekļkrājējiem.

Pākšaugiem dodams pārsvars arī tad, kad zeme vārpataina.

Pākšaugu dēļ maisījumi jāsēj agri, tūliņ pēc zirņiem. Ja pār-

svars labībām, tad rindsējā sevišķi vēlama.- Sējuma apkopšana

vasarājiem parastā.

Pļaušanas laiku piemēro auzām, sevišķi ja tās pār-

svarā. Ja mieži pie tam pārstāv, viņu vārpas nezūd; maisī-

jumā tās tik drīz nelūzt, un nolūzušās netiek no pākšaugu

mudžēkļa ārā. Paagri nopļautie pākšaugi gubās ienākas pa-

kaļ. Maisījumus gan derētu zārdot, sevišķi ja pākšaugu daļa

liela. Maisījumu graudus mēdz nedalītus izlietot lopu ēdinā-

šanai. Tikai sevišķi vērtīgus graudus, piem. dārgākus zirņus,

atšķir īpašai lietošanai vai pārdošanai. Maisījumu salmi un

pelavas ir vairāk vai mazāk vērtīga rupja barība, ik pēc mai-

sījuma sastāva.

Zaļbarībā visvairāk audzē pākšaugu maisījumus, se-

višķi papuvēs. Tā zaļbarība iznāk vislētākā. Jo pākšaugi

paši apgādājas ar dārgo slāpekli, kuru uzkrāj arī priekš nā-

košā auga, un arī minerālvielas tie labi sameklē. Tāļāk pākš-

augu zaļbarība zemi atstāj ļoti labā stāvoklī, vēl labākā nekā

graudos audzēti pākšaugi. Un ne mazumu krīt svarā pākš-

augu zaļbarības lielais olbaltumsaturs. Pākšaugu tīrsējā nedod

tik lielu un drošu ražu kā maisījums. Tikai zirgiem vajadzīga

vīķu tīrsējā (ar auzu piemaisījumu), jo tie zirņus un pelušķus

negrib ēst. Priekš govīm un cūkām iflaisījumā pārsvaru dod

zirņiem (vislabāk apaļiem ātraudžiem), vīķus piemaisot mazā-

kumā. Smiltī zirņu vietā mēdz likt pelušķus, sevišķi ja smilts

tāda, kurā arī apaļie, pieticīgie ātraudži zirņi lāga nepadodas.
Tādā smiltī arī vīķi vairs nemēdz augt, tāpat kā kūdrājos.
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Kur vīķi neaug, tur ta tad atliek zaļbarība no pākšaugiem
likt vienīgi pelušķus. Labā zemē var noderēt pupu piemai-

sījums, kurš lai zaļbarību ilgāki notur pret veldrē krišanu.

Pākšaugu zaļbarībai ieteicams piemaisīt auzas, treknākā zemē

vairāk, vājākā mazāk. Vairāk par 1 pudu uz pūrv. auzas

nav jāpiemaisa. Jālieto iespējami vēlas vienpusauzas. Miežu

piemaisījums nav vietā, jo miežiem lielākas prasības, tie dod

samērā mazu masu, attīstās ātrāki par zaļbarības maisījuma
citiem augiem un akotu labād nav lāga barība. Pākšaugu

zaļbarība zemes rūpīgu sagatavošanu neprasa. Pirmos sēju-

mus var ieart rugājā, smagāku zemi iepriekš sairdinot. Vē-

lākiem sējumiem ieteicams zemi rudenī uzart, lai tā pavasarī
neaizkalst un lai neiezeļ nezāles. Vidēju un vieglu zemi, ja
tās tīras no sakņnezālēm, var atstāt neartu, pret aizkalšanu

un izžūšanu pasargājot caur paviršu irdināšanu ar šķīvj- vai

atsperecēšām. Kūtsmēslus pākšaugu zaļbarībai nevajag dot.

Ja pēc viņas nāk ziemāji, tad kūtsmēslus dod tiem. Ja zeme

novājināta, tad jāmēslo ar fosforskābi un kāliju, lai pākšaugi
dotu vairāk barības un vairāk iekrātu slāpekļa. Te skopo-
šanās būtu tikpat kā izšķērdība. Labi iemēslotā zemē, tur-

pretī, pākšaugu zaļbarība var iztikt bez minerālmēslojuma.

Pākšaugu zaļbarība, arī papuvē, sējama pa vairākiem

lāgiem, lai nebūtu jāizēdina pāraugusi. Lai pirmo varētu

sēt labi agri, tai zeme rudenī jāatstāj nearta. Sēj 3—4 pudi

uz pūrv., sēkķis daudzumu, tāpat kā maisījuma sastāvu,

pielāgojot zemes īpašībām v. c. augšanas apstākļiem. Zaļ-
barību sāk izēdināt valdošā pākšauga ziedēšanas sākumā.

Pārstāvējusi zaļbarība, kurā jau attīstījušās plēksnes, nav vairs

pilnvērtīga, un lopi no tādas labu tiesu atstāj neēstu. To daļu,

ko nevar laikā izēdināt, izžāvē sienā, kuram bagāts saturs un

kas aiztaupa citādi spēkbarībā sniedzamu olbaltumu.

Lielu ievērību kā zaļbarības augs tagad ieguvuši smilts-

vīķi. No tiem dabū ļoti agru zaļbarību, tādēļ ka viņi sējami

jau rudeni. Zaļbarībā tos var audzēt visādās, ari smagās ze-

mēs. Labāki sēt reizē ar rudziem, lai smiltsvīķi labāki iezeltu,

drošāki ziemotu un pavasarī nāktu agrāki pļaujami. Bet tā-

dēļ ka smiltsvīķus mēdz audzēt papuvē, tā tad pēc vasaras

labībām, tad sēšana ne reti nokāvējas vēlāki par rudzu sējam-
laiku. Drošākas ziemošanas labad, vēlos sējumus ļoti ietei-

cams sēt ar rindsējmašinu. Pietiek, ja zemi smiltsvīķiera tikai

uzlobaun lobijumu pienācīgi sastrādā. Sēklas iziet ap l puda

Lauksaimn. padomnieks
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ūz purv., jo graudi sīki un smiltsvīķi kupli zaro. Kūtsmēslus

nedod, bet minerālmēsli var noderēt. leteicams pavasarī, labāk

pa pēdīgo sniegu, aplaistīt ar vircu, tad sējums iet ātri uz

augšu. Ziedēšana ilga, un izēdināt var vēl tad, kad jau aiz-

metušās daudzas pākstītes. Tādēļ tikai pirms izēdināmai

daļai piemaisa rudzus, bet pārējai kviešus, kurus lopi ēd vē-

lāku nekā ātrāki nocietējošos rudzus. Zaļbarības var iznākt

ļoti daudz. Tā pirms izēdināšanas drusku jāapvītina, jo svai-

gas pūkas lopiem nepatīk. Žāvējot dabū labu sienu.

III. Eļļasaugi.

Augu eļļas vai viņu pagatavošanai vajadzīgos graudus
vēl lielos apmēros ievedām no ārzemēm. Gandrīz vienīgais
mūsu pašaudzētais materiāls, no kā eļļu izgatavo, ir linsēklas.

Līdzšinējie novērojumi rāda, ka daži ievērojami eļļasaugi pie

mums-padodas gluži labi, bet, diemžēl, trūkst uzņēmības, ari

prašanas viņu audzēšanai plašākos apmēros, kura visai vēlama.

Daudz naudas, ko tagad izmetam uz ārzemēm, paliktu pašu

mājā, ja eļļasaugus piekoptu paši. Pie tā, ka šeit eļļasaugus

rūpniecības vajadzībām gandrīz nemaz neaudzē, liela vaina

mūsu eļļasfabrikām : no tām nenāk gluži nekāds ierosinājums.
Ari spējīgais lauksaimnieks baidās ko nopietnāku uzsākt, ja
trūkst vietēja pieprasījuma. Fabrikas zin tikai savu iebraukto

ceļu uz ārzemēm un par turienes sliktāku preci maksā dārgu

cenu, vietēju, varbūt labāku, noraidot, vismaz to neintere-

sējoties. Ja lieta ietu pareizu gaitu, tad eļļasaugu piekopšana

šejienes siltākos apvidos laikam drīz taptu par augkopības
visai ienesīgu nozari. Taisnība, eļļasaugu kultūra prasa vai-

rāk prašanas un darba, nekā labību' audzēšana, bet tas sasnie-

dzams. Eļļasaugi prasa ari bagātāku mēslojumu, it īpaši ar

kūtsmēsliem, taču mūsu lopkopība jo dienas pieņemas plašumā,

un eļļasaugi ir lopkopību patīkams pavadonis, jo viņi var

krietni samaksāt lielumā ražotos kūtsmēslus un caur to lop-

kopību padarīt ienesīgāku. Turklāt daži eļļasaugi dod ļoti

vērtīgus raušus, kuru liela daļa tagad ar lieliem izdevumiem

jāieved no tām pašām ārzemēm. — Šeit aizņemšu tikai tos

eļļasaugus, kuriem pie mums tā sakot paredzama nākotne.

1. Rapsis.

Svara, man šķiet, pie mums krīt tikai ziemas rapsis.
Tam prāvs skaits šķirņu. Mums jāturas pie tādām, kas labi
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pārcieš mūsu bieži bargās ziemas. Tādu šķirņu ir maz, jo
ziemas rapsis vēsākus apvidus sācis iekarot tikai samērā ne-

sen. Bērzmuižā gadus desmit ar labām sekmēm audzēju

„Jaunzēlandes" rapsi, kurš tikai vienu ziemu, neizdevīgā vietā,
neizcieta. Kara laikā rapsis Bērzmuižā iznīcis, un no jauna

minētās šķirnes sēkla nebij sameklējama. 19*24. g. rudeni

Vecaucē iesējām kādu nezināmu

angļu šķirni un Lembkes (Meklen-

burgā) rapsi, kuru man icā labāko

ziemcieti ieteica Hohenheimas lauks,

augstskolā. 1924. '25. g. ziema bij
tik mīksta, ka tā nevarēja noderēt

ziemcietības pārbaudīšanai. Labi pār-

ziemoja abas šķirnes, taču Lembkes

rapsis rādijās pārāks ir ziemcietībā, ir

ražībā. 1925. g. rudenī Vecaucē sēts

vienīgi Lembkes rapsis, kurš, cik no-

skārstams, mūsu ziemas cietīs, vismaz

pēc zināma pieradināšanas laika.

Rapsis tiklab augumā, kā sēklas

izskatā ļoti līdzīgs kāļiem. Tas sapro-

tams, jo kāļi izveidoti no rapša,

pēdējā saknē arvien vairāk paceļot
rezervvielu krājumu. Rapsim vis-

labāki patīk kaļķaina, trūda- un barī-

basvielu bagāta, mēreni lekna un stin-

gra zeme. Dziļa kviešu zeme rapsim

piedien visvairāk. Pie labas, kaļķ-

bagātas apakškārtas rapsi var sek-

mīgi audzēt arī vieglākās zemēs, pat
91. zim. Rapsis.

smiltī. Rapsis nepanes slapjumu, bet arī gluži sausā, vietā

to neder audzēt, sevišķi ja labā apakškārta pārāk dziļi.

Smagā zemē rapsi pie mums ieteicams sēt melnā papuvē.

Irdenākās, labāki iekoptās zemēs to var audzēt arī pēc smilts-

vīķu zaļbarības un pēc agri uzplēsta jaunāka ābula, kura

velēnas sastrādāšana nedara sevišķas grūtības. Melnā papuvē
ieteicams rudenī izdarīt dziļaršanu. Rapsim zemē vajadzīgs
daudz viegli uzņemamu barībasvielu, pie tam jau rudenī.

Tādēļ katrā ziņā jādod bagāts kūtsmēslojums, vismaz 1000 pudu
uz pūrv. Jā to nevar, tad nav vērts rapsi audzēt. Bet kur

kūtsmēslu daudz, tur taisni ar rapsi tos var parocīgi un ienesīgi
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izmantot. Jau agrāk aizrādīts, cik labs priekšaugs stipri mēslo-

tais rapsis ir citiem ziemājiem. Rapsim jādod arī fosforskābes

mēsli, un vieglās, kalijnabagās zemēs, neskatot uz kūtsmēslu

lielu devumu, var atmaksāties ari kalijmēsli. Var atgadīties,
ka noder ari kaļķošana vai merģeļošana, kas izdarāma iepriek-

šējā rudenī vai agri pavasarī. Zeme rapsim jāsagatavo diezgan

pamatīgi un dziļi.

Rapsis jāsēj agri, I—2 nedēļas pirms parastās rudzu-

sējas. Rapsim katrā ziņā pirms ziemas krietni jāiezeļ, vismaz

tā, ka lapas gandrīz aizklāj zemi. Sēklai jālieto pilnīgi nogata-

vojušies graudi, kālab kādam gabaliņam ļauj ilgāki nepļautam

pastāvēt. Rapsis jāsēj rindās, vislabāk ar 30—40 cm platām

starpām, lai varētu strādāt ar zirgrušinātāju. Sēklas, kura jā-
iestrādā sekli, iziet s—B5 —8 mārc. uz pūrv. Ja izmetēji sviež par

daudz, tad jāpiemaisa attiecīgs daudzums krietni izžāvētas

rupjas smilts. Ja sēja tomēr iznākusi par biezu, tad viņu,
kad tā mēreni iezēlusi, izretina ar asām ecēšām.

Pāris nedēļas pēc uznākšanas rapsi apstrādā ar zirgrušinā-

tāju un 2—3 nedēļas pirms ziemas sākuma mēreni apmet.

Vispārīgi apmešana izdarāma, iekam rapsis tā sazēlis, ka ap-

metējs aplauzītu lapas, un ka uzmesiā zeme līdz ziemai pagūst

sagulties. Apmetums rapsi sargā pret ziemas bargumu un

izmirkšanu. Pavasari, kad zeme pienācīgi apžuvuši, sējumu

šķērsu pār rindām ecē tik stipri, ka apmetums tiek nolīdzināts.

Kādu laiku vēlāk der rušināt, taču bieži rapsis pēc ecēšanas

attīstās tik strauji, ka bez lapu aplauzīšanas vairs nevar ar

zirgrušinātāju strādāt. Ja pļaušanu neizdarīs ar labības plauj-

mašinu, bet piem. pļaus ar vienroci izkapti, tad zemākās

vietās ieteicams rapsi drīz pēc ecēšanas no jauna apmest.

Ja rušināšanu un apmešanu neparedz, tad labāk rindu atstatumu

ņemt tikai 20—25 cm. Labi mēslots un kārtīgi nosēts ziemas

rapsis no nezālēm nebaidās. Rudenī dīgušās pa ziemu nosalst,

un nav nekāda nelaime, ja zvērēs v. c. rapsim rudenī aizsteidzas

garām, drīzāk viņš caur to labāki pārziemo. Pavasarī ecējot,
sakaltušās nezāļu atliekas sadrūp līdz ar rapša nodzeltējušām

apakšējām lapām un, uzlabo lauka fizikālo stāvokli. Atri

augošais rapsis, ja tas pietiekoši kupls, pēc tam jaunām nezā-

lēm neļauj pacelties un arī vārpatu v. c. sakņnezāles noslāpē.

Tādēļ ziemas rapsis atstāj loti tīru lauku un ir liels palīgs

nezāļu apkarošanā.
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Jo pilnīgāki rapsis nogatavojas, toties lielāks ir viņā graudu

eļļassaturs. Tomēr ar pļaušanu nedrīkst vilcināties līdz piln-

gatavībai, jo rapsis ļoti viegli birst. Ar mašinu tas jāpļauj tā

sauktā pusgatavībā, kad sējums atsit sarkanīgi dzeltēnā krāsā.

Pākšu lielākā daļā tad graudi vēl ir zaļi. Ar izkapti var pļaut

vēlāku, sevišķi ja pļauj tikai rīta un vakara cēlienos. Nopļau-
tais rapsis tūliņ jāgubo. Tomēr ieteicams viņu iepriekš sasiet

kūļos, jo nesietu ļoti neparocīgi kraut un novest. Pie no-

vešanas jārīkojas ļoti uzmanīgi. Lai nezustu daudz izbirušu

graudu, ratus izklāj palagiem, tāpat pie gubām, ratos kraujot,

izklāj tik lielus palagus, ka var ratus uzbraukt un tiem blakus

uzgāzt arī visu gubu. No palagam uzgāztas gubas rapsi tad

dod vezumā. Var izrādīties saimnieciski izdevīgāki ievest pus-

žuvušu rapsi, kurš vēl maz birst, to ieglabājot šaurā, vējotā

šķūnī vai šaurā stirpā. Tur viņam pirms kulšanas ļauj pama-

ftgi izžūt, jo vāji žuvušus graudus ļoti grūti uzglabāt. Sapro-

tams, mīkstus graudus var glābt caur kaltēšanu dārī. Kuļ

ar parastu kuļmašinu.

Rapša graudu raža var pacelties līdz 70 pud. no pūrv.
Vecaucē 1925. g., kauču zeme priekš rapša bij labi ja otra

labuma un angļu rapsis šeit nepiedienīgs, abu šķirņu kop-
kūlums deva 54 pudi graudu no pūrv. Uzkrītošs bij priekš

šejienes klimata lielais eļļassaturs, kurš sausnā iztaisīja
Lembkes rapsim 47°/o un angļu rapsim 49,5%, tā ka eļļassa-

tura ziņā šejienes graudi pilnīgi pielīdzinājušies siltākos apvi-
dos augušiem graudiem. Ja rapša graudus nevar par labu

cenu pārdot, tad zināmu daudzumu var izdevīgi izēdināt piena-

uri barojamiem lopiem. Rapša graudiem, proti, divreiz tik

liela barībasvērtība kā labiem auzu graudiem. Var dot

I—IV21—IV2 mārc. saspiestu rapša graudu par dienu uz 1000 mārc.

dzīvsvara. Rapša salmi un pelavas der tikai pakaišiem.
Ziemas rapsis ir ļoti bagāts medusaugs, pie kam sevišķi

krīt svarā, ka ienesums sākas ļoti agri un pastāv ilgāku laiku.

2. Magone.

Izšķir divas pasugas: slēgto un vaļējo magoni. Pēdējā

ražīgāka, bet viņas gatavām galviņām augšgals atveras, tā ka

sēklas izkaisa stiprāks vējš un arī pie vākšanas tās birst. Va-

ļējo magoņu-lielāki sējumi tādēļ jāvāc pusgatavi, bet tad lielas

pūles ar žāvēšanu. Tālab lielumā parasti audzē mazāk ražīgās

slēgtās magones. Pie mums izplatīta kāda vaļēja magone ar
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melniem, sīkiem graudiem, kurus šejienes maiznieki un kon-

ditori samaksā visdārgāki. Vecaucē, pēc līdzšinējiem panāku-

miem, cerams izkopt magoņu slēgtas, ražīgas šķirnes ar ļoti

tumšiem, pat melniem graudiem.

Magone mīl kaļķainu, mālainu, labi iekoptu zemi, bet

sekmīgi viņu var piekopt arī smilšainā mālā, stipri iemēslotā

smiltī un pat labi izkoptā dumbrā.

Vēsā klimatā der izraudzīt saulainu,

aizvējotu vietu, kur zeme labi iesilst.

Vecaucē magones pēdējos 2 gadus
labi auga arī augstā, visiem vējiem

padotā vietā, bet aizvējotā, treknā,

dumbrainā vietā izdevās taisni lie-

liski. Slapja, auksta vieta magonēm
neder. Labākie priekšaugi ir stipri
mēsloti sakņaugi un kartupeļi, taVl

ābuls un pākšaugi. Labi ir arī

krietni mēsloti ziemāji, pēc kuriem

vēl rudeni zemi var izstrādāt un

iztīrīt no nezālēm. Vājākā zemē var

tieši priekš magonēm rudeni ieart

kūtsmēslus, tomēr labāki, ja kūts-

mēslus dabūjis magoņu priekšaugs.
No tieša mēslojuma magones aug

un nogatavojas pārāk nevienādi. Bez

tam tad grūta cīņa ar nezālēm,

kufas pavasarī pirms sēšanas ne-,

dabū apkarot. Zemei vajaga būt

rūpīgi sagatavotai, ja iespējams, jau

rudenī, tā ka pavasarī atliek tikai

92. zīm. Magone.

vieglāka strādāšana. Ja paredzams, ka kūtsmēslu slāpekļa ne-

pietiks, tad magonēm augšanas sākumā uzlaista vircu vai

uzkaisa māksi, slāpekļmēslus. Jādod arī fosforskābes un kalij-
mēsli. Tomasmilti un kalijsāļi izkaisāmi jau rudenī.

Magones jāsēj iespējami agri, lai būtu nodrošināta dīgšana,

jo sīkā sēkla iestrādājama gluži sekli. Pie mums visai krīt svarā

arī iespējami agra nogatavošanās. Sausos apgabalos magones sēj

pat pa pēdējo sniegu, kuram kūstot sēkla ievelkas zemē. Sal-

oas viņas panes labi, kas redzams jau no tā, ka pie mums

magones bieži aug no iepriekšējas vākšanas izbiruma. Lielos

sējumos rindas mēdz likt tādā atstatumā, kas pielaiž ap-
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strādāšanu ar zirgrušinātāju. Bet tad gan jāapmierinās ar

zināmu nevienādību pie nogatavošanās. Mazākos sējumos,
kurus varēs apstrādāt ar kapļiem vien, turpretī, rindas liek tik

biezi (ap 15 cm), ka uz stāda attīstās tikai pa 2—3 galviņām.
Sēklas iziet 4—6 mārc. uz pūrvietas.

Sējuma apkopšana jāsāk, tiklīdz tas uzdīdzis, jo sākumā

magones attīstās ļoti gausi un tās viegli aizaug nezāles. Kad

radušās 4 - 6 īstās lapas, tad lās vietas, kur sēkla sabirusi par

biezu, attiecīgi izretina. Pēc tam magones attīstās tik strauji,
ka tikai ar skubu var pagūt pāris reizes rušināt, kad sējums

jau noslēdzies. Tad magones ar vēlāk dīgušām nezālēm mēdz

pašas tikt galā.

Vaļējo magoņu novākšanu uzsāk, tikko galviņu virsgalos

veras sprāudziņas. Sējums parasti jāpārstaigā 2— 3 lāgus, ar

zināmiem starplaikiem, lai īstā laikā noplūktu aprādīto gatavību

sasniegušās galviņas. Galviņas pēc tam uz paklājiem kaltē

saulē un vējā vai dārī; mazumus maizes krāsnī v. t. t. Ma-

gones ar slēgtām galviņām lielumā pļauj un kūļos sietas sa-

slien statiņos tālākai žūšanai. Ar ievešanu jāsteidzas, jo gata-

vas sēklas, kad pastāv ilgs lietus laiks, galviņās dīgst, pat

magonēm uz kājas stāvot. Mazumā galviņas var rokām sa-

spiest un izkratīt, lielus daudzumus laiž kuļmašinā vai izdauza

ar spriguļiem vai bozēm. Pēc tam sēklas nosijā. Ja graudi

nav jau galviņās pilnīgi izžuvuši, tad tos pustīrus izber plānā
kārtā vai kaltē siltumā un tikai pilnīgi izžuvušus iztīra galīgi.

Magoņu graudu raža svārstās ap 20--25 pud. no pūrv., bet

izdevīgos apstākļos un pie rūpīgas kopšanas var sniegties līdz

40 pud. Pie tagadējām cenām (gaišākās ap 50 sant., melnās

līdz 80 sant. mārciņā) magoņu audzēšana var būt ļoti ie-

nesīga, bet nevar teikt, ka cena noturēsies tikpat augsta, ja
magones te audzēs lielos apmēros. Šimbrīžam gan vietēju

vajadzību lielākā daļa jāsedz ar iz ārzemēm ievestiem magoņu

graudiem. Magoņu graudus izlieto cepumos, bet visvairāk

ļoti dārgas eļļas spiešanai. 1925. g. Vecaucē audzētu magoņu

graudi sausnā saturēja 50,5°/o eļļas, tā tad varēja droši sa-

censties ar vislabākiem ārzemju ražojumiem. Magoņu sal-

mus un pelavas var lietot tikai pakaišiem vai kurināšanai.

5. Sinepes.

Latvija jau kopš vairākiem gadu desmitiem audze baltas

sinepes (Sinapis alba L.), bet gan tikai pa retam un ma-
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zumos. Šīm sinepēm dzehēni ziedi, stublāji, pie laba mēslo-

juma, izaug līdz 5 pēd. gari. Teicami izdodas trūdamā, kaļ-

ķainā mālā, bet pie attiecīga iemēslojuma labi paaug vēl trū-

damā smiltī. Stublājos vareni aug arī dumbrā, sevišķi jaunā

zemē, bet te iznāk maz graudu, un tiem mazs eļļassaturs.

Prasa daudz slāpekļa, tomēr tiešs mēslojums ar kūtsmēsliem

graudu sinepēm neder, jo no tā viņas kupli aug stublājos un

lapās, uz graudu ražas rēķina, un nevienādi nogatavojas.
Saimnieciski izdevīgākā vieta

pēc stipri mēslotiem ziemājiem,
tad pēc jaunāka ābula un labi

augušiem pākšaugiem. Šaīs

vietās māksi, slāpekļmēsli pa-

rasti nav vajadzīgi. Zemes fos-

forskābi sinepes izmanto ļoti labi,
biežāki ievajagas kalijmēslu. Pie

tā auga, kas nāk pēc sinepēm,

jātur vērā, ka sinepes zemi stipri

noplicina, sevišķi slāpekļa ziņā.
Zemi gatavo apm. tāpat kā va-

saras labībām. Pamatīgi jāiz-
skauž sēklnezāles, sevišķi zvē-

rēs, jo tās, reizē ar sinepēm no-

gatavojoties, pēdējo grauduražu

padara mazvērtīgu
Sēt var un der ļoti agri,

bet dažkārt sēšana jāvilcina tā-

dēļ, lai vairākkārt uzdiedzētu

un iznīcinātu zvērēs. Ja nav

93. zīm. Baltā sinepe.

izdevies agri sēt, tad dažkārt jāsēj vēlāku ari tādēļ, ka vidē-

jos sējumus var spradži stipri maitāt. Labākie graudi, protams,

nāk no agras sējas. Sinepes labi noder audzēšanai iznīkušu

ziemāju (ari rapša) vietā. Te, parasti, nav no zvērēni ko bī-

ties, ja zemi sagatavo caur ecēšanu vien, kas pilnīgi pielai-

žams, pa lielākai daļai pat ieteicams. Graudusinepes sējamas
vislabāk rindās. Rušināt sinepes nemēdz, un ja rušināšana

nav paredzēta, tad rindas stāda uz apm. 18 cm. atstatuma.

lestrādāšana sekla. Izklaidsēju iestrādā ar ecēšām. Velt labāk

pirms, nekā pēc iestrādāšanas.

Jāpļauj, kad pirmās pākstes metas brūnganas un graudi
tanīs pieņēmuši dzeltēnīgu krāsu. Var smuki pļaut ar labības
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pļaujmašinu. Siet nav vajadzīgs. Tūliņ pie pļaušanas vai

nākošu rītu sakrauj lielās gubās graudu galīgai nobriešanai

un izžūšanai. Tik uzmanīga ievešana, kā rapsim, sinepēm

nav vajadzīga, tomēr labāki vest tikai rīta un vakara cēlienos,

kad sinepes zināmā mērā atlaidušās. Kuļ ar mašinu. letei-

cams kult pēc ilgāka laika gulēšanas, kad graudi pilnīgi iz-

žuvuši, jo pamīksti graudi ātri pel. Ja iemeslis no tā bīties,

tad graudi, ja tos nevar kaltēt, jāizber plānā kārtā, vislabāk

ar pelavām sajaukti, un bieži jāpāršķipelē. Pēc izžūšanas pe-

lavas attīra.

Balto sinepju graudu raža parasti 25—30 pudi no pūrv.,
bet var pacelties līdz 50 pud. No graudiem izgatavo eļļu, no

raušiem galdasinepes, ēterisku eļļu un plāksterus. Mazums

sinepju graudu var izēdināt pienlopiem, līdzīgi rapša graudiem.
Salmus un pelavas lieto pakaišos.

Baltās sinepes ir ievērojams zaļbarības augs priekš

pienalopiem, it īpaši ļoti agrai un atkal vēlai izēdināšanai.

Taī laikā, kad pieejama pākšaugu zaļbarība, sinepju zaļbarību

labprāt nelieto, tādēļ ka tās tērē daudz saistīta slāpekļa, tur-

pretī pākšaugi slāpekli saista paši. Bet pēdējie attīstās daudz

gausāki, kamēr sinepes aug ļoti ātri, tā ka pļaut tās dabū par

pāris nedēļām agrāki. Salnas sinepes panes ļoti labi, tā ka

var sēt, tik-līdz zeme ecējama. Lai pļāvums būtu liels, zaļ-

barībai sinepes jāsēj treknā, slāpekļbagātā vietā,, pie kam ze-

mes īpašības krīt mazā svarā. Bieži sinepes zaļbarībai sēj uz

rudeni ieartiem kūtsmēsliem. Minerālmēsli tad priekš sinepju

zaļbarības vairs nekrīt svarā. Vēlai izēdināšanai sinepju zaļ-
barībai liela nozīme tādēļ, ka ja pākšaugus sēj tik vēlu, ka

nāktu zeptembra beigās vai oktobrī izēdināmi, tad viņi vairs

lāga nepaaugtu, sevišķi vīķi; turpretī baltās sinepes stublājos
teicami aug pie kaut kura sējamlaika, ja vien zeme trekna.

Tā tad sinepes zaļbarībai labi var sēt ari pēc nupat novāktiem

ziemājiem. Tikai jāsaudzē mitrums. Tādēļ ziemāja rugāju

near, bet tikai uzloba vai dziļāki sairdina. Var sinepes zaļba-
rībai sēt ari pēc pākšaugu zaļbarības v. c, kas īstā laikā at-

svabina zemi. Pilnīgi izaugušas sinepes panes vismaz 5° sala,

tā tad tās var tiešām zaļbarībā pļaut ļoti vēlu. Pļaujamas no

ziedēšanas sākuma līdz kamēr aizmetušās vairākas pākstes.
Izēdināmas drīz pēc pļaušanas. Baltās sinepes ir teicams

medusaugs.



218

Melnās sinepes (Brassica nigra Kch) ir gluži cits

krustziežu veids, kuļ*u pie mums audzēt laikam neatmaksāsies.

Par mēģinājumiem, viņas šeit audzēt, nav nekas dzirdēts.

IV. Garšasaugi.

No garšasaugiem (vircasaugiem) pārrunāsim tikai tos, ko

pie mums tiešām vērts tīrumā piekopt. Tie ir ķimenes un

sīpoli.

1. Ķimenes.

Ķimenes labi pazīstamas no savvaļā augošām. Viņām

gandrīz vārpstveidīga sakne, kura veicīgi ieurbjas arī cietā zemē,

un virszemes augums treknā zemē un pie labas kopšanas sa-

sniedz līdz 5 pēdas garumu. Ziediem vajadzīga svešapputekš-

ņošana, par kuru gādā inzekti.

Zemes ziņā ķimene samērā neizvēlīga, taču vislabāk pa-
dodas drusku kaļķainā, dziļā, leknā mālā. Tai patīk upju

uznesumi, ja tikai laba apakškārta, kauču pēc tās dziļi jā-
sniedzas. Slapjumu un sausu smilti ķimenes nepanes. Arī

zāļaudzīgās, kauču treknās vietās, nav vērts ķimenes audzēt,

jo tur apkopšana pārāk dārga. leteicams vērību piegriezt tām

vietām, kur ķimenes labi aug savvaļā.

Kā tīrumā izdevīgāko audzēšanas veidu, šeit pārrunāsim
tikai ķimeņu sēšanu zem virsauga. Ja ķimenes sētu pat-

stāvīgi, tad būtu ļoti daudz darba pie viņu aizsargāšanas pret

nezālēm, un tomēr pirmā augšanas gadā graudus no tām ne-

dabūs. Ķimenes var sēt zem visām labībām, arī pākšaugiem,
tomēr izdevīgākā vieta ir zem stipri mēslotiem ziemājiem

(labāk rudziem), kuriem zeme krietni sagatavota. Te viņas

sēj agri pavasarī, tik atstatās rindās, ka iespējams vēlāk ap-

strādāt ar zirgrušinātāju, iestrādājot l 1 2—2 cm dziļi. Sēklas

uziet 6'—9 mārc. uz pūrv.
Kad virsaugs novākts, no apēnojuma atspirgušās ķimenes

uzrušina. Mitrākā vietā var noderēt apmešana. Pavasarī ķi-

meņu sējumu uzecē un vēlāk pāris reizes rušina. Ķimeņu

sējumu var lietot 2—3 gadus no vietas. Ja zeme nav diezgan

spēcīga, tad piepalīdz ar rudenī uzkaisītiem smalkiem kūts-

mēsliem vai pavasarī uzlaistītu vircu. Fosforskābi labāk dot

priekš visiem gadiem uz reizi, jau virsaugam, jo tā no virs-

mēslojuma iedarbojas par gausu. Katru pavasari ķimeņu vecu

sējumu pamatigi saecē un, ja nekrīt svarā rindu starpās un
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pie vākšanas izbirušām sēklām radušies augi, arī rušina. No

izklaidu sētām ķimenēm maz prieka, jo viņas grūti apkopt un

aizsargāt pret nezālēm.

Vākšanu uzsāk, kad graudu lielākai daļai radies brūns

atspīdums. Ja vākšanu vilcina ilgāki, tad daudz labāko graudu
izbirst. Pļauj ar izkapti vai zālespļāvēju, mazumus var arī

plūkt, bet ar saknēm izraut tikai tad, ja sējumu uz nākošu

gadu vairs neatstās. Novāktās ķimenes var nesietas sasliet

kādā vējotā nojumā, gar ēku sienām paspārnēs vai šķūņa

durvju starpā pilnīgai izžūšanai. Vietai vajag būt cietai un

tīrai, lai nezūd pie žāvēšanas izbiruši graudi. Uz lauka žāvē-

jot nav novēršams graudu prāvs zudums, sevišķi ja uznāk

garāks lietus. Kuļ uz paklājiem ar spriguļiem vai nūjām. Iz-

kultos graudus plāni izber vējotā telpā un pāišķipelē, kamēr

tie pienācīgi izžuvuši. Ķimeņu graudu raža var pirmā gadā

sniegties līdz 40 pudiem (laba ir jau 30) no pūrv. Tos allaž

stipri pieprasa un labi samaksā, tā ka piedienīgos apstākļos
ķimeņu audzēšana var būt visai ienesīga, sevišķi mazās, saim-

niecībās. Salmiem gandrīz vienīgi pakaišu vērtība.

2. Sīpoli.

Sīpolu šķirnes šeit neuzskaitīsim. To izvēle atkalas gal-
venā kārtā no tirgus prasībām. Lielumā, tīrumā mēdz audzēt

t. s. krievu sīpolus vai tiem līdzīgus, kuri labāki uzglabājas

un kufus šejienes tirgos visvairāk pieprasa.

Sīpoli vislabāki izdodas pasausā, irdenā, kaļķ- un trūd-

bagātā mālzemē, ieskaitot smiltsmālu, sauļotā, klajā vietā. Bet

labi tie padodas vēl smiltī, ja tā krietni iemēslotā un tīra no

vārpatas. Smags māls un kūdrājs sīpoliem neder, un slapjā
vietā tie viegli maitājas. Labākais priekšaugs ir stipri mēsloti

rušināmaugi, taču lielākā saimniecībā, kur audzē vairāk labības,

sīpolus parocīgāki audzēt kopējā rušināmaugu laukā, pēc ziemā-

jiem, kuriem zeme labi sagatavota un samēslota. Var sekmīgi
audzēt arī pēc vasarājiem, ja tie lauku atstāj tik agri, ka vēl

rudenī var zemi strādāt puspapuvveidīgi un ieart kūtsmēslus

(smagā zemē satrupējušus). Drīzāk tas izdarāms vieglā zemē,

kurā vārpata jāizskauž jau rudenī. Vājākā zemē labus panā-
kumus sasniedz ar vircas agru uzlaistījumu augošiem stādiem.

Pa lielākai daļai noder ari fosforskābes un kalijmēsli, pēdējie
visvairāk vieglā zemē.
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Sīpolus sēj, stāda un pārstāda. Vairāk pie mums parasta

stādīšana, kurai lieto gadu iepriekš biezā sējumā izaudzētus

t. s. sēklas sīpoliņus. Taču nevar teikt, ka tas arvienu un

visur pats izdevīgākais audzēšanas paņēmiens. Stādītie sīpoli
bieži stipri zied, tos izēd tārpi v. t. t., ko pie sētiem un pār-

stādītiem sīpoliem gandrīz nemaz nepiedzīvo.

Sējamiem sīpoliem vajadzīga sevišķi rūpīgi sagatavota

un tīra zeme, jo agra sējamlaika labad pavasarī pie zemes

strādāšanas un nezāļu iznīdēšanas var maz vairs ko darīt. Bet

sīpoli ilgi vilcinās ar uznākšanu, viņu asni sīciņi un gausi

attīstās, tā ka sējums var aizaugt nezālēm, iekam sīpoli tik

lieli, ka tos var pie apkopšanas droši saskatīt. Taču šo nelaimi

var glābt: sīpoli jāsēj rindās un viņiem jāpiemaisa kāda ātri

dīgstoša auga sēklas. Šis
augs tad drīz apzīmē rindas, tā ka

sējuma apkopšana un tīrīšana var notikt bez nosebojuma.
Parasti piemaisa kāļu sēklas. Kad sīpoli attīstījušies

tiktāļ, ka var augt patstāvīgi, tad piemaisījumu izravē. Sēklas

sīpoliņu audzēšanai nodomātiem sējumiem rindas liek tuvu,

apm. uz 15 —18 cm, bet ēšanai nolemtiem uz 30—40 cm, lai

varētu strādāt ar šauru zirgrušinātāju.- Sēkla jāiestrādā gluži

sekli, apm. 1 cm. Kad jaunie sīpoli pienācīgi iestiprinājušies,
tos izretina, sēklas sīpoliņus uz apm. 4 cm, ēdamos uz 10—

20 cm, skatoties pēc šķirnes un augšanasapstākļiem.

Stādāmiem sīpoliem arī pavasarī var zemi pamatīgāki

apstrādāt, jo jāstāda tikai pēc tam, kad nav vairs salnas gai-
dāmas. Salnas ķerti daudz zied, no kā, protams, stipri mazinās

raža un lieks darbs ar ziedkātu izlauzīšanu. Zied arī tad, ja
sēklas sīpoliņi uzglabājot dabūjuši salu. Sīpoli stādāmi uz

līdzenas zemes, 40—50 cm atstatās rindās, 10—20 cm cits no

cita. Sīpoliņiem pirms stādīšanas apgraiza galus. Stāda tik

sekli, ka zeme tikai mazliet nāk pāri.
Pārstādāmo sīpolu (parasti lielo šķirņu) dēstu izaudzē

lecekļos vai aizvējotās dobēs un izstāda, kad augiem radušies

2—3 lociņi. Jāstāda taīs pašos atstatumos kā stādāmie sīpoli,
lielās šķirnes treknā zemē vēl retāki. Saldie jeb vasaras sīpolī

jāizlieto rudenī (tos mēdz lietot konservos), jo viņi slikti

uzglabājas.

Sīpoli rūpīgi jākopj, vairākkārt jārušina un jātur tīri no

nezālēm. Rušinot der drusku pieraust zemes, bet pie pēdīgās

apkopšanas pierausums jāatvelk atkal nost, tā ka sīpoli stāv

gluži kaili. Tad tie ātrāki nogatavojas un top izturīgāki. Ja
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loki par ilgu stāv zaļi, tad tos aizlauž vai sabradā. Mazos

sējumos var katru ceru par sevi drusku pacelt, tā ka sakņu
lielākā daļa pārtrūkst. Jāvāc tad, kad loki nokaltuši, bet ja

to nevarēs sagaidīt, tad jārauj ar zaļiem lokiem, lai sīpolus
varētu jaukākā laikā izžāvēt. Labā laikā pāržāvē turpat uz

lauka, bet šaubīgā laikā ievāc vējotā pajumtē un plāni izber.

Ilgai uzglabāšanai, ja sīpoli nav citādi pienācīgi izžāvējami,

tos virknēs sasietus vai tīklos iebērtus iekar vācelēs un apdūmo.
Pa ziemu uzglabā saladrošās, vēsās telpās, līdz 10 cm biezā

slānī izbērtus, laiku pa laikam pārvanda un izlasa maitājušos. —

Sīpolu var ražot 250—350, pa retam pat līdz 600 pudu no

pūrvietas.

V. Lapaugi.

No šiem augiem, kurus piekopj viņu lapu labad, pie
mums tīrumā prāvākos apmēros audzējami vienīgi

1. Galviņkāposti.

Galviņkāpostiem saīsināts stumbrs ar ļoti tuvu kopā au-

gošām lapām, augšējās lapas augšanas zināmā laikmetā sarie-

žas par cietu slēgtu galviņu. Šķirņu ļoti daudz. Kā priekš
mūsu apstākļiem noderīgas var atzīmēt ļoti iecienītos Jelgavas,
tad Braunšveigas, Libša un pudakāpostus; no vidēji agrām —

Enkhuizenas.

Kāpostiem noderīgākās zemes ir dziļš, vidēji stingrs, trūd-

bagāts māls, smilšains māls, pienācīgi nosausināts zāļpurvājs

(it īpaši pirmos gados pēc uzplēšanas), tad trūdama mālasmilts.

Pie stipra mēslojuma kāposti ļoti labi padodas arī trūdamā,

leknā smiltī. Ļoti teicami aug nolaistos dīķos ar mālainu zemi.

Stingrākā zemē labs priekšaugs ir melnā papuvē sēti zie-

māji. Vieglā zemē var audzēt arī pēc vasarājiem, tieši kā-

postiem dodot spēcīgu kūtsmēslojumu. Smagā zemē laba

vieta pēc ābula, pirmā vai otrā gadā pēc uzplēšanas. Vispā-

rīgi, ja pietiek platības, kāpostiem parocīgi ierādīt leknāku

vietu tai laukā, kurā nāk sakņaugi un kartupeļi. Kāposti ir tei-

cams plēsumaugs un labas vietas plēsumā apmierinās ar ze-

mes mazāk pamatīgu sagatavošanu. Vispārīgi zeme jāsagatavo

rūpīgi, kā sakņaugiem. Smagāku zemi jācenšas rudenī izstrādāt

puspapuvē. leteicams stiprs kūtsmēslu devums, sevišķi ja to

nav dabūjis priekšaugs. Kūtsmēslu vietu vieglākās zemēs var
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izpildīt atejmēsli, labāk gan kompostēt.i un jau rudenī izvesti.

Smagā zemē arī kūtsmēsli dodami rudenī. Kūts- un atejmēslu
vietu pa daļai var izpildīt aplaistījumī ar vircu augšanas laikā,
trūdzemēs var iztikt ar vircu vien. Ar minerālmēsliem vien

nevar kāpostu labākās ražas sasniegt. Arvienu jādod fosfor-

skābes mēsli, pie kūtsmēslu mazāka devuma arī kalijmēsli,

sevišķj no dabas kalijnabagās zemēs.

Pie mums parasts kāpostus stādīt. Dēstus audzē

siltos vai aukstos lecekļos un dobēs. Dēstu audzēšana siltos

lecekļos pielaižama tikai ļoti agrai stādīšanai, agrā patēriņa

vajadzībām. Jo dēsti te izaug lutināti, vārīgi un bieži jau

stipri slimi. Arī aukstos lecekļos, kuros sējumu naktīs apsedz,
dēsti neizaug daudz labāki, sevišķi ja dēstus gadu no gada
audzē taī pašā vietā. Lauksaimniekam, kurš kāpostus audzē

uz tīruma, ne pārāk treknā zemē, un tos stāda samērā vēlu,

vajadzīgi veselīgi, nelutināti dēsti. Tādus izaudzē pietiekoši
iemēslotās dobēs, kuras var ierīkot pat tieši tīrumā, pie ap-

stādāmā gabala. Te dēstiem neuzmetas slimības, un tie parasti

nav pat pret spradžiem jāsarga, kuri klajā vietā nerodas tik

agri un tādā daudzumā, kā aizvējotos dārzos, kur viņiem pa-

tīkamus augus piekopj pastāvīgi. Dēsti sējami 20 cm atsta-

tās rindās, lai tos varētu kārtīgi apkopt. Kad asni iestiprinā-

jušies, tos izretina uz 4—5 cm, lai dēsti izaugtu spēcīgi un

labām saknēm. Agri stādāmi tikai kādi mazumi, agrākai zaļi

vārīšanai, bet galvenais stādījums izdarāms jūnijā, pie kam iz-

devīgos gadījumos var vilcināties pat līdz mēneša beigām.
Lieta tā, ka kāpostus lielumā skābē vēlu, lai tie siltākā laikā

nepārskābtu. Bet ja galviņas agri nobriest, tad daudzas uz kājas

maitājas, sevišķi ja pēc sausuma uznāk lietus, kādas laika

pārmaiņas gadījumā daudzas galviņas pārsprāgst. Stāda rūtīs,

dodot katram stādam 3—6 kv. pēdas telpas, skatoties pēc aug-

šanas apstākļiem un šķirnes lieluma. Stādāmi uz līdzenas zemes,

pat samērā leknās vietās. Tikai slapjās vietās var būt labāka stā-

dīšanauz dobēm vai citiem paaugstinājumiem; toties sausās vietās

ieteicama izrādījusies stādīšana bedrītēs vai vadziņu dibenos.

Stādīšana izdarāmā lietainās vai apmākušās dienās, bet ja pa-

stāv jauks laiks, tad novakarēs. Parasts dēstu saknes pirm9

iestādīšanas apmērcēt govu pļeku un mālu šķidrā maisījumā un

tūliņ pēc iestādīšanas stipri aplaistīt ar ūdeni tā, ka zeme ap

stādiem satek. Kādā izmēģinājumā Vecaucē pierādījās, ka

rūpīgi stādīti kāposti neaplaistīti ieaug tikpat labi, kā aplaistīti,
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kaut gan ieaugšanas apstākļi bij stipri neizdevīgi. Tomēr es

ieteiktu, ja iespējams, aplaistīt ar vircas šķīdinājumu, kuram,

ja jau zeme nav stipri mēslota ar superfosfātu, piemaisa ari

drusku šā mēslošanaslīdzekļa. Tad stādiem tūliņ pieejama

viegli uzņemama barība. Saskalojums, kas ap stādiem radies

no aplaistījuma, jāuzrušina, tiklīdz tas pienācīgi apbriedis.
Sausos apgabalos visai izplatīta kāpostu sēšana tieši uz

lauka. Ari pie mums, cik dzirdams, pēdējā laikā šo paņē-

mienu daži pielieto lielumā. Teorētiski šim paņēmienam se-

kosi labumi: augi labāki nodrošināti mitruma ziņā, saknes,

kuras netiek -saraustītas, ir darbspējīgākas un spiežas dziļāki

zemē, un netiek mainīti augšanas apstākļi. Bez tam atkrīt

dēstu audzēšana, pārstādīšana un aplaistīšana. Pēc maniem

un dažu lauks, studentu-diplomandu izmēģinājumiem Vecaucē,

par kāpostu sēšanu tieši uz lauka varu dot sekošus aizrādīju-

mus. Jāsēj tik agri, ka līdz spradžu laikam stādiņi attīstījušies

tiktāļ, ka postītāji tos nevar noēst. Tas būtu apm. nedēļu

pēc dēstu parastās šēšanas. Sēt var rindās, bet vēl labāki —

uz rūtīm izliktās seklās bedrītēs. Katrā bedrītē ierušina vai-

rākas sēklas. Kad jaunie augi attīstījušies tiktāļ, ka spradži
tiem nevar nopietni kaitēt, tad izretina, atstājot spēcīgākos
stādus. Rindās sētiem tas trūkums, ka gandrīz neiespējams

sējumu izretināt tā, ka atlikušie augi stāvētu rūtīs, kādam stā-

voklim liela nozīme pie kāpostu tāļākas apkopšanas. Sēšanai

vispārīgi viena neparocība, proti, zemi priekš kāpostiem pava-

sarī nevar strādāt tik vēlu, kā priekš stādāmiem. Tā tad sējamiem

kāpostiem zemei vajag jau rudeni būt pamatīgāki sagatavotai
un iztīrītai. Taču tas sevišķas grūtības nerada, un labās saim-

niecībās zemi tā gatavo ari priekš sējamiem sakņaugiem.

Apkopšana sētiem un stādītiem kāpostiem vienāda.

Ja kāposti stāv rūtīs, tad tos var trijos virzienos apstrādāt ar

zirgrušinātāju. Tā zeme tiek ļoti pamatīgi izstrādāta, ar maz

darba izskaužot ari nezāles. Stādu tuvāko apkārtni, kuru ne-

var ar rušinātāju aizņemt, vajag uzkaplēt. Vēlams stādiem

ari drusku pieraust zemes, sevišķi mitrākās vietās un lietainās

vasarās. Rušināšana un kaplēšana ir ari drošākais un lētākais

līdzeklis pret spradžiem, kurus strādājot izdzenā un pa daļai

apmet zemēm, bet paši kāposti no šiem darbiem dabū jaunu

sparu augšanā. Daudz pret spradžiem palīdz aplaistīšana ar

vircu, kura, saprotams, galvenā kārtā darbojas kā mēslošanas

līdzeklis, kas maitātiem stādiem liek ātri atžirgt.



Bīstami ienaidnieki ir lielā nn mazā kāpostu tauriņa

kāpuri (kāpostu tārpi). Tie visvairāk uzbrūk ēku, žogu v. c.

slēptuvju tuvumā, kur tauriņu kūnas pārziemo. Tāpat aizvēja
vietās. Tādēļ no svara kāpostus audzēt tīrumā, klajā vietā.

Jācenšas iznīcināt jau tauriņu oliņas, kuru čemuri uz lapām

viegli saskatāmi. Kad parādījušies tārpi, tad kāpostu lauks

atkārtoti jāpārstaigā un kāpuri jāsašķaida. — No kāpostu slimī-

bām pie mums nav ko bīties, ja viņu audzēšanas vietu kārtīgi

pārmaina.

Kāpostu raža var sniegties līdz 2000 pud. no pūrv. Ja

kāpostus nevar par labu cenu pārdot, tad tos var ienesīgi
izēdināt govslopiem. Viņi dara labu iespaidu uz pienražu un

neprasa olbaltuma piedevas, kā saknes. Tādā gadījumā kāpostus

var vēl stiprā salā turēt uz kājas un ievest ikdienas vajadzībai.

Aiztaupās saknēm nepieciešamā apgodēšana un ieglabāšana.
No sasmalcinātiem kāpostiem iznāk vislabākā skābbarība. Ja

kāpostus audzē taisni lopbarībai, tad jāizrauga šķirne, kas dod

lielu kopēju masu, kauču uz galviņām no tās atkristu maza

daļa. Tādā gadījumā ieteicams sevišķi bagāts slāpekļmēslojums,

piem. atejmēslu liels devums, pie kam šo mēslu kompostēšana
vairs nekrīt svarā.

VI. Šķiedraugi.

Latvijā kā šķiedraugi piekopjami vienīgi lini un kaņepes.

Karstos, sausos apgabalos šos augus piekopj kā eļļasaugus,

šķiedrai piegriežot mazu vai nekādu vērību. Pie mums, turpretī,

šķiedra ir ražošanas galvenais priekšmets, kamēr sēklu ņem

kā patīkamu piedevu. Ja šķiedru izstrādā pats ražotājs, tad

plašāku vietu augsekā var ierādīt gandrīz vienīgi mazākās

saimniecībās, turpretī ja stiebrus var nodot attiecīgas rūpniecības

iestādēs, tad arī lielākas saimniecības var vairāk audzēt, samērā

ar savu zemes platību.

1. Lini.

1. Augšanas prasības. Parasti vēro, ka linu saknes

izplatās ļoti sekli un tādēļ šim augam grūti sameklēt mitrumu

un barību. Kūnerts, uzmanīgi rokot, linu saknes atradis vēl

70 cm dziļumā. Tagad lietpratēji pieņem, ka linu saknes

iespiežas tikpat dziļi, cik augstu viņu stublāji izaug virs zemes.

Varbūt pareizāki būs teikt, ka jo dziļāki zemē var iespiesties

linu saknes, toties garāki izaug viņu stublāji. No tā atskārstam,

224
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cik liela nozīme ir zemes dziļai izstrādāšanai, ja ne taisni priekš

liniem, tad priekš viņu tuva priekšauga, un kādēļ lini tik labi

aug ābula v. c. plēsumos, kur zeme dabiskā gaitā dziļi uzirusi.

Lai izaugtu laba šķiedra, pirmā vietā vajadzīgs noderīgs klimats.

Tāds ir mēreni silts, mitrs un vējots, kāds atrodas jūrmalu

un lielu ezeru apkārtnē, Eiropas mērenā joslā. Noderīgākās

zemes ir smilšains vai trūdams irdens māls, tad iemēslotā

mālaina smilts un, pie krietna iemēslojuma, vēl arī smilts.

Purv-, kaļķ- un glīzdzemes liniem neder. Viņi neizdodas arī

tur, kur gruntsūdens stāv par augstu.

2. Priekšaugs un zemes sagatavošana. Labā-

kais priekšaugs ir sarkanābuls, arī vecāks un ar sētu zāļu

piemaisījumu. Viengadēja sarkanābula plēsums dažreiz ir

liniem pat par treknu. Tāļāk labs priekšaugs ir pākšaugu

zaļbarība, pēc kuras gan nemēdz linus sēt aiz saimnieciskiem

iemesliem. Lini ļoti labi paaug ganību un pļavu plēsumos,

ja vieta nav par slapju; tie vispārīgi ir viens no labākiem

plēsumaugiem. Bieži linus sēj pēc kūtsmēslus dabūjušiem

ziemājiem. Liniem patīkamu vietu sagatavo labi kopti rušinām-

augi, bet augu maiņas izvešanas labā viņiem šo vietu var dot

tikai retās saimniecībās. Ja rušināmaugs dabūjis daudz kūts-

mēslu, tad pēc viņa zeme var liniem būt par treknu. Tādā

gadījumā izdevīgi starp rušināmaugu un liniem ielaist auzas.

Pie liniem ierādāmas vietas augsekā liela nozīme zemes vecam

spēkam. Kur zeme jau stipri iemēslotā un iekopta, tur linus

sēj tikai trešā gadā pēc kūtsmēsliem un izvairās arī laist tūliņ

pēc pākšaugiem. Citādi lini sējami otrā gadā pēc kūtsmēsliem.

Pašiem liniem dot kūtsmēslus nav ieteicams pat vājā zemē,

jo tad viņi izaugtu pārāk nevienādi, viegli aizaugtu nezālēm

un dotu maz labas šķiedras. Linus neder taī pašā vietā at-

kārtot agrāk par 7 gadiem, bet ir vietas, kur atkārtošana pie-
laižama tikai pēc 10 vai vairāk gadiem. Ja linus atkārto

vietai nepiedienīgi bieži, tad to uz ilgu laiku padara linu

audzēšanai nederīgu. Liniem pa lielākai daļai noder tiešs

mēslojums ar fosforskābi un kāliju, kuru darbība, saprotams,

atkaras no tā, vai zemē ir pietiekoši slāpekļa. Pēdējā trūkumu

papildināt caur māksi, slāpekļmēsliem nav parasts, sevišķi

čilizalpetrs bieži dara nevēlamu iespaidu. Vajadzības gadījumā
labāk lietot sērskābo amonjaku. Bet vēl labāki, ja liniem

vajadzīgais daudzums slāpekļa zemē iekrājies no kūtsmēsliem.

Labākos ābula v. c. plēsumos slāpekļa allaž mēdz pietikt, te

Ljuksalmn. padomnloM
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tikai jāpiedod fosforskābe un kālijs. Tomasmiltus un kalij-
mēslus izkaisa rudenī (vieglās zemēs kalijmēslus gluži agri

pavasarī), superfosfātu iemaisa īsi pirms sēšanas.

Zeme liniem jāsagatavo smalka un tīra. Nezāļu

apkarošanas labad dažkārt jānovilcina sēšana, lai varētu pavasarī

sēklnezāles atkārtoti uzdiedzēt un iznīcināt. Jo lini paši nespēj
nezāles apspiest, un uznākušu sējumu ecēt nedrīkst, vismaz

ne tādā mērā, ka ecēšas izrauj nezāles, jo tad lini tiktu līdzi

izrauti. Sevišķi jārūpējas par sakņnezāļu, it īpaši vārpatas

izskaušanu. Plēsumu strādāšana var būt sekla, tikai izplēstie
velēnu gabali kārtīgi jāsasmalcina un izplosītām zālēm jāizžūst,
lai tās vēlāk neiezeltu no .jauna. Veca zeme pavasarī jāuz-

irdina mērenā dziļumā, bet tik agri, ka tā līdz sēšanai atgulst.

Nepareizs ir dažu zemkopju uzskats, ka liniem nolemtos

plēsumus vajagot uzplēst tikai sēšanas pavasarī. Labākus

panākumus, nekā rudenī uzplēšot, tā var sasniegt tikai tad,

ja vieta slapja vai piem. ābula zeme vārpataina. Bet vēl

labāki panākumi būs, ja slapjo vietu kārtīgi nosausina un

vārpatu iznīcina jau rudenī, un ja šo nezāli nevar iznīcināt,

tad linu vietā likt citu augu, kas no vārpatas mazāk bīstas.

Pļavas un ganības priekš liniem labāk uzplēst un zināmā

mērā sastrādāt jau iepriekšējā gada siltākā laikmetā. Arī ābula

velēnām vajag kārtīgi satrūdēt, kas nevar notikt, ja viņu uzplēš
tikai sēšanas pavasarī. Smagai zemei vēlami sīki gruntiņi.

3. Sēšana. Eiropā atrodas plaši linkopības apgabali,
kuri sēklu pastāvīgi ieved no Baltijas, jo citādi tur lini ne-

daudzos (4 —5) gados izvirst. Mēs varam iztikt ar pašaudzētu
sēklu. Tomēr dzird sakām, ka arī mums būtu labāki panā-

kumi, ja sēklu laiku pa laikam atjaunotu iz Pleskavas gub.

Saprotams, ka sēklai vajag būt kārtīgi ievāktai un uzglabātai
un bez tam caur šķirošanu no labā jāizdabū vislabais. No

svara ir arī sēklas „vecāku" īpašības, kā viņi auguši, cik

šķiedrasbagāti v. t. t. Vācijā pēdējos gados izdarītie mēģinā-

jumi gaiši pierādījuši, ka arī linkopībā caur izlasi sasniedzamas

lielas lietas. Daži linkopji izsakās, ka veca sēkla esot labāka

par jaunu, līdzīgi kā gurķu, arbužu un dažas citas eļļasbagātas
sēklas. Cik tur patiesības, tas nav caur izmēģinājumiem pār-

baudīts. • Taču tas ir skaidrs, ka ar labu vecu sēklu panāks

vairāk, nekā ar sliktu jaunu. Pilnīgi nogatavojušās un krietni

žāvētas linsēklas apmierinošu dīgspēju uztur līdz 7 gadi. Krie-

vijā visvairāk parasts arī šķiedrai linus sēt stipri agrāki nekā
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pie mums. Arī Rietrumeiropas lietpratēji ieteic krietni
agru

sēšanu. Agri iestrādāta sēkla zemē atrod pa pilnam ziemas

mitruma, tādēļ dīgst droši un vienādi. Agra sēja līdz spradžu
laikam pietiekoši iestiprinājusies. Agri sētiem liniem vērtīgāka

šķiedra, un no tā paša daudzuma stublāju šķiedras iznāk

ievērojami (pēc Kūnerta lļ/a reiz) vairāk, nekā ja lini sēti

vēlu. Agru sējumu parocīgāki un drošāki novākt, un siltā

laikā mērkšana, žāvēšana v. t. t. veicas daudz labāki nekā

vēlā rudenī Vēlas sējas gandrīz vienīgais labums tas, ka tad

var pavasarī pamatīgāki apkarot nezāles. Tomēr nedrīkst arī

sēt apstākļiem nepiemēroti agri. Kauču lini panes mazas

salnas, tomēr nepareizi būtu sēt jau tad, kad pēc vietējieVn

novērojumiem vēl gaidāms ilgāks aukstums. Nedrīkst arī sēt,
kamēr zeme nav pienācīgi apžuvuši un iesilusi. Tā tad

sēšanas laiks, tāpat kā citiem kultūraugiem, stipri atkaras no

vietas un nosausināšanas. Sēšanas biezums atkaras vispirms
no tā, cik smalku šķiedru grib iegūt. Jo biezāki sēj, toties

smalkāka šķiedra, bet pārāk biezi nosēti lini viegli krīt veldrē

un tad dod vairāk pakulu nekā šķiedras. Ik pēc augšanas

apstākļiem un audzēšanas nolūkiem, izklaidu sēj 120—160 mārc.

uz pūrv. Izklaidsēju iestrādā ar vieglām ecēšām, iestrādāšanas

dziļums, ik pēc zemes īpašībām, 11/l 1/3—3 cm. Ja virsējā slejā
trūkst dīgšanai vajadzīgā mitruma, tad pieveļ ar vieglu kūleni.

Smagā zemē labāk lietot rantainu kūleni, jo tad lietus ne tik

viegli uzsit garozu. Dīgšana daudz drošāka, ja sēklu iestrādā

ar rindsējmašinu. Ja rindas sastādītas ļoti biezi, apm. uz

10 cm, tad rindsējas nelabvēlīgs iespaids uz šķiedras īpašībām
maz nomanāms. Toties sausos pavasaros var piedzīvot, ka

rindsējā sadīgst ātri un kārtīgi, bet no vēlākas izklaidsējas
neiznāk ne šis ne tas. Ja mašina tāda, kam rindas nevar uz*

stādīt pienācīgā biezumā, tad ar pus biezuma var sēt vienādi

un otrādi, caur krustenisko sasējumu iegūstot kaut ko izklaid-

sējai līdzīgu.

4. Kopšana. Pirms uznākšanas uzsistu garozu lauž ar

rantainu vai ērkšķkūleni. Nezāles caur sējuma ecēšanu ap-
karot nevar, pret tām pie liniem atliek vienīgi ravēšana; tikai

zvērēs var iznīcināt caur aprasināšanu ar dzelzsvitriola šķīdinā-

jumu, tāpat kā labības laukos. Kur īstā laikā rodams vajadzī-

gais darbspēks (sievietes un pusaudži), tur linu ravēšana mēdz

labi atmaksāties. Turklāt izdevumus par ravēšanu nedrīkst

prasīt no liniem vien, bet to prāva daļa jāliek uz pēcaugu
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rēķina. Nezāles ne tikai mazina linu ražu, bet arī ļoti apgrū-

tina plūkšanu un, līdzi ieplūktas, maitā mirkšanu. Slimības,

ja linus neatkārto bieži, tos maitā maz.

5. Novākšana. Zaļus linus plūc tad, ja šķiedra no-

lemta ļoti smalkiem audumiem. Bet tad arī vajadzīgi sevišķa

māksla stublāju izstrādāšanai un ārkārtīgi labs ūdens mērcē-

šanai. Visvairāk linus plūc taī laikā, kad viss stublājs dzeltēn-

zaļš un novītušo lapu divas trešdaļas jau nobirušas. Šaī

gatavības pakāpē lini dod visvairāk labas šķiedras un arī

sēklas, pie lietpratīgas apkopšanas, iznāk derīgas. Ja liek

lielāku svaru uz sēklu ražu un labumu, tad plūc stipri vēlāku,

bet tad šķiedras dabū mazāk un tai mazāka vērtība. Ja lini

sakrituši veldrē, tad jāsteidzas plūkt, nenogaidot citkārt parastu

gatavības pakāpi. Šādi lini tūliņ pēc plūkšanas jāmērcē vai

jātilina. Labi, ja linus izdodas plūkt sausā laikā. Katrā ziņā

ieteicams rītos vai pēc lietus linus plūkt tikai tad, kad rasa

pilnīgi nokritusi. Linus var raudzēt bez iepriekšējas žāvēša-

nas. Tad viņus pie plūkšanas atsevišķām saujām noliek turpat

zemē, dažas stundas apvītina, pēc tam nocērt pogaļas un

vislabāk vēl taī pašā dienā iemērc. Parasti linus pirms mērk-

šanas apžāvē, kūlīšus saslienot stateņos.

Linu apstrādāšanas tāļākus darbus, kā pogaļu nociršanu,

mērkšanu v. c, kuri neattiecas uz augkopību šaurākā nozīmē,

šeit nepārrunāšu.

Ir mēģināts Latvijā audzēt t. s. stepjulinus, no kuriem

neņem šķiedru, bet vienīgi graudus. Tos sēj retāki nekā

šķiedraslinus, vislabāk rindās. Augums īss. Pļauj pilnīgi

nogatavojušos un kuļ mašinā, kā labību. Sausos gados iegūtas
labas sēklu ražas, bet vispārīgi šo linu audzēšana pie mums

izrādījusies nedroša.

2. Kaņepes.

Kaņepēm vīrieš- un sieviešziedi atrodas šķirti, uz atse-

višķiem augiem. Vīriešaugi nogatavojas ātrāki un sieviešaugi

viņus vēlāk pāraug. Kaņepes, izdevīgos apstākļos, var izaugt
līdz 3 metrus garas. Stublājā ap balto kokāju novietojies
lūks. Graudi, kuriem bagāts eļļassaturs, ir dažādas, mūsu

parastām kaņepēm melnganas krāsas, kura atkaras mazāk no

šķirnes piederības, nekā no augšanas vietas. Lielumā izšķir
trīs galvenos veidus; parastās kaņepes, ne garākas par l x/s metra,

tumšzaļām lapām, mttū sānzariem, var ražot daudz sēklu;
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Indijas kaņepes, kurām pieder itāļu, serbu un dienvidvācu

kaņepes, ievērojami garākas par pirmsminētām, bet sēklā mazāk

ražīgas; milzu kaņepes, kuras sasniedz līdz četri metri garumā

un Eiropā pazīstamas tikai kā greznumaugs. lepazīstoties ar

Vācijā kara laikā izdarītiem izmēģinājumiem, jāatzīst, ka mums

ieteicams turēties pie savām parastām, t. s. krievu kaņepēm,
tās caur izlasi iespējami uzlabojot.

1. Augšanas prasības. Kaut gan kaņepes vairāk

piekopj siltos apgabalos, tumēr tās pielāgojušās arī vēsākam

klimatam un Latvijā pilnīgi izdodas. Gan šeit graudi neattīstās

tik svarīgi un eļļasbagāti, kā siltā klimatā, arī ar novākšanu

vairāk grūtību (vēla nogatavošanās), tomēr Latvijā kaņepes

var audzēt arī lielumā, sevišķi šķiedrai. Šķiedraskaņepēm
vajag samērā īsā laikā ražot ļoti daudz masas, tādēļ zemei,

kurā kaņepes audzē, vajag ne tikai saturēt bagātu krājumu

uzņemamu barībasvielu, bet arī sniegt attiecīgi daudz mitruma.

Tālab šķiedraskaņepes audzē trūda- un slāpekļbagātās zemēs,
kā ieleju uznesumos, zāļpurvājos, leknā melnzemē, treknos

līdumos, nolaistos dīķos, īsi sakot, tādās vietās, kur labība

viegli krīt veldrē. Pēdējo gadu novērojumi rāda, ka liela no-

zīme kaņepēm purvāju un dumbrāju izmantošanā, kur ziemāji
necieš ziemu, vasarāji izaug salmos un rušināmaugus viegli

pārņem nezāles. Tīras mineralzemes kaņepēm noder tikai tad,

ja viņas atrodas leknā vietā un ļoti bagātīgi mēslotas ar orga-

niskiem, slāpekļbagātiem mēsliem. Kaņepēm nemaz neder

plikas smiltis, stipri sakalstošas glīzd- un mālzemes, skābas

zemes (nesadalījušies sūnupurvi) un sausas zemes. Vējainos

apvidos šķiedra izaug ļoti rupja, aizvēja vietās smalkāka.

2. Priekšaugs un zemes sagatavošana. Ka-

ņepes var ievest augsekā, ja zeme tām viscaur noderīga un

saimniecībā pietiek kūts- vai citu organisku mēslu. Citādi

kaņepes jāaudzē ārpus augsekas, viņām noderīgās vietās, kur

tās var samērā bieži atkārtot. Kaņepes vairāk sēj pēc labības

un ābula, pie kam labībai vajag lauku atstāt tik agri, ka atliek

laika zemi vēl rudenī priekš kaņepēm apgādāt ar kūtsmēsliem.

Tā tad smagākās zemēs parocīgāki iznāk kaņepes audzēt pēc

ziemājiem, bet vieglās zemēs, kur pielaižama kūtsmēslu iearšana

pavasarī, var audzēt arī pēc vasarājiem. Tikai jāpielūko, ka

tā sēšana neiznāk par vēlu. Arī ābula plēsumā jādod kūts-

mēsli, tādēļ labāks jauns ābuls, kura velēna vieglāki sastrādā-

jama tiktāļ, ka var mēslus kārtīgi ieart. No kūtsmēsliem, kuru
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jādod daudz, labāki noder ātri darbojošies zirgu vai aitu mēsli;

govslopu mēsliem vajag būt zināmā mērā satrupējušiem. Labi

ir putnu- un atejmēsli. Vieglākās zemēs mēdz teicami darbo-

ties kalijmēsli, kuri vairāk vajadzīgi šķiedraskaņepēm nekā

graudukaņepēm. Mineralzemēs, ja kūtsmēslu devums nav ļoti

bagāts, noder māksi, slāpekļmēslu — sērskābā amonjakā vai

kaļķslāpekļa — piedeva. Jo trūdnabagāka zeme, toties vairāk

jādod kūts- vai citu trūdbagātu mēslu. Fosforskābes mēsli

šķiedraskaņepju audzēšanā nemēdz atmaksāties, ja dots pa

pilnam kūts- vai atejmēslu.

3. Sēšana. Arī kaņepju sēkla rūpīgi jāapkopj, jātīra
un viņai jāatšķir smagākie graudi. Vietām vēl pastāvošais

uzskats, ka var sēt nešķirotus graudus, uzlaižot attiecīgi bie-

zāki, ir aplams. Vienādākas un pilnīgākas dīgšanas dēļ, ieteic

arī šķiedras kaņepes sēt rindās. Ja rindas sastāda piemērotā

biezumā, tad rindsējā uz šķiedras ražu un smalkumu ļaunu

iespaidu nedara. Klebergers ieteic parastās kaņepes sēt 12—

18 cm atstatās rindās, 72—108 mārc. uz pūrv. Parastās ka-

ņepes var vēl sēt labi agri, ko izlutinātās siltzemju šķirnes,
kuru asni vārīgi pret salnām, nepanes. Mūsu kaņepju iztu-

rība redzama no tā, ka viņas stipri ataug no rudenī izbirušām

sēklām. Agrāka sēšana no svara sevišķi tādēļ, ka kaņepēm

ilgs augšanaslaiks. Var sēt vienā laikā ar pirmām auzām,

ja tikai zeme pienācīgi pāržuvusi, lai to varētu kārtīgi saga-

tavot. Kaņepes, kuru galvenais uzdevums graudu ražošana,

jāsēj retāki. Te, pie 50—70 cm rindu atstatuma, sēklas iziet

tikai 15—20 mārc. uz pūrv. Tām vajag mazāk slāpekļbagātu

mēslu, bet bieži var noderēt mēslojums ar fosforskābi.

4. Kopšana. Noderīgā un labi mēslotā zemē kaņe-

pes aug ļoti ātri. Pie rindu bieza uzstādījuma tās bieži pašas

nomāc nezāles. Ja nezāles pagūst pacelties, tad pietiek vienas

pamatīgas kaplēšanas, savienotas ar nezāļu izciršanu, lai ka-

ņepes gūtu pār nezālēm virsroku. Pie rindu retāka uzstādī-

juma gandrīz arvienu vajadzīga atkārtota rušināšana, kura labi

atmaksājas. Katrā ziņā rušināmaugiem līdzīgi jāapkopj atsta-

tākās rindās sētās graudkaņepes. Tās, kad viņas paaugušas
dažas collas garas, ar kapli arī jāizretina uz 10—15 cm atsta-

tuma rindās, ik pēc rindu savstarpēja attāļuma un zemes

treknuma. Tik vienām, kā otrām vīriešaugus pēc noputēšanas

izrauj un izstrādā šķiedrā.
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5. Novākšana. Smalkāko šķiedru dabū, ja sievieš-

augus novāc reizā ar vīriešaugiem. Tad sēklas nedabū nemaz.

Parasti no šķiedrkaņepēm grib iegūt arī sēklu. Tādēļ sievieš-

augus tur uz kājas tik ilgi, kamēr viņu apakšējās lapas no-

dzeltējušas. Kaņepju sējumus neplūc, bet līdz l 1metra

garas kaņepes pļauj ar labības pļaujmašinu, garākas ar zāles-

pļāvēju. Aiz pēdējā kaņepes tūliņ jāpievāc. Mašina jālaiž

ieslipi pār rindu virzienu. Jo biezāki kaņepes augušas, tā tad

tievākas, toties labāki pļaušana veicas. Šķiedraskaņepēm,
pirms siešanas buntēs, jāļauj pāržūt, kamēr lapas viegli nolūzt.

Tad tās sien ar pašu tievākiem stublājiem, 2—3 vietās, ik pēc

garuma. Buntes saslien stateņos galīgai izžāvēšanai. Sēklas,

tāpat kā liniem, nocērt un izžāvē. Ja sēklas nav pietiekoši

sausas, tad tās ar klāt palikušām pelavām plāni izber vējotā
vietā un bieži pārvanda. Pelavas attīra, kad graudi izžuvuši.

Saprotams, graudus var arī mākslīgi žāvēt. Kaņepes raudzē

caur mērcēšanu un vēlāku tilināšanu vai tilina Vien. Reti

augušās graudukaņepes cērt ar izkaptīm, kad graudu lielākā

daļa pilnīgi nogatavojusies. Buntēs sasietas viņas saslien sta-

teņos žūšanai. Pie ievešanas jāuzmanās, tādēļ ka izžuvušas

kaņepes viegli birst. Mazākus daudzumus izdauza uz paklā-

jiem vai cieta klona ar spriguļiem vai nūjām, lielus daudzu-

mus kuļ mašinā.

VII. Bumbuļaugi.

Bumbuļaugi, kas pie mums padodas ārpus sakņdārza, ir

kartupeļi un topinamburs. Pēdējo nevar augsēkā ievietot, tā-

dēļ ka tas pilnu ražu dod tikai otrā un vēlākos gados pēc stā-

dīšanas un no reiz ierādītās vietas grūti izskaužams. Topin-
amburs pie mums nav lielumā audzēšanai ieguvis piekrišanu,

tādēļ viņa audzēšanu šeit nepārrunāšu. Tā tad vienīgais

bumbuļaugs, ko varam lielumā un ienesīgi tīrumā piekopt, ir

1. Kartupeļi.

Kartupeļus no sēklām audzē tikai pie jaunu šķirņu izvei-

došanas, pie kam mēdz palīgā ņemt krustošanu. Šis sarež-

ģītais darbs nav priekš lauksaimnieka, tas piekrīt sēklaudzē-

tavām. Lauksaimnieks kartupeļus arvienu audzē no bumbu-

ļiem. Tie ir apakšzemes stublāju uztūkušās daļas. Bumbulī

uzkrājušās rezervvielas, valdošā daudzumā stērķele; slāpe-

kļainas vielas ļoti maz. Jo vairāk stērķeles, tā tad mazāk
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ūdens bumbulis satur, toties drošāki tas uzglabājas. Pret

ārieni bumbuli nosedz korķasleja jeb miza. Uz bumbuļa vir-

sas, vīteņveidīgā sakārtojumā, atrodas bedrītes, kurās ievietoti

trīs, pa retam vairāki pumpurpasākumi, kufus visus kopā sauc

par „acīm". Bumbulis top tikai pēc vairāku mē-

nešu „dusas". Pumpuriem attīstoties un asniem augot, sēkli-

nieks pamazām tukšojas. Zem 4° C siltuma kartupeļi nedīgst.
Asni ļoti vārīgi pret salnām. Pirmās lapas virs zemes parā-

dās 2—4 nedēļas pēc stādīšanas, pie 11,5—13° C.

Katras acs vidējais pumpurs ir pats spēcīgākais. Parasti

izdīgst šis vien. Ja to, izdīgušu, izmaitā, tad viņa vietā at-

tīstās sāņpumpuri. Bet tie ir vājāki par pirmiem dīgļiem, tā-

dēļ jāsargās izdīgušiem sēkliniekiem asnus aplauzīt. Galvas-

gala acis ir spēcīgākas par nabasgala acīm, tādēļ no ar galvu

uz augšu stādītiem sēkliniekiem dabū vislielāko ražu, ko pie-
rāda Bērzmuižā un Vecaucē izdarītie izmēģinājumi.

Kartupeļu šķirņu ir ļoti daudz, un arvienu nāk jaunas

klāt, bet vislielākā daļa no tām ir mazvērtīgas, kufas drīz

atkal nozūd. Agrāk domāja, ka kartupeļu katra šķirne, ja to

no sēklām neatjauno, pēc īsāka vai ilgāka laika izvirst un top

mazražīga. Šis uzskats tagad aprādīts par nepareizu. Katra

šķirne „nolietojas", dažkārt pat 4 gados, ja viņu audzē nepie-

dienīgos apstākļos, piem. stipri mēslotā mālā (sevišķi ja dod

galvenā kārtā daudz minerālmēslu), it īpaši ja šādās zemēs

kartupeļus bieži atkārto. Bet ja kartupeļus audzē piem. ne-

pārmēslotā smiltī vai kūdrājā un pie tam sēkliniekus ņem no

labākiem ceriem, tad laba šķirne ražību un citas īpašības uztur

neaprobežoti ilgi. Tas skaidri redzams pie arī šeit izplatītām

„Silezija", „Voltmans" v. c. šķirnēm. Bet katrā saimniecībā

par sevi ikviena šķirne var „nolietoties" caur to vien, ka kar-

tupeļus nepareizi kopj un mēslo jan neizdara sēklinieku izlasi,
kauču zeme kartupeļiem būtu taisni kā radīta. Turpretī caur

lietpratīgu darbu var katru labu šķirni zināmā mērā tāļāk uz-

labot. Tas taisnība, kā jau daudzas šķirnes, kas sākumā pelnīja
pilnīgu ievērību, ir ātri zaudējušas ražību un tapušas ieņēmīgas

pret slimībām. Tur galvenā vaina „sliktai audzināšanai". Šķir-
nes izaudzinātas pārāk labos āpstākļos, pārāk bagātā mēslojumā,
lai jauno, sākumā par izņēmuma cenām pārdodamo, šķirni

iespējami ātri pavairotu. T. s. ikdienišķos apstākļos nonākusi,
tāda šķirne tad ātri krīt atpakaļ, un izrādās, ka viņa augstu

ražu spēj izdot labi ja dārzā, bet ne tīrumā.
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Šķirnes dala no vairākiem viedokļiem. Pēc augšanas

ilguma izšķir agrus, vidējagrus, vidējvēlus un vēlus kartupe-

ļus. Pēc noderības dažādiem nolūkiem izšķir ēdam-, lopbarības
un rūpniecības kartupeļus. Kā šķirņu iezīmes lieto bumbuļu

veidu, lielumu un mizas krāsu, bedrīšu dziļumu, gaļas krāsu,

mizas īpašības, stīgu veidu v. t. t. Arējs izskats, saprotams,
nenosaka šķirnes saimniecisko vērtību. No ievērojamu šķirņu
vārdā saukšanas šeit pilnīgi atturēšos. Katra vislabāki izdodus

zināmos apstākļos, katra labāki noder zināmām vajadzībām,
viena izturīgāka pret slimībām, cita neizturīgāka v. t. t. Te

vajadzētu sīka raksturojuma, kas aizņemtu daudz telpas un

tomēr samērā maz līdzētu. Tādēļ atgādinu tikai to, kas teikts

par labību šķirņu izvēli. Pie tā par kartupeļu šķirņu izvēli

tomēr vēl jāpiebilst se.košais. Visražīgākās un stēi ķeļbagātākās

sastopamas starp vēlām šķirnēm. Tas dabiski, jo vēlām šķir-

nēm ilgāks laiks bumbuļus ražot un stērķeli uzkrāt. Bet tā

ir tikai tad, ja viņas tām iedzimto augšanaslaiku dabū pilnīgi
izmantot. Ja, turpretī, lukstus pilnā attīstībā nokož salnas vai,

pie plaša stādījuma, vēlās šķirnes viena daļa jāvāc vēl jauna,
tad var viegli notikt, ka vēlā labā šķirne dod mazāku un

mazāk vērtīgu ražu, nekā laba agrākā šķirne. Ja piem. kādā

salīdzinājumā lasām, ka zināma vēla šķirne, 10. oktobrī no-

vācot, devusi par tik un tik vairāk par citu, kura jau 15. sep-

tembrī nogatavojās, tad daudz kartupeļu audzētājam jājautā,
cik vēlā šķirne dotu, ja viņu novāktu 15. septembrī? Sa-

protams — daudz mazāk, nekā novācot 25 dienas vēlāk. īsi

sakot tam, kas audzē tik daudz kartupeļu, ka novākšana

prasa ilgu laiku, ieteicams audzēt dažāda agruma šķirnes,

katru novākšanas apstākļiem piemērotā daudzumā, vēl ņemot

vērā, kā pārāk jauni novākti bumbuļi slikti uzglabājas.

1. Augšanas prasības. Kartupeļi ražo lielu masu,

tomēr patērē samērā maz ūdens. Pēdējā patēriņš gan, starp

citu, lielā mērā atkaras arī no tā, cik vējota kāda vieta. No

ūdens trūkuma kartupeļi vispārīgi maitājas tikai ļoti sausos

gados un plikās, vieglās zemēs, sevišķi ja tās dabūjušas maz

organisku mēslu. Sausums kartupeļiem stipri kaitē arī kūd-

rājos un dumbrājos, jo šīs zemes ūdeni ļoti cieši aiztur. Ap-
mēram līdz jūlija sākumam vai vidum kartupeļi no sausuma

cieš reti, jo it īpaši vēlām šķirnēm tikai pēc tam sākas stiprs
ūdens patēriņš, turpretī augšanas sākumam pietiek ziemas

mitruma. Sausumam ilgi pastāvot, kartupeļu agrām šķirnēm
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mēdz būt lielākā raža nekā vēlām. No .vēla, ilgstoša lietus

kartupeļiem viegli piemetas puve, it īpaši smagākā un vairāk

kūtsmēslu dabūjušā zemē. Lielu lomu te spēlē ari zemes no-

sausināšanas mērs un kartupeļu apkopšanas paņēmiens. Silts

un mēreni mitrs laiks dod vislielākās bumbuļ- un stērķeļražas.

Ja sausumam seko ilgāks leknums tādā attīstības pakāpē, kad

bumbuļi jau paaugušies, tad bieži atgadās t. s. cauraugšana

jeb bernošanās. Proti, lielākiem bumbuļiem prāvā skaitā pie-
metas jauni bumbulīši. Reti kad šie „bērni" izaug par vērtī-

giem bumbuļiem, bet vairāk novājina galvenos bumbuļus.

Zemes ziņā kartupeļi tiešām pieticīgi, taču nav tā, ka

viņi padotos katrā zemē. Piem., plikā smiltī kartupeļi dod

apmierinošu ražu tikai tad, ja to ārkārtīgi bagāti mēslo ar or-

ganiskiem mēsliem vai uzlabo ar lielu daudzumu trūda. Tāļāk

kartupeļi neizdodas zemās vietās, kur ilgi turas vai viegli uz-

krājas slapjums. Smagam mālam un glīzdam vajadzīga se-

višķa irdināšana. Izdevīgos gados te zināmas šķirnes dod

lielas ražas, bet tad atkal bumbuļi pie uzglabāšanas mēdz

stipri maitāties. Kartupeļu ražošanai lielumā un lielu ražu

iegūšanai ar vismazākiem izdevumiem vislabāk noder lekna,

trūdbagāta smilts, pienācīgi nosausināta dumbra, bet it īpaši

smilšains, arī grantains māls un mālaina smilts.

2. Priekšaugs v n zemes sagatavošana. Priekš-

auga ziņā kartupeļi samērā neizvēlīgi, sevišķi vieglās zemēs,

uz kuru fizikālām īpašībām augi dara mazu iespaidu. Lielāka

nozīme priekšaugam smagās zemēs, kur izdevīgi izraudzīts

priekšaugs vismaz atvieglo lauka sagatavošanu priekš kartu-

peļiem. Tā tad kartupeļiem izraugot vietu augsekā, jāšķir
īstas kartupeļu - t. i. vieglas zemes no smagākām. Pie

mums parasts abās kartupeļus stādīt pēc papuvē audzētiem

ziemājiem, kuri dabūjuši kūtsmēslus. Smagā zemē šī vieta

ļoti izdevīga, turpretī vieglā tā parocīga tikai zemes sagatavo-

šanas, bet ne mēslošanas ziņā. Te nedrīkst ziemājam kūts-

mēslu dot tik daudz, ka viņu slāpēkļa pietiktu arī kartupeļiem,

jo tad, vieglā zemē kūtsmēsliem ātri sadaloties, ziemājs augtu

pārāk trekns un daudz pārveidotā slāpekļa izskalotos. Tādēļ

te iznāk kūtsmēslus, kuri kartupeļu ražu paceļ ne caur savu

slāpekli vien, dot tiklab ziemājiem, kā kartupeļiem, tā tad

2 augiem no vietas. Tas pielaižams tikai tad, ja patiesi citādi

nevar iekārtoties. Vieglā zemē, ja vien iespējams, der kartu-

peļus laist pēc kāda vasarāja. Pēc tā pirms, sekli arot vai
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uzlobot, apkaro nezāles un beidzot rudenī ar dziļi, vismaz dzi-

ļāki, nekā parasts art priekš labībām. Pēc kartupeļiem, kuriem

jādod kūtsmēsli, der laist miežus un zem tiem sēt ābulu. Smagā

zemē, kā atzinām, kartupeļiem vieta pēc ziemājiem ir laba,

un īsti smagā zemē ne tikai pielaižams, bet taisni ieteicams,

ziemājiem dot arī kartupeļu tiesu kūtsmēslu. Ja smagā zemē

kartupeļus liek pēc vasarāja, tad vislabāk pēc tāda, kas audzis

ābula plēsumā. īsti noderīgs te ir arī pats ābula plēsums.
Gandrīz tikpat laba vieta kartupeļiem pirmais vai otrais gads

pēc pākšaugiem. Agrus kartupeļus var sekmīgi izaudzēt vēl

pēc agri pļautas smiltsvīķu zaļbarības. Kartupeļiem vispārīgi,
bet smagā zemē sevišķi, noder plēsumi un līdumi. Te kartu-

peļus var audzēt otrā vai trešā, pat pirmā gadā pēc uzplēša-
nas. Vecaucē, zāļpurva un pārejpurva plēsumos, pirmā gadā

pēc uzplēšanas, kartupeļi nu jau 2 gadi deva lielāku ražu, nekā

vecā zemē pie stipra kūtsmēslu devuma. Arī Bērzmuižā no-

vēroja to pašu. Ja vieta pienācīgi sausa vai nosausināta, tad

stiprāku skābumu, kas jaunā plēsumā atgadās, kartupeļi panes

vēl labāki nekā auzas. Kamēr zeme jauna, kartupeļus var bez

kaites arī bieži atkārtot. Vecā zemē bieža atkārtošana ne tikai

mazina ražu, bet arī veicina kartupeļu dažādu slimību attīstī-

šanos, tā ka tā rīkojoties var nonākt tik tāļu, ka kartupeļu
audzēšana uz ilgāku laiku pavisam jāpārtrauc, kas Vācijā pie-
dzīvots jau plašā mērā. Jo smagāka zeme, toties retāki drīkst

kartupeļus audzēt tai pašā vietā.

Pamatmēsli kartupeļiem ir kūtsmēsli. Smagās zemēs,

ja kartupeļu tiesa kūtsmēslu nav dota priekšaugam, tie katrā

ziņā jāiear rudenī, un jo vēlāku viņus iear, toties stiprāka

satrupēšana vēlama. Vidējās zemēs kūtsmēsli sekmīgāki iedar-

bojas dažreiz rudenī, citreiz pavasarī iearti. Tas atkaras vis-

vairāk no katra gada laikaapstākļiem. Vieglā zemē šejienes

izmēģinājumos gandrīz arvienu kūtsmēslu iearšana pavasarī

izrādījusies labāka. Te pa lielākai daļai pat apstādītiem kartupe-

ļiem pa virsu doti kūtsmēsli darbojas labāki, nekā rudenī

iearti. Tomēr kartupeļu virsmēslošanu ar kūtsmēsliem nevajag
ievest kā kārtību, bet lietot tikai tad, kad citādi neiznāk.

Sevišķi tad viņa nav ieteicama, ja lauks nezāļains. Tādā

gadījumā kūtsmēslus vajag uzvest pēc tam, kad nezāles izecētas

un kartupeļi attīstījušies tiktāļ, ka viņus tūliņ varēs apmest,

pie kam tad arī kūtsmēslus vairāk vai mazāk pilnīgi iesedz.

Jo vēlāk pavasarī dodamos kūtsmēslus iestrādās, toties stiprāki
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viņiem vajag būt satrupējušiem. leteicams vajadzīgo daudzumu

jau ziemu izvest stirpās vai kaudzēs. Jo mazāk viegla zeme,

toties agrāki pavasarī vēlams kūtsmēslus iestrādāt. Nekam

neder paņēmiens, kūtsmēslus klāt vagās un uz tiem likt

kartupeļu sēkliniekus, pēc kam vagas aizar cieti. Sausos

gados kartupeļi no šāda mēslojuma izdeg, slapjākos pūst. —

Vieglās zemēs kūtsmēslu vietu var sekmīgi izpildīt zaļmēsli.

Viņu lietošana zināma jau no laukkopības. Tikai jāatgādina,
ka zaļmēsli šaīs zemēs labāki iearami pavasarī.

Ja kartupeļi diezgan slāpekļa nedabūs no kūts- vai zaļ-

mēsliem, tad jādod mākslīgie slāpekļmēsli. Vispārīgi
ieteic labāk lietot sērskābo amonjaku vai kaļķslāpekli, bet ne

zalpetri. It īpaši čilizalpetrs nospiež bumbuļu stērķeļsaturu.
Sērskābais amonjaks jāiestrādā īsi pirms kartupeļu stādīšanas,

kaļķslāpeklis agri pavasarī. Zalpetrs lietojams kā virsmēsli,

ātraudzēm šķirnēm viss reizē, kad kartupeļi nāk augšā, vēlām

divi lāgos — pirmo reizi pie uznākšanas, otro 2—3 nedēļas
vēlāk. Trūkstošo slāpekli var izdevīgi pievest ar vircu, kura

uzlaistāma taīs pašos laikos, kad uzkaisāms zalpetrs. Jāatceras,
ka virca pieved arī viegli uzņemamu kāliju, tā tad aiztaupa

kalijmēslus. Pēdējos, ja bagātīgi mēslots ar labiem kūts-

mēsliem, kartupeļiem pa lielākai daļai nav vajadzīgs dot, it

īpaši kalijbagātās smagākās zemēs. Kauču kartupeļi kālija
daudz patērē, viņi to ari labi sameklē. Vieglās zemēs, ja
kūtsmēslu dots maz, kalijmēslu piedeva gandrīz arvienu

vajadzīga. Parasti dod augi tprocentīgus kalijsāļus, kurus labāk

izkaisīt jau rudenī, lai noskalojas kartupeļiem nepatīkamais
chlors. Ja lieto kainitu, tad tas jādod jau kartupeļu priekš-

augam. Kartupeļiem piemērotākie kalijmēsli ir sērskābais kālijs
un sērskābā kal ijmagnēzija. It īpaši vieglās un dumbrainās

zemēs kartupeļiem visai noderīgi kalijmēsli ir koka pelni,

kuru, saprotams, jādod daudz vairāk nekā kalijsāļu, jo viņi

satur tikai 4—B°/o kālija, lapukoku pelni vairāk nekā skuju-
koku, un žagaru vairāk nekā malkas. Kalijmēsli gandrīz
arvienu vajadzīgi plēsumos un līdumos, kuriem kūtsmēslus,

ja jel maz dod, tad tikai niecīgā daudzumā, kā jaunās zemes

dzīvinātājus. Fosforskābes, salīdzinot ar kāliju un slāpekli,

kartupeļiem vajag ļoti maz. Spēcīgā kūtsmēslojumā, sevišķi

ja zemei arī vecs spēks, fosforskābes būtu pa pilnam priekš
lielas ražas. Tomēr pie mums pa lielākai daļai ieteicams dot

ari fostorskābes mēslus, jo kartupeļi šo vielu slikti sameklē.
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Fosforskābes mēsli sevišķi vajadzīgi ātraudzem un vēlām

šķirnēm, — pirmām tālab, ka viņām daudz barības jāuzņem īsā

laikā, otrām tādēļ, ka mūsu īsās vasaras labad visiem pie-

ejamiem līdzekļiem jāsasteidzina viņu nogatavošanās. Lieto

visvairs superfosfātu, tikd purvainā zemē un plikā smiltī

priekšroka dodama tomasmiltiem, kuri labāk izkaisāmi jau
rudenī. Kaļķnabagās un smagās zemēs kartupeļi var labi

atmaksāt kaļķošanu, pie kam vieglās zemēs labāku iespaidu
dara merģelis.

Zeme kartupeļiem jāgatavo pamatīgi, jo no viņiem

taču prasa lielas ražas. Zemes strādāšana nevar būt visos

gadījumos vienāda, tai jāpielāgojas zemes īpašībām, mēslošanai,

agrākai strādāšanai un priekšaugam. Ja, piem., kūtsmēsli

doti kartupeļu priekšaugam un paši viņi tos vairs nedabūs,
tad aramkārtas stiprāka padziļināšana, velēnu apvēršot, vairs

nav lāga pielaižama, jo nebūs kas uz virsu izmesto nedzīvo

kārtu ātrī atdzīvinātu. Tādā gadījumā lielāks padziļinājums
izdarāms caur vagas dibena irdināšanu. Turpretī, ja kartu-

peļiem pašiem kūtsmēslus dod pilnā mērā, tad uz virsu drīkst

uz reizes izvērst savas pāris collas vai vēl vairāk nedzīvas

zemes. Saprotams, dziļaršanu nedrīkst izdarīt pavasarī, jo pie

zemes pārveidošanās vajadzīgs ziemas iespaids un ilgāks
laiks. Es tomēr neieteiktu uz reizes izvērst biezāku kārtu,

kauču tādēļ, ka kartupeļiem patīk zināms daudzums iz dzi-

ļuma paceltas it kā jaunzemes. Bieži novērots, ka caur to

kartupeļi ne tikai vairāk ražojuši, bet arī izauguši veselīgāki.

Tādēļ izvērsīsim katru reizi pa mazumam, lai būtu ko šo

„jaunzemi" kartupeļiem sniegt iespējami vairākas reizes. Tā

būsim arī nodrošināti pret „par daudz uz reizes". Kauču

kartupeļus stāda samērā vēlu, tomēr jācenšas iespējami daudz

zemes darbu padarīt jau rudenī. Sevišķi tas attiecas uz ne-

zāļu apkarošanu. Ari vieglā zemē vismaz vārpatai vajag būt

jau rudenī iespējami pilnīgi izskaustai. Te pavasari būs vēl

diezgan cīņas ar sēklnezālēm, tālab ka tikai pavasarī iear

kūtsmēslus, kuri zemē ienes jaunas nezāļsēklas, un mēslus

iearot ari izvērš nezāļsēklas dīgšanai piedienīgā seklumā. Tas

svarīgs mudinājums uz kūtsmēslu agru iearšanu, starp kuru

un stādīšanu tad vel iznāk izdevība nezāļu apkarošanai. Kur

pavasarī neiear mēslus (smagākas zemes), tur pavasarī neder

art, bet rudens arumi jāirdina ar kultivatoru v. c, kas zemi

neapvērš. Stādīšanas laikā zemei vajag būt atkal atgūlušai,
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citādi tā jāblīvē vai jāveļ. Plēsumus, saprotams, nevar dziļi
irdināt bez velēnu izjaukšanas un smalcināšanas. Bet tas

prasītu ļoti daudz darba un bieži pilnīgi neiespējams. Te pa

lielākai daļai jāapmierinās ar to, ka virskārtu sasmalcina tik

dziļi vien, ka var bumbuļus kārtīgi iestādīt un apsegt zemēm.

Velēnas pamazām sairst stādījuma apstrādāšanas gaitā. Tikai

tas jātur vērā, ka velēnas nedrīkst stāvēt pacilu.

Stādīšana. Pirmā lieta te, saprotams, noderīgu
sēklinieku izraudzīšana. Tie jāņem no tādas šķirnes, kas dod

vislielāko peļņu, bet tā nav arvienu visražīgākā. Jau aizrā-

dīts, ka ne visas šķirnes vienādi noder zināmam nolūkam.

Piem., ja kartupeļus audzē cilvēku pārtikai, tad tiem vajaga
būt patīkamu garšu un seklām bedrītēm, lai būtu mazs atkri-

tums pie tīrīšanas. Pārtikas, tirgū skatās arī uz bumbuļu lie-

lumu, mizas krāsu v. t. t., un šīs prasības nav visos tirgos
vienādas. Spirta un stērķeļu izgatavošanai vajadzīgi stērķeļ-

bagāti un labi pārstrādājami bumbuļi; te krīt svarā, cik no

katras šķirnes var iegūt stērķeles no zemes vienības. Lop-
barībai vēlamas šķirnes, kas dod daudz stērķeles un slāpe-

kļainu vielu. Vispārīgi vēlamas šķirnes, kuru bumbuļi viegli

novācami, un it īpaši priekš nezāļainām vietām vēlamas šķir-

nes ar kupliem luksticm, kurā nezāles labi noēno. Cīņā pret

vārpatu pie tam vēlama noēnošana līdz novākšanai. Pa ziemu

uzglabājamiem kartupeļiem vajadzīga droša izturība.

Jāgādā, ka caur sēkliniekiem stādījumā neievazā slimī-

bas. Kara laikā vācieši mūs apdāvinājuši ar dažādām kartu-

peļu slimībām, bet tagad procents pastāvīgi ma-

zinās. Tomēr pie sēklinieku pirkšanas vēl arvienu jāuzmanās.

Laime, ka vācieši mūs nav paguvuši apdāvināt ar kartupeļu

vēzi, kura dēļ, pēc ilgākas stomīšanās, aizliedza kartupeļus
ievest no ārzemēm. Kartupeļu slimības Appels iedala: 1) ārēji

redzamas, 2) bumbuļus pārgriežot redzamas, 3) tādas, kas pie

bumbuļa nav redzamas. Slimības aprakstīt šeit nav telpas.
Kas

ar viņām vēlas tuvāki iepazīties, lai lasa K. Rozes „Kar-

tupeļu slimības un kaitēkļi", vai paskatās manas „Ipatnējās

augkopības" 11. metienā. Gandrīz visas viņas var — kauču

dažas tikai pamazām — no atsevišķas saimniecības laukiem

izskaust caur to, ka sēklu ņem tikai no veseliem ceriem,

slimos iznīcinot vēl augšanas laikā, lietderīgi mēslo un saga-

tavo zemi un sēklai nolemto stādījumu liek tādā vietā, kur

kartupeļi nav auguši ilgāku laiku. Sēklinieku audzēšanai
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vislabākā vieta ir plēsums, sevišķi dumbrains vai purvains.
Pret slimībām, kas bumbuļiem uzmetas ārēji, noder apmaz-

gāšana pirms stādīšanas ar plaucēšanas līdzekļiem. Dažas

94. zīm. Kartupeļu vēzis.
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kaites, kā piem. kraupis, nepāriet no sēklinieka uz ražu. Vēži

var iznīcināt tikai caur to, ka kartupeļus ilgāku laiku neaudzē

nemaz. Pielieku vēžaslima cera zīmējumu, lai nelaime būtu

pazīstama, tiklīdz viņa kur nejauši parādās. Atrasts, ka ir

pret vēzi neieņēmīgas šķirnes, piem. „Hindenburg <<

,

bet tās,

cik ārzemēs noskatījos, ļoti ieņēmīgas pret citām slimībām.

Vēzis tagad lielākā vai mazākā mērā izplatījies gandrīz visās

Rietrumeiropas valstīs, bet cerams, ka kartupeļu ievešanas

aizliegums mūs no tā pasargās. Izkopjot to, kas mums jau

ir, varam pilnīgi iztikt bez ārzemju sēkliniekiem. Ja cītīgi un

lietpratīgi strādāsim, tad pat var notikt, ka ārzemes sēklinie-

kus, kā veselīgus, pieprasa no mums.

Sēklinieku lielums dara iespaidu uz ražas lielumu.

Vispārīgi varētu sacīt, ka jo lielāki sēklinieki, toties lielāka

raža, bet ir gadījumi, kad vislielākie sēklinieki nedod vislielāko

ražu. Tas notiek, ja paši lielākie bumbuļi tā sakot pārauguši,
sakarā ar to viņiem radušies tukši vidi vai tie tapuši ieņēmīgi

pret slimībām. Ka pie lielāku sēklinieku lietošanas iegūstama

lielāka raža, izskaidrojams caur to, ka lielākā bumbulī uzkrā-

jies vairāk rezervvielu, kālab jaunā cera asni var pašā sākumā

spēcīgāki attīstīties, un kad uznāk aukstums vai lukstus pat
maitā salna, tad tiem nav jānīkuļo, kā mazo bumbuļu pēc-

nācējiem. Visam tam pietiek ar zināmu daudzumu rezerv-

vielu, bet kas pārāk par to, tas vairs var noderēt tikai iz-

ņēmuma gadījumos. Otrkārt jāievēro, ka saimnieks tiecas

nevis pēc pašas lielākās, bet pēc visienesīgākās ražas. Jo
lielākus sēkliniekus lieto, toties dārgāki izmaksā zināmas pla-
tības apstādīšana, un kartupeļu stādāmā laikā bumbuļi ir

visdārgāki. Tādēļ svarīgi zināt, kāda lieluma sēklinieki

saimnieciski visieteicamāki. Par tādiem jau sen atzīti

vidēja lieluma bumbuļi. Vācu kartupeļu - kulturstacija par

sēklinieku noderīgu lielumu nosaka 50— 100 gramus smagus

bumbuļus. Izmēģinājumiem, kas šī jautājuma noskaidrošanai

izdarīti, piemita tā nepilnība, ka salīdzināmos dažāda lieluma

sēkliniekus ņēma no lielāku stādījumu kopražas, kurā atradās

liela skaita ceru pēcnācēju, to starpā arī ar ārēji nesaredzamām

slimībām izauguši vai pie kopējas uzglabāšanas aplipuši bum-

buļi. Kā zināms, kartupeļu ceriem ir ļoti nevienāda ražība,
bet salīdzinājumos var uzņemt tikai visai ierobežotu skaitu

ceru, tā ka te nejaušības nevar tā izlīdzināties, kā izmēģināju-
mos ar labībām un citiem augiem, kurus audzē daudz biezākos
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stādījumos resp. sējumos nekā kartupeļus. Lai šīs nejaušības

novērstu, Vecaucē 5 pēdējos gadus no vietas savā starpā sa-

līdzināja vienīgi tādus sēkliniekus, kas cēlušies tikai no viena

un tā paša cera.
Te tad bij redzams, ka noderīgāko sēkli-

nieku lielums svārstījās ik pēc šķirnes, un pat tās pašas šķirnes

dažādām ciltīm sēklinieku izdevīgākais lielums nebij vienāds.

Par turienes apstākļiem saimnieciski izdevīgākiem izrādī-

jās 70—90—120 gr smagi bumbuļi. Katrā ziņā jāizsargās
no sīku bumbuļu lietošanas sēklai, pat ja viņus gribētu stādīt

biezāki. Ir novēroti gadījumi, kad sīkie, tā tad nepieaugušie

bumbuļi lukstu uzkrātās vielas pirms izlietojuši pašu pie-

augšanai, un tikai pēc tam barības sula izlietota jaunu bumbuļu
attīstībai.

Sēklinieku dalīšana pielaižama tikai tad, ja ap-

trūkstas vidējā lieluma nedalītu bumbuļu. Dalāmi tādā ga-

dījumā lielie bumbuļi. Ja pietiek ar galvaspusēm vien, tad

sēklai lietojamas tikai tās, un atlikumi izlietojami cilvēku pār-

tikai vai lopu barībai. Ja sēklai grib izlietot visu dalīto bum-

buli, tad tas jādala gareniski. Atsevišķu acu un asnu lietošana

sēklai pielaižama tikai pie sēklinieku galēja trūkuma un ļoti

labi sagatavotā un iemēslotā zemē. Daži ieteic šo paņēmienu

pielietot pie jaunu šķirņu ātras savairošanas. Taču labāk arī

šim nolūkam tādu paņēmienu nelietot, jo domājams, ka tas

darīs ļaunu iespaidu uz pēcnācēju ražību.

Sēklinieku diedzēšanai labi panākumi var būt

tikai tad, ja stādīšanu izdara vēlu, tā ka radušies asni var

tūliņ tāļāk attīstīties. Diedzēšana jāizdara gaišā telpā, lai asni

neizstīgotu. Viņiem nedrīkst ļaut gariem izaugt, lai pie sēk-

linieku pārvietošanas nenolūztu. Bez tam gari asni, kad sēk-

linieks uz lauka iestādīts, ilgāku laiku sirgst, pa daļai pat
aiziet bojā, un viņu vietā rodas citi asni, tā ka uz pirmo asnu

dzīšanu izlietotās 'barībasvielas ir velti šķiestas. Sēklinieku

diedzēšanu parasti lieto tikai pie dārzos audzējamu kartupeļu
ātras dzīšanas, pie kam, saprotams, iespējama rūpīgāka ap-

kopšana, nekā tīrumā audzējot. Izstīgošanu mazina arī caur

to, ka diedzēšanu izdara attiecīgi vēsā un sausā telpā.

Sēklas kartupeļu izlase. Parasti sēkliniekus iz-

rauga tā, ka rudenī vai pavasarī no kopējas ražas atlasa vidēja

lieluma bumbuļus, kam glīts izskats un pie kuriem nav redza-

mas slimību iezīmes. Ar tādu atlasīšanu nepietiek, lai iegūtu

vērtīgākos sēkliniekus. Pat slimību izplatīšanos tā nevis apkaro,

Lauksaimnieka padomu



bet bieži pat veicina. Dažas slimības, proti, nav pie bumbu-

ļiem noredzamas. Slimu ceru bumbuļi nesasniedz vairāk kā

vidēju lielumu, jo slimi ceri pirms laika nokalst. Tā var no-

tikt, ka, sēkliniekus pēc novākšanas vai pavasarī atlasot, slimo

ceru bumbuļu lielākā daļa, kā vidēji lieli, ietiek sēkliniekos.

Bez tam, veselo ceru sēklinieki, pie kopējas uzglabāšanas,

var aplipt dažādām slimībām. Tādēļ sēklinieku izlase jāsāk
vēl pirms novākšanas. Slimie ceri jāiznīcina vai jāatzīmē,
kamēr veselie vēl zaļi. No veseliem ceriem atzīmē pēc iz-

skata vislabākos, piem. kupli augušus, drukniem stublājiem,
zemi labi ēnojošus. Arī tas jāizdara, kamēr luksti zaļi, jo pie
nokaltušiem starpības vairs nav lāga izšķiramas. Sos cerus

tad novāc atsevišķi, pieskatot, ka izlasē nāktu tikai tie, kam

bumbuļi tiešam vērtīgi un kam raža apmierinoša. Tā ir tā

dēvētā masu izlase jeb izlase lielumā. Vēl labākus pa-

nākumus sasniedz ar ceru izlasi. Pie tās, ja acumēram

nevar uzticēt, ar svēršanu atdala visražīgākos un citādi labākos

cerus. Viņu bumbuļus (protams, ne mazākus par vidējiem)
stāda visus kopā vai — vēl pareizāki — no katra cera atsevišķi.

Pēdējais paņēmiens pareizāks tādēļ, ka tad var pārliecināties,
vai mātesceru labās īpašības pāriet uz pēcnācējiem, lai turp-
mākai izlasei lietotu tikai to īpatņu pēcnācējus, kas savas

īpašības iedzemdē. Izlase būs vēl pilnīgāka, ja pie tās ievēros

arī bumbuļu stērķeļsaturu. Šo darbu, saprotams, nevar strādāt

katrs saimnieks. Bet daudz sasniegts caur to vien, ka cerus

izlasa tikai pēc ražības. Darbs visvieglāki veicas, ja kartupeļi
stādīti rūtīs, kur noteikti var atdalīt katra cera ražu un kur

visiem ceriem iespējami vienādi augšanasapstākļi.

Stādīšanas paņēmieni. Stādīšana zem spīļuarkla
tik pazīstama, ka viņu nav ko aprakstīt. Uzmetumiem, kuri

te rodas, zināms labums nezāļainās, sevišķi vārpatainās zemēs,

jo tie dod iespēju kartupeļus apart pirms uznākšanas, kam

liela nozīme nezāļu apkarošanā. Nelabumi vairāki: iznāk visai

nevienāds stādīšanas resp. apmešanas dziļums, zeme tiek stipri

žāvēta, sevišķi ja atstāj augstus uzmetumus, rindas stāv pār-

mērīgi atstatu, tālab rindās sēklinieki jāmet nevēlami biezi,

un grūti ar spīļuarklu vai apmetēju, kuru var lietot pirmā

vietā, izdzīt taisnas rindas, bet ja rindas izlocītas, tad, kā no

labības rindsējas raksturojuma zinām, mazinās rindās sēšanas

resp. stādīšanas labumi. Lielos stādījumos darbs veicas ātrāki

un kārtīgāki, ja vagas dzen ar biržotāju, kam pierīkota priekš-
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stūre un 2—4 apmetējķermeņi. Tagad lieto arī stādām mašinas,
kuras dzen vienu vai divi vagas, tanīs noteiktos, grozāmos

atstatumos iemet sēkliniekus un pašas vagas atkal aizmet.

Mašinas samērā dārgas un gandrīz visas stāda ar izlaidumiem.

Rūtis ar viņām stādīt nav lāga iespējams. Bez tam līdzšinējās
stādāmmašinas smagi velkamas.

Sēklinieku pareizāko izdalīšanu un ceru pilnīgāko ap-

kopšanu sasniedz caur rūtīs stādīšanu, kura pārrunāta jau

laukkopībā. Vietas, kur sēkliniekus stādīt, apzīmē tā, ka

lauku divi virzienos izšvītro ar biržotāju, otro švītrojumu laižot

iešķērsu pirmām. Jo slīpāki otrs švītrojums iet pāri pirmām,
toties savstarpēji atstatāki nāk sēklinieki rindās. Biržotāji var

būt ar zariem, kuru vietā var likt apmetējķermeņus. Pirmā

gadījumā bumbuļi švītru krustojumos jāiespiež vai jāstāda

izkaplētos caurumos, otrā gadījumā apmetējķermeņi jau iz-

95. zīm. Bedrīšu ciršana kartupeļu rūtīs stādīšanai.

taisījuši pietiekošu padziļinājumu, tā ka atliek tikai bumbuļus

apmest zemēm. Šādā kārtā, dubulti vagojot, zemi nevēlami

žāvē. Tādēļ labāki dzīt seklas švītras un krustojumos ar

īpašu, noapaļotu galu smaiļveidīgu kapli izcirst bedrītes,

kurās met sēkliniekus, un tās stādītājs tūliņ ar kāju aiz*

velk cieti, aizmetumu piemīdot, lai bumbulim būtu ciešs

sakars ar zemi. Bedrītes ieteicams cirst līdz B—lo cm dziļas,
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bet sēklinieku apmest gluži plāni. Tad viņš dabu pa pilnam
mitruma un tomēr asniem jālaužas tikai caur plānu segu, un

ari siltuma sēkliniekam piekļūst vairāk, nekā ja tas tik dziļi

būtu stādīts pie lauka līdzenas virsmas. Tādā kārtā var arī

nezāles izecēt pirms kartupeļu iesakņošanās, sevišķi tādēļ, ka

bedrīšu malās palikušās zemju čupiņas neļauj ecēšas tapām
sēkliniekus satvert. Rūtīs sakārtotu stādījumu var ar zirg-

rušinātāju un apmetēju apstrādāt trijos virzienos; tā iespējama
pamatīga zemes izstrādāšana un nezāļu izaršana.

96. zīm. Kartupeļu stādīšana rūtīs.

Augšanas telpas lielums. Cik liela augšanastelpa
katram ceram ierādāma jeb, kā saka, cik biezi kartupeļi stā-

dāmi, to nosaka vairāki apstākļi. Retāki jāstāda šķirnes, kam

kuplāki ceri ar lielāku skaitu lukstu un bumbuļu bagātāku
aizmetumu; tāpat treknākā, labāki iemēslotā un izstrādātā un

leknākā zemē, izdevīgākā klimatā, vispārīgi — izdevīgākos

augšanas apstākļos. Lielus sēkliniekus var stādīt drusku

retāki nekā vidējus. Jāatzīmē arī, ka katra šķirne ar laiku

zināmā mērā pielāgojas stādīšanas biezumam. Jo retāki kar-

tupeļus kādā saimniecībā stāda, toties vairāk bumbuļu tiem

attīstās zem katra cera, un šī tieksme, pārejot uz biezāku

stādīšanu, grozās tikai pamazām, no gada uz gadu. Sevišķi
reti jāstāda ļoti treknās, t, i, pārmēslotās vietās. Ja te vēlu,
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it īpaši kupli lukstotu šķirni stāda parastā biezumā, tad luk-

stojums izaug ļoti kupls un trekns, ilgi zied un bieži krīt

veldrē, kamēr bumbuļi gan bagātīgi aizmetas, bet neaug lieli

un nenogatavojas. Tādās vietās jāliek ātraudzīgas šķirnes vai

vēlās jāstāda ļoti reti. Var šīs vietas sekmīgi izmantot tā, ka

pārmaiņus stāda vienu rindu ātraudžu, otru vēlu kartupeļu.
Kad ātraudži nogatavojušies, tos novāc, un nu vēliem atliek

otrtik telpas, nekā augšanas sākumā. Tādos apstākļos arī

vēliem kartupeļiem bumbuļi kārtīgi nobriest un, ja šķirne nav

ļoti vēla, parasti vismaz lielākā daļa arī nogatavojas. Izdevī-

gāko augšanastelpu der caur izmēģinājumiem izzināt priekš
katras vietas un šķirnes.

Arī stādīšanas dziļums jāpielāgo ikreizējiem ap-

stākļiem. Vieglā zemē un sausā vietā jāstāda dziļāki, tāpat

pie agras stādīšanas, kad vēl var nākt salnas. Vispārīgi jātie-

cas pēc seklākas stādīšanas, sevišķi ja paredzama augstāka

apmešana, kura nav ieteicama tikai sausās vietās un neparasti
sausā laikā. Nevajag gan arī tik sekli stādīt, ka, nezāles

izecējot, ecēšas daudzus bumbuļus izmētātu pa zemes virsu.

Ja mazos stādījumos iznāk vaļas, tad ieteicams sēkliniekus

novietot ar galvgaļiem uz augšu, jo tā var panākt ievērojami
lielāku ražu, nekā sēkliniekus nometot „kā pagadās."

Stādīšanas laiks. Vēlama būtu agra stādīšana, lai

kartupeļi augšanai izlietotu pašu izdevīgāko gadalaiku un lai

nāktu izdevīgā laikā novācami. Taču arī te jāpielāgojas aug-

šanas un saimnieciskiem apstākļiem. Piem. ja ātraudze šķirne

pāragri nogatavojas, tad novāktos bumbuļus grūti uzglabāt,
bet ja vākšanu novilcina, tad bumbuļi lietainā laikā zemē

maitājas un lauks aizaug nezālēm. Ja stādīts pāragri, tad

stādījums ilgi stāv neuznācis, sēklinieki zemē var maitāties un

stādījumu pārņem nezāles, bet agri parādījušos asnus var

nokost salnas. Stādīšanas laikā tīrumam vajag būt tiktāļ ap-

žuvušam, ka viņu var svabadi strādāt, un zemei tiktāļ iesilu-

šai, ka nodrošināta kartupeļu ātra uzdīgšana. Smiltī, kura

viegli iesilst un samērā ātri žūst, jāstāda agrāki, nekā smagā

zemē un leknā vietā, kur arī vēlāku nāk salnas. Visvēlāk

jāstāda purvājos. Lielāku lauku, saprotams, nevar apstādīt
vienā dienā, te parasti iznāk daļu stādīt par agru, daļu par

vēlu. Agro tad liks sausākā un tīrākā vietā, vēlo tur, kur

leknāks un vairāk aug nezāles, kuyas var vēl lieku reizi pirms
stādīšanas apkarot.
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4. Kopšana. Ja zeme, kartupeļus stādot, izcilāta, tad

stādījumu vajag pievelt, lai zeme nāk ciešākā sakarā ar sēkli-

niekiem un lai tiem pieplūstu vairāk mitruma iz dziļākiem

slāņiem. Rūtīs stādot, pārāk irdeno zemi, labāk pirms stādī-

šanas noblīvēt. Kartupeļu uznākšana vilcinās tik ilgi, ka sēkl-

nezāles uznāk agrāki. Tās vajag izecēt, dažkārt pa vairākiem

lāgiem, iekam kartupeļi attīstījušies tiktāļ, ka jāstājas pie ap-

aršanas. Jāecē pamatīgi, sevišķi smagāka zeme, kurai radu-

sies kamara un kura ātri sacietē. Ja radusies kamara, tad jā-

ecē arī nezāļu tīra zeme. Ecēšana pasteidz uznākšanti un

sniedz citus labumus, kas uzrādīti pie sējumu ecēšanas. Ja

stādīts tik sekli, ka ecēšas (arī visvieglākās) sēkliniekus vanda

ārā, tad irdenā zemē sēklnezāļu vēl sīkus asnus var noraut

ar šļūci. Vēlāk, kad kartupeļu saknes iestiprinājušās, var no-

šļukumu ecēt, kauču ar vieglu ecēšu. Ecēt var vēl tad, kad

kartupeļu asni jau iznākuši virs zemes, bet kad atplaukušās

lapas, tad ecēšana vairs nav vietā. Taī laikā jāuzsāk apstrā-
dāšana ar arkliem. Nav ieteicams tūliņ uzsākt apmešanu, bet

pirms labāk pāris reizes rindstarpas izbraukt ar zirgrušinātāju,

ar apm. nedēļu starplaika. Sevišķi izdevīgi tas izdarāms pie
rūtīs stādītiem kartupeļiem, kurus, pasteidzinātā kārtā, ar zirg-

rušinātāju apstrādā visos 3 iespējamos virzienos. Vagu stādī-

jumos, ja palikuši augstāki uzmetumi, zirgrušinātāja pielietošana

apgrūtināta, tā ka tur parasti tūliņ jāsāk ar vieglu apmešanu.

Vispārīgi apmešana uzsākama tikai tad, kad luksti tiktāļ pa-

augušies, ka apmetējs vairs maz ko var zemēm apklāt. Cik

reizes un kādā mērā apmest, tas atkaras no šķirnes ātraudzī-

bas, no zemes īpašībām, no stādīšanas dziļuma un no laika

apstākļiem. Atraudzes šķirnes iznāk mazāk apmest, jo kad

kartupeļi ieziedējušies, tad apmešana velta, tādēļ ka jauni bum-

buļi vairs neaizmetas, bet mudināšana uz bumbuļu aizmešanos

ir apmešanas galvenais uzdevums. Mitrā un bagātā zemē noder

augstāka apmešana, tāpat pie retāka stādījuma. Neder apmest
sausā laikā, jo tad zeme jau tā izžūst. Saprotams, ka smagā

zemē nedrīkst izdarīt apmešanu, kad tā „smērē". Izdevīgākais

gadījums apmešanai tad, kad zeme pēc lietus vairs netraipa,
bet labi turas kopā. Ja var tā iekārtoties, tad nodomāto ap-

mešanas augstumu labāk sasniegt caur vairākiem mēreniem

apmetumiem, nekā pieraust daudz zemes uz reizi. leteicams

stādījumu pēc aparšanas izstaigāt un atsvabināt apmestos

ļukstus. Rūtīs stādītiem kartupeļiem, kuriem apmests katrs
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cers par sevi, apmetumus- der beidzot noapaļot ar kapli, pie-

lūkojot, ka apmetuma virsgalā nepaliek iedobums. Tanī, lietus

laikā, var iekrāties ūdens un perināties slimības, kuras pama-

zām pāriet uz bumbuļiem. Ja apmetums nogludināts un viņa

augšgals noapaļots, tad lietusūdens notek un iesūcas uzmetumu

starpās, līdzi noskalojot ari slimību dīgļus. Tādēļ ieteicams

noapaļot arī rindās stādītus kartupeļu uzvagojumus. Vispilnī-

gāko apkopšanu var izdarīt, ja rūtīs stādītus kartupeļus rušina

un aprauš vienīgi vai galvenā kārtā kapļiem, kas gan iespē-

jams tikai tad, ja darbaspēks samērā ar stādījumu bagātīgs un

attiecīgi lēts. Saprotams, ka kartupeļu stādījumos īstā laikā

jāiznīcina nezāles, kas visērtāki izdarāms rūtīs stādītos un vis-

pilnīgāki ar kapļiem. Ravēšana ir dārga, un ar to dažas ne-

zāles nevar izcelt diezgan pamatīgi.

6. Novākšana. Kartupeļu bumbuļus, līdzīgi citiem

augļiem, cenšas novākt tad, kad tie nogatavojušies. Viena cera

bumbuļi nenogatavojas visi reizē, bet starp pirmo un pēdīgo

nogatavošanos paiet ilgāks laiks. Kamēr luksti nav nokaltuši,

vēl vairojas bumbuļu smagums un stērķeļsaturs, sevišķi tiem

bumbuļiem, kas vēlāk aizmetušieš. Kad luksti nokaltuši, tad

bumbuļu raža vairs nepieaug. Taču ne arvienu iespējams no-

vākšanu vilcināt līdz šādai gatavības pakāpei, sevišķi ja stā-

dījums liels un audzē kādu vēlu šķirni. Tādai dažu gadu, it

īpaši smagās vai purvainās zemēs un leknā vietā, luksti var

turēties zaļi līdz sala laikam. Tā tad nereti iznāk kartupeļus,
vismaz pa daļai, vākt nost, kamēr luksti vēl zaļi. leteic šādu

kartupeļu cerus dažas dienas pirms novākšanas izcilāt, tā ka

viņu saknes pārtrūkst. Tad bumbuļi pilnīgāki nogatavojas
vēl zemē esot, top stērkeļbagātāki un labāki uzglabājas.
leteic arī tādiem zaļojošiem stādījumiem kādu laiku pirms no-

domātas novākšanas lukstus pievelt vai lūkstu galus appļaustīt.

Vagās stādīto kartupeļu novākšanu ar spīļarklu, vēlāku

ecēšanu v. t. t. šeit nav ko aprakstīt, tādēļ ka paņēmiens visiem

pazīstams. Darba te īsti daudz un novākšanas tīrība nav vis-

labākā. Jāuzrāda, ka uz virsu izvandītos bumbuļus nedrīkst

ilgi atstāt nepievāktus, jo citādi tie top zaļi, līdz ar to veselībai

kaitīgi un sliktāki uzglabājas.
Rūtīs audzētus kartupeļus pie novākšanas labāk neizart.

Arot bumbuļus nevēlami izklaidētu. Labāk cerus izcilāt ar

dakšām vai lāpstām. Tad bumbuļi paliek vienkopu un tos

var ļoti tīri pievākt. Vajag tikai audzēt šķirnes, kam bum-
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buļi pa zemi neizklīst, bet turas nelielā čemura. Pie rūpīga
darba te pakaļaršanas un ecēšanas nevajag.

Pie lielāku stādījumu vākšanas tagad arī pie mums jau
labi daudz lieto mašinas. Viņu vilkšanai vajadzīgs stiprs

zirguspēks vai motors. Lai mašina strādātu nepārtraukti, pie

bumbuļu uzlasīšanas vajadzīgs ap 16 cilvēku. Nesakaltuši

luksti pirms mašinas darbālaišanasjānopļauj un jānovāc. Ne-

viena no līdzšinējām rokammašinām nestrādā tik kārtīgi, ka pēc

tās nebūtu jālaiž arkls un ecēša, pat ja izmestie kartupeļi tiktu

skaidri uzlasīti. Visas lielāku vai mazāku daudzumu bumbuļu

atstāj neizartu.

Kā kartupeļus cenšas vākt jaukā laikā un no sausas zemes,

tas saprotams. Bet lieliem stādījumiem jaukā laika reti kad

pietiek. Neizdevīgā laikā ievāktu bumbuļu uzglabāšana pa-

tiesībā nemaz nav tik bīstama, kā to iedomājas. Visi tie gudrie

paņēmieni, kādus lieto pie šādā laikā novāktu bumbuļu ap-

kopšanas, kā plāna izbēršana vējotās vietās, bieža pārvandīšana,

mazgāšana v. t. t., ir ne tikai velti, bet pa lielākai daļai arī

kaitīgi. Bagātīgi novērojumi māca, ka vienkāršākais un drošā-

kais paņēmiens ir sliktā laikā vāktus bumbuļus ar visām pie-

lipušām zemēm tūliņ bērt gubās (var saturēt līdz 150 pudu),

apsegt ar plānu kārtu salmu un tad plāni apbērt ar zemēm,

kufas gubu pašu augšgalu knapi apsedz. Tā ieglabāti kar-

tupeļi samērā drīz izvēdinās un vēlreizēja pārlasīšana pirms

iesegšanas uz ziemu reti kad ievajagas. — Pie novākšanas

arvienu jāatlasa iepuvušie un brūcētie bumbuļi. It īpaši pirmie

iespējami drīz jāizlieto.

Pie iegla bāšanas jātur vērā, ka sarežģītie paņēmieni
dara daudz pūļu un maz labuma. Šaī darbā daudzi praktiski
lauksaimnieki par daudz klausa neauglīgām teorijām. Vis-

pirms jāatzīst, ka kartupeļu ieglabāšana pagrabos ir viens no

nesaimnieciskākiem paņēmieniem. Te daudz zirgu un cilvēku

spēka atraujam no steidzamiem darbiem, jo kartupeļi jāved

mājā un jānes pagrabā, bet aršana un vākšana negaida. Pa-

grabā visu ziemu jāuzmana, kā nebūtu ne par aukstu, ne par

siltu. Bumbuļu izgarotais mitrums gar griestiem un sienām

sabiezē un it īpaši no ierīkotiem skursteņiem pil bumbuļos

atpakaļ. Slapjās vietās ieviešas slimības, kuras no turienes

izplatās tāļāk. Tā it īpaši izplatās ārēji nesaskatāmas slimī-

bas, kuras parādās kartupeļu laukā nākošu gadu. Tādēļ v. c.

iemeslu labad pagrabi sevišķi neder sēklinieku uzglabāšanai.
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Pagrabos bumbuļi vairāk vai mazāk pieejami gaisam, tie pa-

stāvīgi sparīgi elpo un tālab stērķeles zudums kartupeļiem

pagrabos mēdz būt stipri lielāks, nekā pie lietpratīgas ie-

glabāšanas laukā.

Ja bumbuļus ieglabāšanai no tīruma noved, tad saimnie-

ciski izdevīgāka var būt viņu ieglabāšana stirpās. Bet ja ražu

ieglabā turpat uz lauka, tad es priekšroku katrā ziņā dodu

tāda lieluma gubām (čupām), kurās ietilpst apm. V-i—Vspūrv.

raža. Kartupeļu lasitājas pašas gubās iebej* savāktos bumbu-

ļus, tā ka šaī steidzamā darbalaikā nav lieka pārvadāšana.

Nešana nav tāļa, ja gubu liek tā gabaliņa vidū, kura raža gubā

novietojama. Jo labāka raža, toties īsāka staigāšana. Gubas

sakārto strīpās tā, ka iznāk parocīgāka aršana. Ja lauku pa-

spēj rudenī uzart, tad gubu vietas var pavasarī uzrakt. Tiklab

gubām, kā stirpīīm esmu pielietojis vairākus iesegšanas paņē-

mienus un par labāko atzinu kāda vācu praktiķa ieteikto, ma-

nis drusku pārveidoto. Kartupeļus apsedz vispirms ar gluži

plānu kārtu sausu salmu, tai uzmet .plānu kārtu zemes, apakšā

biezāku, augšā gluži plānu. Zem tādas segas kartupeļus no-

tur līdz tam laikam, kad drīz gaidāma zemes sasalšana. Pa

to starpu bumbuļi var galīgi apžūt un caur plāno segu

izvēdināties. Par viņu stāvokli var vienmēr viegli pārliecinā-
ties. Kad tuvojas sala laiks, tad gubas apmet ari

1

2
—2 pēdas

biezu zemjukārtu, skatoties pēc zemes īpašībām un vai guba
atrodas augstā vai zemā, vējotā vai aizvēņa vietā. Gubu

apakšas nosedz biezāki, jo te no sala visvairāk jābīstas. Grā-

vītis, iz kura ņem zemes, jārok vismaz 2 pēdas atstatu no gu-

bas apakšas. Zemē ierakties nevajag, tad lielāka drošība pret

ūdens iesūksanos, ari saimus nevajag apakšā likt, jo paklājs

vieglāki ielaistu salu, sevišķi ja tanī peles ietaisa midzeņus.

Kad nāk stiprs sals, gubas un stirpas apsedz ar biezāku kārtu

salmu, skuju, kartupeļu lukstu vai cita čagana materiāla, kurš,

gaisa pildīts, ir slikts siltumvadītājs. Vācietis ieteica zemes

mest tieši uz kartupeļiem, bez salmu paklāja. leteikums ir

pareizs, jo zeme vislabāki uzņem un novada kartupeļu izga-

rojumus; ari ja sals cauri spiedies, tad zeme pie atlaišanās

vislabāk novērš sala sekas. Plāno salmu segu lieku tikai tā-

dēļ, lai pie bumbuļu izņemšanas varētu zemes segu tīrāki

atdalīt.

Gubās un stirpas kartupeļi uzglabājas tadeļ 1 abaki, ka te,

pēc galīgas apsegšanas, drīz nostājas bumbuļu elpošana. Gaiss,
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kas pie ieglabāšanas palika starp bumbuļiem, drīz elpošanai

izlietots, un gaisam no ārienes atjaunoties ļoti grūti ne tikai

biezās zemju segas dēļ, bet ari tālab, ka caur elpošanu radu-

sies ogļskābe ir smagāka par gaisu. Un kad, gaisa trūkuma

labad, bumbuļi vairs neelpo, tad tie ari vairs nevar vielas zaudēt.

Visdrošāki un parocīgāki uzglabājami žāvēti kartupeļi. Tā-

dus var uzglabāt un izlietot kā spēkbarību, līdzīgi labībai, visiem

dzīvniekiem. Rieirumeiropā kartupeļus žāvē visai plašā mērā

un ļoti vēlams, ka ari pie mums tiktu ierīkotas kartupeļu žā-

vētavas. Pēdējās sevišķi svarīgas tādos gados, kad kartupeļi
ātri maitājas. Sasalušus un ietrunējušus kartupeļus no postā

iešanas var glābt ari caur ieskābēšanu

VIII. Sakņaugi.

Sakņaugi, tāpat kā kartupeļi, prasa daudz vairāk kopšanas,
nekā labības un citi kultūraugi, kurus līdz šim piekopjam
lielumā. 'Toties, izdevīgos apstākļos un pie rūpīgas kopšanas,

viņi no zemes tās pašas platības izdod daudz vairāk sausnas,

nekā mūsu labības, zirņi v. c. Darbs, ko tērē pie sakņaugu

kopšanas, nāk ne tikai viņiem pašiem, bet arī vairākiem to

pēcaugiem par labu. Ja augsekā sakņaugiem ierādīta plaša

vieta, tad bieži arī smagākā zemē var iztikt bez pilnas papuves,

pat bez aizņemtas papuves. Sakņaugus rūpīgi kopjot, laukus

iztīra no nezālēm. īsi sakot, kauču sakņaugu dēļ citiem kultūr-

augiem atliktu mazāk zemes, tomēr pēdējie ražos ne mazāk,

bet pa lielākai daļai vairāk nekā tad, kad sakņaugus vēl

neaudzēja un citiem augiem varēja ierādīt lielāku platību.
Taču viss tas iespējams tikai tad, ja varam zemi priekš sakņ-

augiem vajadzīgā mērā izstrādāt un iemēslot un pašus sakņ-

augus augšanas laikā kārtīgi apkopt. Ja visu to saimnieks

nespēj izdarīt, tad tam no sakņaugu audzēšanas nebūs nekāda

labuma, bet drīzāk nāks ļaunums, jo slikti kopti sakņaugi dod

vāju ražu un laukus pielaiž nezālēm. Tādēļ saimniekam labi

jāzin, cik plašu sakņaugu sējumu viņš var tiešām labi apkopt,

priekš cik liela gabala tam ir darbspēks un mēslu krājums,

un kādi un kuri zemesgabali ir jau pienācīgi izstrādāti un

iemēsloti. Parasti nevar sakņaugus tūliņ audzēt lielumā, bet

jāsāk ar maziem, stiprāki iemēslotiem gabaliem saimniecības

tuvumā, sējumus vēlāk arvienu vairāk paplašinot un ņemot

zem sakņaugiem arī no saimniecības attāļākas vietas. Ja saknes
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izēdina pašu saimniecībā, tad vairojas kūtsmēslu krājumi, un

jo vairāk saimniecībai kūtsmēslu, toties plašākā mērā tā var

piekopt sakņaugus. Pie tam bieži jāsāk ar mazāk „prasīgiem"

jeb izvēlīgiem sakņaugiem (rāceņiem, kāļiem, arī kartupeļiem)
un tikai pamazām var pāriet uz izvēlīgāko (biešu, burkānu)

piekopšanu lielumā. No otras puses — sakņaugu nedrīkst

audzēt vairāk, nekā var ienesīgi saimniecībā izlietot vai pārdot.
Pie tam jātur vērā, ka svaigas saknes nevar pārvadāt tik tāļu
kā labības graudus, jo viņas satur daudz ūdens un viņu svara

vienība ir vairākkārt lētāka. •

1. Bietes.

Tiklab lopbarības, kā cukuru. c. bietes cēlušās no tā

paša savvaļas auga, no kura cilvēks pa ilgiem gadsimteņiem

izkopis tagadējos kulturveidus. Pirmā gadā biete, no sēklas

radusies, attīsta vienīgi lapas un resnu, ik pēc šķirnes veidotu

sakņķermeni. Izņēmuma kārtā biete jau augšanas pirmā gadā
zied un ražo sēklas. Turpretī normāli biete sēklas ražo tikai

otrā gadā, dzenot stublājus iz pirmā gadā izaugušiem, pa ziemu

uzglabātiem un pavasarī izstādītiem sakņķermeņiem. Sēklas

pa 2— (5 sakopotas kamoliņos.

a) Lopbarības jeb lopu bietes.

Lopu biešu (runkuļu) ir ļoti daudzas šķirnes, kuras iz-

šķiras caur sakņu (arī lapu) veidu, krāsu, saturu un ražību.

Veidam ir prāvs iespaids uz sakņu saturu un arī ražību, kamēr

krāsa nespēlē gandrīz nekādu lomu. Svarīgākais ir, bietēs

no zemes zināmas platības iegūt iespējami lielu sausnas ražu.

Bet neba tās šķirnes, kas visvairāk sausnas sat vr, tās arī vis-

vairāk ražo. Mēdz būt taisni otrādi. Ir vēlams, ka biešu

saknes saturētu vismaz 10°/o sausnas, jo citādi tās pie ilgākas

uzglabāšanas maitājas. Sausnas bagātība atkaras no šķirnes,

mēslošanas, kopšanas, zemes un vietas (cik sausa), no gada
lietainuma un it īpaši no augu savstarpēja atstatuma pie aug-

šanas. leteicams audzēt vairākas šķirnes: pirmai ēdināšanai

tādas, kam mazāks sausnassaturs, bet toties lielāka ražība,
ēdināšanai ziemas vidū šķirnes ar vidēju sausnassaturu, un

ēdināšanai uz pavasara pusi tādas, kam liels sausnassaturs.

Bet pati audzēšana allaž jāved tā, ka katra šķirne no zemes

vienības dotu iespējami lielāku sausnasražu. Šķirnēm ir dažāds

samērs starp lapu un sakņu ražu. Jo kuplāki kāda šķirne
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lapota, toties mazāka mēdz būt viņas sakņu raža, bet toties

vairāk tā satur sausnas un cukura. Lopu bietes pēc sakņ-

ķermeņa veida var dalīt ragveidīgās, apaļās, velteņveidīgās un

smaiļ- (konus-) veidīgās. Ragveidīgās (sakņķermens līdzīgs
izliektam vērša ragam) tagad vairs audzē ļoti maz. Apaļās
bietes izskatās vairāk vai mazāk lodveidīgas. Pie tām pieder

pazīstamās Oberndorfas un Leitevicas bietes, kurām kupls

lapojums un saknēm liels sau-

snassaturs. Tās labi noder stā-

dīšanai, viegli novācamas "un

rudenī panes stipras salnas, tā-

dēļ ka saknes nepaceļas augstu

virs zemes un tās sala gadījumā
labi nosedz kuplais lapojums.

Velteņveidīgās dod sakņu

lielu ražu, bet tās parasti sa-

tur maz sausnas. Lapojums

mazs, sakņķermenis paceļas

augstu virs zemes, tādēļ pret

97. zīm. Oberndorfas biete. 98. zīm. Ekendorfas biete.

salu vārīgākas nekā sausnasbagātās un kupli lapotās. Laikam

visas šeit piederošās šķirnes izveidotas no Borriesa Ekendorfas

bietēm. Velteņveidīgās tādēļ arī dēvē par Ekendorfas tipu.

Viegli novācamas. Smaiļ veidīgās bietes vairāk vai mazāk

līdzinās tagad parastiem cukurbiešu veidiem. Kaut gan galv-

gals paceļas diezgan augstu virs zemes, tomēr astesgals iespie-

žas samērā dziļi zemē, kālab lielākā daļa šeit piederošu šķirņu

vairāk vai mazāk grūti novācamas. Lapojums vairāk vai

mazāk kupls, t. s. puscukurbietēm augsts sausnassaturs.

„Barresft

tips stipri izplatīts un viegli audzējams, bet puscukur-
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bietēm zeme izstrādājama gandrīz tāpat kā cukurbietēm. No

atsevišķu šķirņu raksturošanas un ieteikšanas šeit jāatsakās.

1. Augšanas prasības.
Bietes gan paaug visur, kur vēl

padodas ziemāji, tomēr aukstākos

apgabalos, kauču zeme būtu viņām

noderīga, no dažiem citiem sakņau-

giem var iegūt labākas ražas, nekā

no bietēm. Biete, pilnas ražas sa-

sniegšanai, patērē daudz mitruma,

un šī prasība lielā mērā izšķir, kāda

zeme un vieta biešu audzēšanai

visnoderīgākā. Jo sausāks klimats,

toties lielāka ir bietes prasība pēc

dziļas, leknas irdnes ar barībasvielu

bagātu krājumu. Mitruma ziņā no-

zīme ir arī šķirnei, tā ka piem. pus-

cukurbietes sausā vietā padodas la-

bāki nekā mazāk dziļi ieaugošās

apaļās un velteņveidīgās šķirnes.
Tomēr visas šķirnes labi atmaksā

zemes bagātību un dziļu izstrādā-

jumu. Pie visaugstākās ražas sa-

sniegšanas vecs iemēslojums, caur

kuru zeme dziļi pildīta viegli uzņe-

mamām barībasvielām, spēlē tikpat
lielu lomu kā tiešs mēslojums, un

ar pēdējo vien visaugstākās ražas

nav sasniedzamas.

Lopu bietēm vislabāk noder

dziļa, kaļķaina mālzeme. Vēlams

prāvāks trūda piemaisījums. Ļoti

90. zīm. "Barres" lopbarības
biete.

labi viņas padodas arī stingrā mālā, ja tas krietni izstrādāts,

pareizi mēslots un augšanas laikā neļauj uz viņa kamarai no-

cietēt, kura sevišķi bīstama augšanas sākumā. Bietes teicami

paaug trūdzemē, ja saknēm viegli aizsniedzamā dziļumā at-

rodas auglīgs māls. Bietēm vismazāk noder stāvnokāras vietas,

plikas un sausas smiltis, ciets glīzds, sūnupurvāji un visas

seklas, kaļķnabagas un slapjas zemes. Leknā smiltī, ja tai

nav kaitīga apakškārta, pie stipra mēslojuma, it īpaši ar ba-

gātiem kūtsmēsliem, var izaudzēt gluži labas bietes.
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2. Priekšaugs un zemes sagatavošana. Bietes,

pie ļoti stipra mēslojuma, pielaižams taī pašā vietā atkārtot

tikai taīs gadījumos, kad tīrums vēl nav tā iemēslots un

iekopts, ka viņas var ievietot augsekā. Tur bietes neder taī

pašā vietā atkārtot agrāki par G gadiem. Visizdevīgāki pie
mums bietes sēt pēc ziemājiem, kuriem zeme labi sagatavota

un samēslota. Pēc ziemājiem iespējams lauku vēlreiz jau ru-

denī izstrādāt un apgādāt ar kūtsmēsliem priekš pašām bietēm.

Pēc vasarājiem šos darbus rudeni veikt ir grūti vai nemaz

nav iespējams. Citādi, ja bietes stāda. Tad pavasarī var ne

tikai zemi sastrādāt, bet pielaižama arī kūtsmēslu iearšana, jo
biešu stādīšana nāk samērā vēlu. Tomēr arī stādāmām bietēm

labāka vieta ir pēc ziemājiem, it īpaši cietākās zemēs. Glīzdā

bietēm izdevīga vieta pēc ābula. Jo vairāk gadus tas stāvējis,
toties agrāki iepriekšējā gadā jāsāk zemes gatavošana. Ja vecu

ābulu pārņēmusi vārpata, tad grūti sagatavot bietēm patīkamu
vietu. Ja tīrums vēl neiekopts un tomēr grib tanī bietes au-

dzēt, tad var būt ieteicams smagā zemē tās laist pēc pilnas

papuves, kuru strādā parastā-kārtā, bet kūtsmēslus iear vē-

lāku rudenī un arumus līdz ziemai vairs nestrādā. Irdenākā

neiekoptā zemē bietes var sekmīgi audzēt pēc pākšaugu zaļ-
barības. Tā zemi atstāj ļoti teicamā stāvoklī un līdz ziemai

atliek pa pilnam laika viņas sastrādāšanai un nomēslošanai.

Bietes var sekmīgi audzēt stingrā jaunzemē, pat pirmā gadā

pēc uplēšanas, ja vien iespējams to pienācīgi sastrādāt. Te

var iztikt bez kūtsmēslu, ja pietiek vircas, ko bietes augšanas
sākumā bagātīgāki aplaistīt.

Caur strādāšanu iepriekšējā rudenī un, ja iespējams,

jau vasaras beigās, jācenšas ne tikai zemi dziļi irdināt un vē-

dināt, tai sagādāt labu gatavi, bet apkarot arī nezāles. Sakņ-
nezāles jātiecas pavisam izskaust, bet sēklnezāles atkārtoti uz-

diedzēt un iznīcināt. Ja ar nezālēm daudz kara bietēm augot,

tad tas izmaksā pārāk dārgi un daudzreiz, sevišķi lietainās

vasarās, nemaz nav kārtīgi izdarāms, un tad biešu audzēšana

peļņas vietā var nest zaudējumus.
Lai varētu dot lielu ražu, bietēm zemē jāatrod bagāts

krājums barībasvielu. Kā jau dzirdējām, visaugstākā raža nav

sasniedzama ar tiešu mēslojumu vien, bet zemē vajadzīgs
krietns vecs spēks. It īpaši smaiļveidīgās šķirnes prasa dziļu

iemēslojumu, lai visur, kur saknes iespiežas un izplatās, at-

rastos viegli piesavināma barība. Ja zemei nav ievērojama
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veca spēka, tad spēcīgi jāmēslo arī viņu priekšaugs. Tas vis-

labāki sasniedzams, ja bietes laiž pēc ziemāja, kurš sēts pa-

puvē. Smagajās zemēs, kādās bietes visvairāk audzē, tik liels

kūtsmēslu devums ziemājam, ka no tā prāva daļa paliek

bietēm, mūsu klimatā nav saistīts ar ievērojamiem slāpekļa zau-

dējumiem, bet lai no lielā mēslojuma neciestu ziemājs, jāizrauga
kviešu tāda šķirne (resngalvji), kas nekrīt veldrē un var šo

mēslojumu pienācīgi izmantot. Vieglākās zemēs tā rīkoties

nebūtu ieteicams, bez tam te tieši bietēm dotie kūtsmēsli dar-

bojas sparīgāki, jo ātrāki sadalās, un sadalīšanās produkti

vieglāki noskalojas dziļākos slāņos. Šneidevinds ieteic bietēm

dot 600—700 pudus kūtsmēslu uz pūrv. Tādēļ ka mūsu ze-

mes nav tik iemēslotas, kā Lauchstetā, kur Šn. izdarījis savus

izmēģinājumus, šeit ar tādu devumu varētu apmierināties tikai

tad, ja kūtsmēslus dabūjis arī biešu priekšaugs. Citādi jādod

ap 1000 pudu kūtsmēslu uz pūrv., vājākās smagās zemēs pat
vēl vairāk. Kā kūtsmēslus varētu papildināt ar zaļmēsliem,
tas uzrādīts laukkopībā.

Ja ar kūtsmēsliem nevar piegādāt pietiekošu daudzumu

uzņemama slāpekļa un saimniecībā arī vircas nav tik daudz,
ka ar to varētu segt slāpekļa iztrūkumu, tad jāņem palīgā
mākslīgi slāpekļmēsli. Biešu mēslošanai visvairāk lieto

čilizalpetri. Ja mēslots arī ar kainitu, tā tad bietēm patīka-

mais čilizalpetra natrons vairs nekrīt svarā, tad tikpat labus,

reizēm pat vēl labākus panākumus var sasniegt ar kaļķzalpetri.
Pie liela devuma zalpetrs sniedzams 2—3 lāgos. Ja zeme ar

kūtsmēsliem dabūjusi maz uzņemama slāpekļa, tad ieteic zal-

petra pirmo devumu ieecēt īsi piims biešu sēšanas; pārējais

lietojams kā virsmēsli. Beidzamais devums jāsniedz vēlākais

jūnija beigās, citādi tas ražu nepaceļ, bet padara mazāk vēr-

tīgu un novilcina nogatavošanos. Zalpetra lieli devumi vis-

pārīgi pazemina sakņu sausnassaturu. Slāpekli bietēm var

izdevīgi sniegt ar vircu, ar kuru lietainā laikā aplaista. Sausā

laikā vircu lej rindu starpās un tūliņ ierušina vai iestrādā ar

rindlējēju. Vircas pirmo devumu, ja vajadzīgs, var iestrādāt

īsi pirms biešu sēšanas. Arī virca, kā virsmēsli, nav dodama

vēlāku par zalpetri.

Fosforskābes bietes patērē samērā maz, tomēr fos-

forskābes mēsli biešu'audzēšanā spēlē ievērojamu lomu. Bietes

slikti izmanto zemes fosforskābi. Kūtsmēslu fosforskābi tās

izmanto "labi, tā ka, tieši daudz kūtsmēslu dodot, varbūt va-
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retu iztikt bez fosforskābes mēsliem. Taču drošāki ir ari šai

gadījumā fosforsk. mēslus dot. Ar šo piedevu bietes jaunībā
attīstās ievērojami sparīgāki un agrāki nogatavojas. Pēdējais

priekš mūsu klimata no liela svara, it īpaši ja smaga zeme

satur daudz uzņemama slāpekļa. Fosforskābes piedeva bietes

ari padara izturīgākas pret slimībām, sevišķi pret melnkājību,
kura parādās jau agrā jaunībā. Smagās zemēs dod superfos-
fātu vien, kamēr vieglākās zemēs ieteicams daļu fosforskābes

sniegt tomasmiltu veidā. Pēdējos izkaisa jau rudenī vai agri

pavasarī, kamēr superfosfātu iestrādā īsi pirms sēšanas. Šuei-

devinds ieteic pie tīra minerālmēslojuma dot 300—400 mārc.

18% superfosfāta uz pūrv., kopā ar kūtsmēsliem — pusi no šī

daudzuma.

Kālija bietes patērē ļoti daudz; viņas ir tipisks kalij-

augs. Reti kur zemē ir tik daudz uzņemama kālija, ka viņa

pietiktu biešu augstākām ražām. Kalijbagātās zemēs var pie-
tikt tā kālija, kas atrodas kūtsmēslu stiprā devumā, turpretī

kalijnabagākās vidējās un vieglākās zemēs ari tādam kūts-

mēslojumam vajadzīga māksi, kalijmēslu piedeva. Ja bagātīgi
laista ar vircu, tad kalijmēsli var būt lieki. Kalijmēsli mēdz

mazināt lopbarības biešu sakņu sausnas- un cukursaturu, se-

višķi ja tos dod pavasarī. Labāk kalijmēslus izkaisīt rudenī.

Vieglākās zemēs kāliju mēdz dot kainitā, smagākās augstpro-

centīgos sāļos. Var darīt ari tā, ka pusi kālija dod rudeni

kainitā, otru pusi pavasari augstprocentīgos sāļos.

3. Sēšana un stādīšana. Bietēm ir ilgs augšanas-

laiks, tomēr jāsargās no viņu ļoti agras sēšanas. Ja laiks pēc

sēšanas pastāv vēss, tad sēkla zemē ilgi guļ neuzdīgusi, un

pa to starpu saaug nezāles. Var ari rasties kamara, kura ne-

ļauj bietēm uznākt un kuras iznīcināšana nesanākušā biešusē-

jumā sevišķi grūta un dārga. Ja agri uznākušas bietes ķer

salna, tad vēlāk daudzas zied, un ziedētājām maza barības-

vērtība. Biešu ļoti agra sēšana attaisnojama tikai tad, ja lielu

sējumu apkopšanai jāpieņem sevišķi strādnieki, kuriem agri

jādod darbs. Kad bietes jāsāk sēt, tas, saprotams, atkaras no

vietas, klimata v. c. apstākļiem. Pirmās varētu sēt apm. reizē

ar pēdīgām auzām vai pirmiem divkanšiem miežiem. Lielākus

sējumus ieteicams izvest ne visus reizē, bet daļām, ar kādu

nedēļu starplaika. Tam 2 svarīgi iemesli. Pirmkārt, priekš
vēlākiem sējumiem var zemi lābāki ne tikai sagatavot, bet ari

iztīrīt no sēklnezālēm. Sēšanas sākumā daudzas nezāļsēklas
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vēl nav uzdīgušas. Otrkārt, ja lielu platību biešu apsēj uz

reizes, tad ari vajag daudz cilvēku, lai vista sējumu laikā ap-

koptu, it īpaši izretinātu. Te tad reizēm strādnieku var trūkt,

reizēm nav kur tos likt. Sējot pa vairākiem lāgiem, apkop-
šana iznāk lētāka un kārtīgāka. Pēdējo sējumu sevišķi viegli

kopt, jo zeme tam labi sagatavota un viņš attīstās ļoti strauji.
Ka zeme bietēm ari pavasarī, pirms sēšanas, sevišķi labi

jāgatavo, tas saprotams. Bagātais mēslojums nevar izrādīt

pilnu spēju, ja zeme gatavota pavirši. Strādāšana paiasti sā-

kas ar agru šļūkšanu, lai arumi nežūst un neaizkalst. Tiklīdz

zeme pienācīgi apbriedusi, izdara dziļu irdināšanu, vislabāk ar

pleznkultivatoru, kuram, ja arumi no šļūkšanas nav diezgan
līdzeni un drupani, priekšā laiž ecēšas. Kauču sētu vairākos

lāgos — dziļais irdinājums jāizdara viss reizē. Pēc kultivatora

atkal ecē. Priekš pirmā sējuma parasti jāblīvē, vēlākiem dzi-

ļais irdinājums mēdz tāpat pienācīgi sagulties. Vēlākiem sē-

jumiem zemi arvienu strādā no jauna, bet tikai sekli. Te

svarīgākais uzdevums ir iznīcināt pa starpām uzdīgušās nezā-

les un varbūt radušos kamaru. Zemes apvēršana, kauču tikai

ar atsperrīkiem, pavasara darbos nav vēlama. Ja bietes sēs

ar rindsējmašinu, tad vēlams lauku pirms sēšanas nošļūkt vai

noecēt ar smalkām, vieglām ecēšām, lai varētu skaidri sare-

dzēt ne tikai mašinas riteņu iespiedumus, bet ari lemešu iz-

dzītās vadziņas. Smagākai zemei vēlams sīks gruntainums,
kurš zemes virsu uztur irdenāku.

Mērcētas sēklas nevar ar parastām rindsējmašinām kārtīgi

izsēt. Tām varētu būt nozīme, ja vēlu sēj rokām, it īpaši ja

Jāizlāpa" tukšas vietas pēc sējuma uznākšanas. Mērcēta,

sevišķi jau izknitusi sēkla zemē jānovieto tā, ka dīgļi nedabū

sakalst. Ar parastām rindsējmašinām sējot, sēklas kamoli-

ņiem nedrīkst būt klāt kātiņu atliekas, kuras traucētu izbiršanu.

Mašīnā nedrīkst bērt daudz sēklas uz reizi. Pa sēklaskasti

vandoties, kamoliņiem atdrūp daudz smalkumu, kuri lāgiem
birst vieni paši ārā un tā sējumu padara nevienādu un vietām

par retu. Bez tam, ja sēklas daudz, nevar novērot, kā viņa

pieguļ izmetējiem, un var notikt, ka virs izmetējiem rodas

tukšumi un sēklas izmešana nostājas pavisam. Pie ilgas ne-

pārtrauktas sēšanas ieteicams sēklaskasti pāris reizes dienā

iztukšot un izgrābtai sēklai sakrājušos smalkumus atvētīt.

Rokām sēt ieteicams ar biržotāju vai kapli izdzītās vadziņās.

Kamoliņus iespiež vadziņas dibenā un plāni apsedz zemēm.

Lauksaimn. padomnieks
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Ja vadziņā sēklu tikai iekaisa, bet neiespiež, tad tā paliek pa-

cilu un dīgst gausi un nevienādi. Rokām sēklas var izlikt uz

vēlama atstatuma, pie kam, drošības pēc, kopā jāliek vismaz

pa 2 kamoliņi.

Rindu savstarpējs atstatums jāpielāgo ne tikai tam, kā

bietēm izdevīgāki augt, bet arī apkopšanas paņēmienam. Ja

sējumu apstrādātu kapļiem vien, tad varētu rindas kārtot tā,
ka tās cita no citas tikpat tāļu, cik tāļu rindās stāvēs augs no

auga. Bet ja lietos zirgrušinātāju, tad parasts rindu savstarpēju
atstatumu ņemt apm. 50 cm, pie kam atstatums atkaras arī

no sējmašīnas platuma. Piem., ja sējmašinas platums 2 metri,

tad iznāk 4 rindas uz 50 cm, bet ja 13/4l3/4 metra, tad 4 rindas

uz 43:i
4 vai 3 rindas uz 58 1

/» cm atstatuma. Rokām sējot
rindu savstarpēju atstatumu, saprotams, var iekārtot kādu vien

vēlas. Sēkla jāiestrādā ne dziļāki par lVa cm, jo kamoliņos

ieslēgtās sēkliņas ir sīkas. Ar labu rindsējmašinu sēklas iziet

10—12 mārc. uz pūrv. Rokām izstādot var iztikt ar 8 mārc.

vai vēl mazāk, atkarībā no sēklas kamoliņu lieluma.

4. Kopšana. Ja biešu uzdīgšana vilcinās, bet nezāles

uzdīgst ātri vai ja lietus sējumam uzsit garozu, tad apstrādāšana

jāsāk pirms biešu uznākšanas. Nu saprotams, no kāda svara,

ka vadziņas, kurās bietes sētas, skaidri saredzamas. Ja ap-

karojamas tikai sīkas nezāles vai iznīcināma plāna garoza, tad

var strādāt ar rušinātāju. Bet ja garoza bieza un cieta, tā

ka lūzt lielos gabalos, kuri ceļ biešu asnus līdzi, tad jāstrādā

ar-kapli. Ja asni nevar izlauzties garozai cauri, tad garozu

pašās rindās sasmalcina ar kapļa pieti. Ja bietes kārtīgi nāk

augšā un nezāles tām neaug priekšā, tad pirmo rušināšanu

izdara tūliņ pēc uznākšanas.

Sētas bietes jāretina. Ja sējums tik liels, ka retināšana

aizņems vairākas dienas, tad viņa jāsāk, tiklīdz augiem radies

īsto lapu pirmais pāris. Kad radušās vairāk par 4 īstām lapām,
tad retināšana jau uzskatāma par nosebotu. Ja jābaidās, ka

sējumam uzbruks kādi postītāji, tad jāatstāj 2—3 reizes tik-

daudz stādu, nekā būs pēc galīgas retināšanas. Liekos stādus

var vēlāk parocīgi un ātri ar kapli izcirst. Atstatums, uz kādu

bietes retināmas, t. i. kāda augšanastelpa katram augam

dodama, atkaras no augšanas apstākļiem. Jo treknāka un

v leknāka zeme, īsi sakot, jo izdevīgāki augšanas apstākļi, toties

mazāka bietēm ierādāma augšanastelpa. 50 cm atstatās rin-

dās augu savstarpējs atstatums varētu svārstīties no 15 —25 cm.
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Treknā zemē pie plašākas augšanas telpas var būt sakņu

lielāka raža, bet toties mazāks sakņu sausnassaturs, tā ka

sausnas kopraža, kas priekš mums ir svarīgāka, iznāk ma-

zāka. Bez tam lielas, ūdeņainas saknes, no kurām daudzas,

varbūt, cauriem vidiem, slikti uzglabājas. Vēlams, ka saknes

nesvērtu vairāk par B—lo8—10 mārc. Pārāk biezu

apstrādāt, arī viņa novākšana prasa vairāk darba. Retināšanu

veicīgi izdarīt ar maziem kaplīšiem. Ar tādiem var ātri izgriezt

100. zīm. Biešu retināšana ar kaplīšiem.

nezāles, kas biešu rindās ieaugušas, tāpat liekos stādus. Tā-

dēļ ka katrā kamoliņā parasti ir vairākas sēkliņas, biešu jaunie

stādi tikai reti aug pa vienam, bet visvairs pa vairākiem kopā.
No čemura atstāj pašu spēcīgāko augu. To ar vienu roku

pietur, ar otru izplūc vai izgriež liekos augus. Ja strādā ar

kaplīti, tad ieteicams uz viņa kāta atzīmēt atstatumu, kādā

augi izretināmi. Visapkārt atstātiem augiem zemi uzirdina,

tomēr rīkojas tā, ka stādi stāv stingri „uz kājas". Ja pēc tam

strādās ar rušinātāju un ne ar kapli, tad vajag zemi abpus
rindām ar kaplīti uzirdināt tik tāļu, ka pie rušināšanas ne-

paliktu nestrādātas švītras.

Kauču strādnieks retina 2 rindas reize, tomēr pie retinā-

šanas sējums tiek stipri samīdīts. Tādēļ pāris dienu vēlāk,
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kad izretinātie augi iestiprinājušies, vajaga rušināt. Augša*

nas laikā, kamēr biešu lapas nav izplētušās tik tāļu, ka bez

viņu aplauzīšanas vairs nevar sējumu apstrādāt, vajag rušināt

pa vairākiem lāgiem. Tāpat neļauj nezālēm ieaugt. Cik reizes

rušināt, tas nav iepriekš nosakāms. To noskata pēc zemes

nocielēšanas, garozas un nezāļu rašanās. Jārušina arī tad, ja

pēc ilgāka sausuma zeme sprēgā. Pēc maniem izmēģināju-

miem, piecreizēja rušināšana pa visu augšanas laiku mēdz ļoti
labi atmaksāties. Vēlus sējumus, kuri strauji attīstās, sapro-

tams, iznāk vismazāk rušināt. Vislabāk atmaksājas apstrādā-

šana ar kapli vien, bet pie lielākiem sējumiem tas nav lāga
izdarāms strādnieku trūkuma labad. Ja kaplēšana tiks izda-

rīta pavirši un nelaikā, tad, saprotams, iznākums būs sliktāks,

nekā īstā laikā strādājot ar rušinātāju. Ravēšana vien, bez ru-

šināšanas, ir visdārgākais un neienesīgākais paņēmiens sakņ-

augu apkopšanā. Apmešana, kā tāda, ražu parasti paceļ
tikai tādās vietās, kuras lietus laikā bietēm par slapju. Ar ap-

metēju mēdz dažreiz strādāt tad, ja pret augšanas beigām

vajaga zemi irdināt, bet biešu lapas jau tiktāļ aizklājušas rindu

starpas, ka rušinātājs daudzas aplauzītu.

Uzziedējušas bietes vajag iespējami drīz pievākt un izēdi-

nāt zaļbarībā. Jo ilgāki viņas aug, toties mazāka tām vērtība,

un viņas savām kaimiņienēm velti atņem barību. Ja tuvumā

stādīti biešu sēklinieki, tad pirmā gadā stublājus izdzinušās

bietes katrā zīņā jāpievāc, iekam tās sākušas ziedēt.

Biešu stādīšana. Jautājumā, vai bietes stādīt vai

tieši uz lauka sēt, vispārīgi var teikt, ka stādīšanai priekšroka
dodama tad, ja zeme stipri nezāļaina un viņu tikai pavasarī

spēj pamatīgi strādāt un ar kūtsmēsliem apgādāt. Stādīšana

vairāk piemērota maziem laukiem, kur var rūpīgāki stādīt un

paspēt stādus aplaistīt. Svarā krīt arī tas, kas kuram saim-

niekam vairāk patīk un ko tas labāki pieprot. Ja neprot sētās

bietes apkopt, tad labāk lai paliek pie stādīšanas, kauču citādi

varbūt ar sēšanu iegūtu labākus panākumus.
Stādāmām bietēm der zemi sagatavot tikpat labi, kā sē-

jamām, taču, vajadzības gadījumā, pirmās apmierinās ar ma-

zāku rūpību. Zemes dziļu irdināšanu vajag izdarīt tik agri,
ka tā līdz stādīšanai pagūst atsēsties, citādi pirms stādīšanas

jāblīvē vai jāveļ. Jāstāda līdzenā zemē. Ja stāda uz skaustiem,

tad stādi nāk izcilātā un izžāvētā zemē, kurā tiem grūtāki

ieaugt. Arī stādījuma apkopšana uz skaustiem ļoti neparocīga.
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Būtu labi stādīt rūtīs, bet, lai varētu ar zirgrušinātāju strādāt

trijos virzienos, kā piem. starp kāpostiem, bietēm būtu jādod ne-

piemēroti liela augšanastelpa. Tā tad ja arī stāda rūtīs, tad to-

mēr jāiekārtojas tā, ka zirgrušinātājs strādās tikai vienā virzienā.

Dēsti jāaudzē līdzīgi kāpostu dēstiem. Tie jāsēj agri,
lai līdz stādīšanai izaugtu spēcīgi. Tomēr ar sēšanas agrumu

jākārtojas tā, ka dēsti lai nedabū stiprāku salnu, jo citādi

daudzas bietes ietu stublājos. Nevar lāga iztikt bez dēstu sē-

juma retināšanas, tādēļ ka vietām čemuri būs par biezu. Pār-

auguši un izstīgojuši dēsti ir mazvērtīgi. Pie biešu stādīšanas

jārīkojas kurmēr tāpat, kā pie kāpostu stādišanas.

Drīz pēc apstādīšanas jārušina, jo stādot zeme stipri sa-

mīdīta. Tāļāk stādītas bietes jāapkop tāpat, kā sētas. Ja lie-

toti spēcīgi dēsti un tie ātri iezeļ, tad darba mēdz iznākt mazāk,

nekā pie sētu biešu apkopšanas. — Ar stādīšanu der audzēt

tikai apaļās un velteņveidīgās šķirnes. Smaiļveidīgās, sevišķi

puscukurbietes, pēc pārstādīšanas aug ķeburainām saknēm,

grūti novācamas un maz ražo.

5. Novākšana. Kad uzsākt biešu novākšanu, tas

atkaras no sējuma lieluma un šim uzdevumam izlietojamā

darbspēka. Bietes pāragri vācot dabū mazāk sakņu ar ma-

zāku sausnassaturu, bet ja caur vēlu vākšanu bietes apsaldē,
tad tās slikti uzglabājas, un tā zaudējumi iznāk vēl lielāki. Ja

sējuma kādai daļai jau dzeltē lapas, tad, saprotams, to vāc

pirmo, un te ko kavēties nav. Vispārīgi, tomēr, mūsu klimatā

pie stipra mēslojuma lapu dzeltēšanu īstās biešuzemēs nevar

sagaidīt, un vākšana jāuzsāk tādā laikā, kad saknes vēl var

pieaugt. Lielā sējumā, kurš sastāv no vairākām šķirnēm, ja
nekur nevar nogatavošanos sagaidīt, vākšanu uzsāk ar tām

šķirnēm, kurām mazāks sausnassaturs, kuras tā tad tā kā tā

ilgi neuzglabās. Šīm šķirnēm parasti ir mazas lapas, un viņu

saknes aug augsti iz zemes ārā (velteņveidīgās). Beidzamās

vāc šķirnes ar lielu sausnassaturu, kurām ari kupls lapojums.
Tās zaļo līdz vēlam rudenim un labi panes stipras salnas.

Vārīgākas vēl puscukurbietes v. c. smaiļveidīgās, tādēļ ka

viņu sakņu galvgali paceļas augstu virs zemes, bet visizturī-

gākās ir lodveidīgās (Leitevicas un Oberndorfas). Tās var

vākt pašas pēdējās un, ja nav stipra sala maitātas, visilgāki

uzglabāt.

Biešu vākšanu ieteicams uzsākt pec pusdienas, kad uz

lapām nav rasas. Pavakarē arvienu jāsarauj tik daudz, ka
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atliek nākošu dienu kz- tīrīt tik ilgi, kamēr no lapām rasa no-

krīt. Rasotas un sevišķi apsarmojušas lapas ir ļoti trauslas,

tādēļ viegli notrūkst vai nolūzt un pie vākšanas stipri aptrai-

pās, kālab izēdināšanai mazāk vērtas. Ja ir jau salnai laiks,

tad rītam uzglabājamās izrautās bietes jākrāj blāķos ar saknēm

uz iekšu, un blāķi tā jānosedz, ka sals nevar saknes maitāt.

Pie apgodēšanas sakņķermeņiem ar naža trulo muguru notīra

zemes un sīkās saknītes, — ieteicams nocirst ari garās astes.

Lapas nogriež kopā ar daļu galvas, lai tās pie pārvadāšanas
labāki turētos kopā. Saknes, pie kurām atstāti lapu pasākumi,

uzglābājot drīzāk maitājas un izaug. lespējami jāizvairās no

sakņu skrambāšanas. Saknes ar cauriem vidiem un stipri
skrambātas jāatdala drīzai izēdināšanai.

Saknes uz lauka ieglabā stirpās, kuras var taisīt līdz

7 pēdas platas un līdz 5 pēd. augstas, malas nokraujot kārtīgi,
lai stirpa nesabrūk. Saknes, kam mazs sausnassaturs vai

kas salnu iemaitātas, jākrauj šaurākās un zemākās stirpās. Tās,

līdzīgi kartupeļu stirpām, jāsedz ar plānu kārtiņu salmu un

biezu kārtu zemju; var segt ar zemēm vien. Stirpu virsus

ieteicams līdz salalaikam turēt plāni segtus, sevišķi ja saknēm

mazs sausnassaturs. Ari uz ziemu virsum jāliek tikai mērena

sega, kamēr stirpas apakšdaļa nosedzama biezi.
„
Skursteņa"

ierīkošana vai virsu nosegšana tikai ar salmiem — neder. Ja

uzmesta pāris pēdu bieza zemju sega, tad tāļāka aizsarga ne-

vajag. Tikai tām stirpām, kas jāglabā līdz pavasarim, ļoti

bargā ziemā varētu, drošības pēc, virs zemju segas uzlikt vēj
salmu vai citu čaganu segu.

Ja nenoņemtas bietes ķer stiprs sals, tad viņas tūliņ,

pirms atlaišanās, jānorauj, ar visām lapām jāsamet gubās un

biezi jāapsedz. Kad laiks atkal pielaidies un bietes pamazām

atlaidušās, tad tās notīra un ieglabā zemās un šaurās stirpās,
kufas līdz salalaikam notur gluži plāni segtas. Ja bietes arī

tā neturas, tad stirpas jāatver pavisam un bietes jāsasaldē.

Saprotams, ka tādas saknes jāizēdina pašas pirmās. Ja salu-

šas bietes nevar citādi glābt, tad tās steigšus jāieskābē, pie

kam, ja saknes nevar sasmalcināt, tās bedrē sviež veselas un,

ja vajadzīgs, ar visām lapām.

b) Cukurbietes.

Cukurbiešu audzēšanas paņēmieni galvenos vilcienos tie

paši, kas sētām lopbarības bietēm. Stādīt cukurbietes nedrīkst.
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Klimata ziņā cukurbietei patīk, ja apsējot laiks turas silts

un sauss, līdz jūnija vidum silts un puslīdz mitrs, pēc tam

biežāki uzlīst un beidzot līdz novākšanai pastāvīgi silts ar

maz mitruma. Tādos apstākļos saknēs uzkrājas daudz cukura.

Zemes ziņā cukurbiete mīl dziļu, drupanu, barībasvielām

bagātu un mēreni mitru aramkārtu, kufai caurlaidīga, drusku

merģeļaina. apakškārta. Vai zeme pie tam ir vairāk vai mazāk

mālaina vai smilšaina, tas krīt mazāk svarā. Vislabāki cukur-

bietes paaug trūda" un kaļķbagātās smagās zemēs, bet ap-

mierinošas ražas dod arī vieglākās zemēs, ja tās augšanas

laikmetā pietur mitrumu un stipri iemēslotas. Sausā smiltī,

cietā glīzdā un purvzemē cukurbietes nepadodas. Arī pret

slapju apakškārtu viņas vārīgas.

101. zīm. Normali augušas cukurbietes — šķirne "Vohanka W. Z. R."

Cukurbietes visvairāk audzē pēc labībām, un pie mums

gandrīz vienīgā izdevīgā vieta ir pēc ziemājiem, jo te iespējams
zemi pamatīgi sagatavot. Arī taī ziņā kūtsmēslus dabūjuši

ziemāji no svara, ka mēslojums labāki izdalās pa visu aram-

kārtu. Varētu vēl vairāk vai mazāk izdevīgi audzēt pēc ābula,

kurm uzplēš tik agri, ka paspējams zemi rudenī pienācīgi
sastrādāt. Biežāki par 5—6 gadiem cukurbietes nevajadzētu

tai pašā vietā atkārtot. Vieglā zemē tās atkārtojamas retāki

nekā īstā biešuzemē.
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Ar mēsliem pie cukurbietēm nedrīkst skopoties, jo

viņas labai ražai prasa vēl vairāk barībasvielu nekā lopu
bietes. Pirmā vietā stāv kūtsmēsli. Mūsu apstākļos, vis-

maz kamēr lauki nav stiprāki iemēsloti, vēlams, ka kūtsmēslus

dabūtu ne tikai pašas cukurbietes, bet arī viņu priekšaugs

(ziemāji). Ja kūtsmēsli doti bietēm vien, tā tad dziļāka kārta

ir nemēslota, tad saknes-aug īsas un ķeburainas, tāpat kā kad

zeme sekli izstrādāta. Ja priekšaugs labi mēslots, tad cukur-

bietēm pietiek 6—700 pudu kūtsmēslu uz pūrv. Tie katrā

ziņā jāiear jau rudenī. Kūtsmēslu slāpekļa var nepietikt;
tad slāpe k 1 i s dodams zalpetri vai vircā. Cukurbietēm

vajag daudz fosforskābes. Superfosfāts labu darbību

rāda sevišķi augšanas sākumā. Tas pasteidz cukurbiešu no-

gatavošanos, kam mūsu klimatā sevišķa nozīme. Fosforskābes

mēsli vispārīgi mēdz pacelt sakņu cukursaturu. Zemes kāliju
cukurbietes izmanto labāki nekā lopu bietes, tā ka pie labu

(dziļas kūts) kūtsmēslu bagāta devuma cukurbietes bieži var

iztikt bez mākslīgiem kalijmēsliem. Vieglākās zemēs tomēr

drošības dēļ jādod arī šie mēsli, iekam caur izmēģinājumu

nav pierādīta viņu nevajadzība.
Zeme cukurbietēm jāsagatavo vēl pamatīgāki nekā

lopu bietēm. Pirmā kārtā zemei vajag būt pareizi nosausinā-

tai, jo cukurbiešu saknes iet ļoti dziļi un nepanes slapjumu.
Tā paša iemesla dēļ vajadzīga zemes dziļa izstrādāšana.

Smagās zemes der strādāt 12, vieglās 10 col. dziļi. Aramkārtu

tādā dziļumā uz reizes apvērst nav ieteicams — sākumā pa-

dziļinājums jāizdara galvenā kārtā caur dziļirdināšanu.

Sēšanas kārtība tā pati, kas lopu bietēm. Augšanas

telpai vajadzētu būt mazākai nekā lopu bietēm, tādēļ derētu

rindas salikt biezāki, taču tam stāv pretī apkopšanas ērtība.

Ja apstrādās kapļiem vien, tad rindas var likt uz 35—40 cm

un izretināt uz 25 —30 cm. Vecaucē 1925. g. pie 45 cm rindu

atstatuma 25 cm atstats retinājums izrādījās cukura ražas ziņā

visizdevīgākais. Taču tā nebūs arvienu un visur. Vairāk

parasts rindas likt uz 50 cm un pie tam retināt uz 20 cm.

Ja bietes nesamaksā pēc cukursatura, tad labāk pie 50 cm

rindu atstatuma retināt uz 25—30 cm, jo tā ērtāka apkopšana
un it īpaši lētāka novākšana. Apkopšana vispārīgi tā pati,
kas lopu bietēm. Pie cukurbietēm tikai jāpielūko, lai sakņu

galvas nestāv no zemes ārā, jo kas stāv virs zemes, tas top

zaļš, un zaļās daļas cukurfabrikas neņem pretī vai par tām
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atrēķina. Tādēļ kaplējot vajag galvas apraust zemēm un

dažreiz taisni tādēļ beigās sējumam iet ar kapļiem cauri. Ar

apmetēju tas nav kārtīgi izdarāms.

Mazus sējumus, kurus iespējams ļoti ātri novākt, ie-

teicams nenoņemtus turēt līdz vēlam rudenim, jo sakņu cukur-

saturs un smagums vairojas, kamēr vien lapas turas zaļas.

Liela sausnassatura, nepacelšanās virs zemes un kupla lapojuma

dēļ cukurbietes panes līdz 10° C sala, tā ka pat ja zeme ne

ilgi bijusi vairākas collas sasalusi un vēlāk atlaižas, tad

cukurbiešu saknes vēl ir pilnīgi nemaitājušās, tikai cukur-

saturs mazinājies. Saprotams, ka novākšanu nedrīkst tīši tā

novilcināt, ka daļa biešu iesalst, jo ja vēlākie apstākļi nav

labvēlīgi, tad tās aiziet postā.
Tikai no ļoti irdenas zemes cukurbietes var izraut bez

sakņu iepriekšējas izcilāšanas. Lielus sējumus izcilā ar se-

ivišķiem arkliem. Pie mūsu samērā maziem sējumiem varēs

iztikt ar dakšiņām, kādas ievedusi šejienes cukurfabrika. Saknes

notīra citādi tāpat, kā lopu bietēm, tikai, ja tās nolemtas pār-
strādāšanai cukurā, tad galvas jānogriež tā, ka pie saknēm

nepaliek zaļas daļas. Ja bietes nav pareizi koptas, tad šis

atkritums iztaisa ražas prāvu procentu. Tāpat liels atkritums

ir no ķeburainām saknēm, jo tievākie ķeburi jānogriež. Resnāko,

klāt atstāto, pie svaidīšanas arī prāva daļa nolūzt. Cukur-

bietes, kas nododamas fabrikā, stirpās iesedz viegli, jo viņas

pirms sala jāved projām. Ja cukurbietes grib izēdināt, tad

tās ieglabā tāpat kā lopu bietes. Ja izēdināmas arī citas sak-

nes, tad cukurbietes uztaupa pēdīgai izēdināšanai, jo viņas ļoti
labi uzglabājas.

Cukurbiešu sakņu pie mums līdzšim ražots 4—700 un

vairāk pudu no pūrv. Gandrīz visi sējumi bijuši samērā mazi,

tā ka nevar noteikt, kādas ražas būs, ja cukurbietes audzēs

lielumā. Lopu biešu ražīgākās šķirnes, tikpat labos augšanas-

apstākļos, izdod vairāk kā otrtik lielu ražu, bet viņu saknes

satur tikai apm. pusi no cukurbiešu sausnassatura. Lopu
biešu šķirnēm, kuru saknēm lielāks sausnassaturs, ir atkal

sakņu mazāka raža.

2. Kāļi.

Kālis, kā jau zinām, ir caur kultūru izkopts rapša paveids.
Pirmā gadā attīstās augšgalā uzbriedusi mietsakne, no kuras

nākošā gadā var izaudzēt sēklas. Šķirņu kāļiem prāvs skaits,



kuras pēc sakņu gaļas krāsas sadalās dzeltenos un baltos

kāļos. No dzeltēnām šķirnēm pazīstamākā ir „Bangholm",
kuri ražīgi un labi arī pārtikai. No baltām ļoti ražīgi Krīve-

nas baltie, kuri gan tirgū neder sava izskata dēļ. Toties ie-

teicams viņus audzēt lopbarībai, ir šejienes tirgos iecienītas

vietējās šķirnes, kuras var sekmīgi audzēt arī tīrumā.

Kāļi mīl mitru klimatu un smagu zemi, tā tad vislabāki

padodas apgabalos, kur bieži līst. Tur, pie stipra mēslojuma,

viņi labas ražas izdod arī vieglākās zemēs. Augšanaslaiks

kāļiem samērā īss, viņi arī visai izturīgi pret salnām, tāpēc
tos sekmīgi piekopj kalnainās vietās un citur, kur bietēm vasara

par īsu. Lābākos apstākļos no lopbarības bietēm var iegūt
lielāku un vērtīgāku ražu. No sausuma un kaitēkļiem kāļi
cieš vairāk nekā bietes. Kāļiem vislabāki patīk dziļas, labi

iemēslotas māl- un merģeļai-

nas glīzdzemes. Kāļi labi pa-

aug trūdājos.

Kāļiem labi tie paši

priekšaugi, kas bietēm.

Ļoti cietā zemē labs priekš-

augs ir ābuls. Stādīt viņus

var vēl pēc agri novāktas

zaļbarības, piem. smiltsvī-

ķiem; pēc sinepēm gan ne.

Stādāmiem kāļiem var vēl pa-

vasari izvest kūtsmēslus, kaut

gan smagā zemē arī priekš
tiem kūtsmēslus labāki ieart

jau rudenī. Vispārīgi zeme

kāļiem mēslojama un sagata-

vojama apm. tāpat kā bietēm.

Viņi gan ir pieticīgāki nekā

bietes. Ar nezālēm kāļļ paši
tiek vieglāki galā, tādēļ ka tie

ātrāki attīstās un apsedz zemi.

Ar kaļu sēšanu nevajag

steigties. Bērzmuižas izmēģi-
102. zīm. "Bangholmas" kālis.

nājumos maija otrā pusē sēti kāļi devā lielāku ražu, nekā agri
sēti. Tas laikam tādēļ, ka kāļiem sakņu galvenā augšana
vairāk uz rudens pusi, bet agri sēti taī laikā jau nogatavojas
un viņu lapas nodzeltē. Lopu kāļus, tāpat kā bietes, sēj apm.

266
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Rāceņiem, turnepšiem, kuri caur kultūru izveidoti no

ripša, ir ļoti daudz šķirņu, kuras iedala 2 kopās: 1. plakan-

apaļas šķirnes, kuru sakņķermens plakanapaļš un aug gan-

drīz pilnīgi virs zemes; to starpā vairākas der cilvēku pār-

tikai; 2. garas, smailas šķirnes, ar pa daļai zemē augošiem

sakņķermeņiem, to starpā pazīstamie Bortfeldas rāceņi. Šķir-

nes, kuru sakņķermeņiem dzeltēnā gaļa, ir stingrākas un la-

bāki uzglabājas.
Rācenis ļoti izturīgs pret salu, un tādēļ un viņa ātrau-

dzības labad to no sakņaugiem piekopj vistāļāk uz ziemeļiem

un augstu kalnājos. Karstas vasaras un sausumu rāceņi nepa-

nes, tādos apstākļos viņus arī stipri maitā kaitēkļi. Rāceņi

50 cm atstatās rindās un tāpat retina. Ēdamiem kāļiem parasti
dod mazāku augšanastelpu, jo tirgū mēdz prasīt nelielas

saknes. Sēklas, kura jāiestrādā iespējami sekli, iziet ap 3 mārc.

uz pūrv. Stādīšanai dēstus audzē līdzīgi kāpostu dēstiem.

Arī stādīšanas laiks un paņēmieni tie paši.
Siltā laikā kāļi uzdīgst pēc dažām dienām. Izdevīgos

apstākļos viņi attīstās tik ātri, ka dažkārt pirms retināšanas

nepagūst rušināt. Retina pie 2—4 īstām lapām, bet ja taī

laikā sarodas daudz spradžu, tad labāk retināšanu novilcināt

vai pagaidām retināt dubultā biezumā. Izdevīgā laikā kāļus

pēc retināšanas parasti pagūst tikai reizi apstrādāt ar zirg-

rušinātāju, tik ātri viņi aizklāj rindu starpas. Lai neaplauzītu

lapas, vēlāk jāstrādā ar apmetēju vai kapli. Apmešana kāļiem

patīk. Stādītus kāļus apkopj apm. tāpat kā kāpostus vai

stādītas bietes. Ari tos ieteicams beidzot apmest. — Kaitēkļi
tie paši, kas kāpostiem.

Kāļus var novākt vēlu, jo tie ļoti labi panes pat stip-
rāku salu un siltā laikā tie uzmanīgi jāuzglabā. Saknes viegli

izraujamas. Tās notīra tāpat kā bietes un uzglabā stirpās
vai gubās, kur tās stāv labāki nekā pagrabā. Zemes sega

jāmet apm. uz pusi plānāka nekā kartupeļiem, un stirpu augš-

gals jāsedz gluži plāni. Pret stipru salu var nosegt ar sal-

miem, akotiem vai citu, kas atkušņa laikā, ja stirpas taisītos

silt, viegli noņemams un, stiprākam salam atkārtojoties, atkal

uzsedzams. Jo treknāki un ūdeņaināki kāļi auguši, toties vai-

rāk pie glabāšanas jāuzmanās. Sēti kāļi parasti uzglabājas
labāki par stādītiem.

3. Rāceņi.
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ļoti labi izdodas tur, kur mitri, miglaini rudeņi. Siltos apga-

balos, kur vasaras beigās papilnam mitruma, rāceņus sēj arī

pēc ziemāju novākšanas. Arī Latvijas dienviddaļā, kad izde-

vīgs rudens, var tā izaudzēt vismaz rāceņu zaļbarību, kuiā

izēdina lapas ar nelielām saknēm kopā. Pēc ziemājiem (gan

stipri mēslotiem) zaļbarībā audzējamiem rāceņiem zemi nevajag

art, bet tikai lobīt vai krietni irdināt ar atsperkultivatoru, un

sēt var arī izklaidu.

Vieglu zemi rāceņi panes

labāki nekā kāļi, tikai tā nedrīkst

būt sausa. Vislabāki viņi padodas

dziļā, leknā, kaļķainā mālā vai mā-

103. zīm. "Dales Hibrida" rācenis. 104. zīm. Bortfeldas rācenis.

lamā Labi viņi aug purvājos, plēsumos un nolaistos

etiķos. Kur labi padodas citi sakņaugi, tur rāceņus audzē

tikai izņēmuma kārtā, piem. ja nepaspēj zemi laikā sa-

gatavot.

Priekšauga ziņā rāceņi nav izvēlīgi. Mūsu klimatā

viņus vairāk iznāks sēt pēc labībām, taču tos var izdevīgi
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audzēt ari pēc agri novāktas zaļbarības. Jaunā zemē rāceņus

var audzēt jau pirmā gadā pēc uzplēšanas; arī Vē-

lāku. Taī pašā vietā bieži atkārtot nedrīkst; labāki atkārtot

ne agrāki par 6 gadiem.
Pēc stipri mēslota priekšauga rāceņus saturīgākā zemē

var audzēt bez mēslojuma. Citādi rāceņi jāmēslo līdzīgi citiem

sakņaugiem, tikai te var pietikt ar mērenākiem devumiem.

Nav ieteicams rāceņu laukam pavasari dot garus kūtsmēslus,

jo tad viņus pavisam grūti uzglabāt. Trūdbagātās jaunzemēs

var mēslot ar minerālmēsliem vien.

Jāsēj ne agrāki par maija beigām, bet var sēt vēl

jūnija beigās. Rāceņus jau raksturīgi sauc arī par Jāņu kā-

ļiem. Sēšana jākārto arī pēc tā, kad attiecīgā vietā parādās

spradži, kuri jaunus sējumus var galīgi noēst. Sēšanas paņē-

mieni, rindu atstatums v. t. t. tie paši, kas kāļiem. Stādīt

rāceņus nevar.

Rāceņu sējumu apkopšana tāda pati, kā kāļiem.

Nevajag caur plašu augšanastelpu censties pēc lielām sak-

nēm, jo tādas ļoti grūti uzglabāt, sevišķi ja viņām cauri vidi,
kas pie trekna auguma bieži atgadās. Kaitēkļi rāceņiem, kā

jau krustziežiem, tie paši, kas kāļiem un kāpostiem. No ne-

zālēm rāceņus viegli glābt, jo pietiekoši mēslotā zemē tie

attīstās vēl ātrāki par kāļiem.

Novākšanu tai daļai, ko izēdinās ziemā, vajag iespē-

jami novilcināt. Rudeni izēdināmos var izraut ikdienas vaja-
dzībai un lopiem sadot ar visām lapām. Notīrītās saknes

ieglabājamas mazās, šaurās un zemās stirpās, kuras sedzamas

tā, ka atkušņu laikā, ja vajadzīgs, var viegli atvērt vēdināša-

nai. Apaļās šķirnes, kuru sakņķermeņi virs zemes, var bez

nopietna zaudējuma ilgi atstāt uz kājas. Pliksalā viņas izspārda
un atlaidina; tās noliek lopiem ar visām lapām.

4. Burkāni.

Burkāniem šķirņu visai daudz. Lopbarības burkānu šķir-

nes varētu vispirms kopot pēc sakņu krāsas: balti, dzeltēni,
sarkani. Baltie mēdz saturēt vismazāk sausnas, sarkanie vis-

vairāk. Bet ir izņēmumi, pie kam izšķirošu lomu parasti spēlē
saknes garums. Pēc tā šķirnes var dalīt garās un īsās;

pēdējās mēdz būt sausnas bagātākas. Garās saknes parasti

ne tikai aug dziļi zemē, bet izaug ari vairāk vai mazāk virs

zemes. Pie to noņemšanas lielākas grūtības, un kaut cik cie-
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tākā zemē daudzām saknēm notrūkst gali. Šķirnes, kurām

sakņu galvas stāv augstu no zemes, slikti panes stiprākas

salnas, turpretī tās, kam sakņu galvas nemaz nepaceļas virs

zemes, nemaitātas var panest krietnu salu, sevišķi vēl tādēļ, ka

šo šķirņu saknēm lielāks sausnassaturs. Vietās, kur stipri aug

nezāles, no svara ir lakstu kuplums. Šķirnēm ar lielāku sausnas-

saturu mēdz būt mazāki laksti. Tīrā un stipri iemēslotā zemē

uz tīruma var audzēt arī cilvēku pārtikai noderīgas šķirnes.

1. Augšanas prasi Ijas. Burkāni mīl mērenu klimatu

un pēc iesakņošanās labi panes sausumu. Viņi visai iz-

turīgi pret aukstumu, tādēļ tos piekopj

tāļāku uz ziemeļiem nekā bietes. Aug-

šanas pirmā laikmetā noder mēreni

mitrs un silts laiks, vēlāk var būt

sauss un uz rudens pusi mitrs. Vis-

105. zīm. Baltais zaļgalvas burkāns. 106. zīm. Čempiona burkāns.

labāki izdodas trūda un kaļķa bagātā mālainā smiltī un smil-

šainā mālā. Labas ražas var dabūt vēl tīrā smiltī, ja tai laba

apakškārta. Tāpat burkāni teicami pāaug labi izstrādātā un
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iemēslotā purvājā, sevišķi jaunzemē, ja vieta nav slapja. Smaga
zemē padodas tikai tad, ja tā padarīta irdena. Te katrā ziņā

jāaudzē īssakņu šķirnes. Kur viegla, sausa virskārta ar bagātu

apakškārtu, tur priekšroka dodama garsakņu šķirnēm. Nepa-
nes slapju vai rūsainu apakškārtu, pie kādas saknes bieži no

apakšas pūst.

2. Priekšaugs un zemes sagatavošana. Tādēļ
ka burkāni sākumā ļoti gausi attīstās, viena no galvenām pra-

sībām ir tīra zeme. Šī prasība lielā mērā iespaido priekšauga
izvēli. Otra, tikpat svarīga prasība ir labs iemēsiojums un sa-

gatavojums, un arī šī prasība jāņem vērā pie priekšauga iz-

raudzīšanas; sagatavojums — sevišķi priekš smagākām zemēm.

Šo prasību vieglākas izpildīšanas labad burkānu
mazus sējumus

dažkārt laiž pēc kartupeļiem vai cita rušināmauga. Taču šī

vieta būtu ierādāma tikai tikmēr, kamēr lauki vēl nav tiktāļ

iekopti, ka burkānus var likt no augumaiņas viedokļa izde-

vīgākā vietā, piem. starp 2 labībām. Tā tad vairākumā burkānus,

kopā ar citiem rušināmaugiem, novieto pēc kādas labības, se-

višķi pēc ziemājiem, jo te min. prasības visvieglāk izpildāmas.

Ja tas iespējams pēc kāda vasarāja, tad burkāniem arī šī vieta

laba, it īpaši vieglās zemēs. Smagākā zemē ieteicama vieta

ir pēc ābula, tādēļ ka tas zemi parasti atstāj dziļi irdenu un

labā gatavē. Labs priekšaugs ir arī kupli auguši pākšaugi,

sevišķi ja tie pļauti zaļi, taču šaī vietā burkānus mēdz audzēt

tikai izņēmuma kārtā. Vispārīgi zemes sagatavojums apm. tāds,
kā citiem sakņaugiem vai kartupeļiem.

Lopbarības burkāniem dodami kūtsmēsli, kauču tos

būtu dabūjis jau priekšaugs, sevišķi vieglās zemēs. Ēdamos

burkānus labāk neaudzēt tieši uz kūtsmēsliem, lai nemaitātu

viņu garšu, pa daļai arī izskatu. Smagākā zemē kūtsmēsli

katrā ziņā iestrādājami rudenī, kamēr vieglu zemi var mēslot

arī agri pavasarī, kaut gan labāka ir kūtsmēslu iearšana vēlā

rudenī. Ja kūtsmēslus pavasarī iear vēlāku, tad pārāk daudz

darba ar nezāļu apkarošanu, bet arī pavasarī agri iearot nezā-

les aug bagātāki, nekā kad kūtsmēsli doti jau rudenī. Ja kūts-

mēslu slāpekļa nepietiek, tad jāsniedz māksi, slāpekļmēsli.

Vieglā zemē no tiem piemērotāki sērskābais amonjaks vai kaļķ-

slāpeklis. Māksi, slāpekļmēslu vietā var ar ļoti labiem panā-

kumiem lietot vircu. Zalpetra un vircas galvenie devumi jā-
sniedz tad, kad sākas burkānu stipra augšana. Virca pagūst

iedarboties arī tad, ja to dod vēl augusta beigās.
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$osfors k āb c jādod tikpat bagātīgi kā bietēm. Smilti

uri purvainā zemē jālieto vienīgi tomasmilti, kurus mālainai

smiltij labāk uzkaisīt rudeni. Kalij mēļiem, tādēļ ka bur-

kānus audzē visvairāk vieglās, no dabas kalijnabagās ze-

mēs, viņu mēslošanā piekrīt ievērojama loma. Tikai ja, bla-

kus spēcigam kūtsmēslojumam, bagātīgi laista ar spēcīgu

vircu, tad māksi, kalijmēslu lietošana varbūt vairs neatmak-

sātos.

Zeme jāgatavo apm. tāpat kā citiem sakņaugiem, pie

kam vieglās zemēs sevišķa vērība jāpiegriež vārpatas izskau-

šanai. Ja kūtsmēslus iear tikai pavasari, tad jādara viss iespē-

jamais, lai zeme mazāk žūtu (šļūkšana tūliņ aiz arkla), ka

ātrāki sadīgtu sēklnezāles, un ka dīgšanas seklumā pie tāļā-

kas strādāšanas netiktu uzvandītas aizvien jaunas nezāļsēklas.

Pirms sēšanas zemei vajag būt tiktāļ atgūlušai vai pieblīvētai,
ka sēklām netrūkst dīgšanai vajadzīgā mitruma.

3. Sēšana. Par burkānu sēšanu rudenī teikšu, bez

gara paskaidrojuma, ka tā vismaz tīruma apstākļos nav ievē-

lama. Pavasari ar sēšanas agrumu nevajag pārsteigties. Pro-

tams, ir patīkami, burkānu augšanaslaiku pastiept garumā,

taču nav nekas sasniegts, ja aukstā zemē burkānu sēkla ilgi

guļ nedīgusi. Ļoti tīrā zemē vēl var laimot, cerībā, ka drīz

rāsies silts laiks, bet ja lauks satur vārpatu vai gaidāma sēkl-

nezāļu bagātāka ierašanās, tad labāk nogaidīt zemes pienā-

cīgu iesilšanu un pa starpām apkarot nezāles. Lielākus sē-

jumus ieteicams, tāpat kā citu sakņaugu, sēt pa vairākiem

lāgiem. Ja burkānus sēj ar rindsējmašinu, tad sēklai katrā

ziņā vajag būt noberzētai. Ar rokām veicīgāki sēt berzētu

sēklu. Sējmašina jāapkalpo ļoti uzmanīgi. Noberzumi jāat-
vētī tāpat, kā bietes sējot. Nevajag uz reizes iebērt daudz

sēklas. Ja rokām sēj vēlu, tad burkānu sēklas var aizdiedzēt,

bet tādas gan sējamas tikai mitrā zemē. Rindu atstatums at-

karas no apkopšanas veida. Ja strādās ar zirgrušinātāju, tad

pie kuplu lakstu šķirnēm nedrīkstēs iet zem 40 cm; ja
nodomāts augstāki apmest, būs jāiet līdz 50 cm. Ēdami

burkāni, no kuriem prasa tievas saknes, nav sējami tāļāk kā

30 cm atstatās rindās.

Sēkla iestrādājama iespējami sekli. To var panākt caur

rindsējmašinas truliem lemešiem un neatgulušas zemes blīvē-

šanu pirms sēšanas. Sēklas vadziņām vajadzētu palikt viegli
saredzamām. Ja to nevar panākt, tad burkānu sēklām pie-
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maisa ātri dīgstošu augu, piem. rāceņu, kāju vai sinepju sē-

klas. Šie augi apzīmē rindas, tā ka var burkānu sējumu

kopt pirms tā sanākšanas. Piemaisītos augus vēlāk izravē,

ja tādus, kā kāļus un rāceņus, nevēlas audzēt burkāniem pa

starpām. Burkānu sēklas iziet 3—5 mārc. uz pūrv., skatoties

pēc viņas dīgspējas, kura ne arvienu ir augsta.

4. Kopšana. Burkāni uzdīgst tikai pēc 2—3 nedē-

ļām. Tādēļ pa lielākai daļai iznāk tos rušināt vēl pirms uz-

dīgšanas. Ja rindas skaidri saredzamas (caur vadziņām vai

piemaisījumiem) un taisni nosētas, tad var darbināt rušinātāju,
citādi jāstrādā ar kapfrk. Ja sēts nolaidīgi, tad bieži cits nekas

neatliek, ka gaidīt burkānu uzdīgšanu, kaucu pa to starpu

stipri ieaug nezāles. Tad uznākušo burkānu rindas izravē ar

kaplīša palīdzību un nezāles rindu starpās pēc tam izcērt ar

kapli, jo lielāku nezāļu izgriešana ar rušinātāju vairs lāga
neveicas. Augšanas sākumā burkāni attīsta galvenā kārtā saknes.

Tās var būt zemē iespiedušās jau līdz 16 cm dziļi, kad laksti vēl

tikai pāris cm gap. Tādēļ ar retināšanu nav visai jāsteidzas.
Biezumā burkāni labāki pretojas nezālēm un laksti tiem ātrāki

aug garumā. Jāretina apm. 10—14 dienas pēc uznākšanas, ik

pēc attīstības ātruma. Augšanas pirmā laikmetā nevajag žē-

lot izdevumus par nezāļu apkarošanu. Ja pieļauj nezālēm

ņemt virsroku, tad nekādiem līdzekļiem burkānus vairs nevar

dabūt pie pilnas ražības. Pret nezāļu pārspēku burkānus var

zināmā mērā stiprināt ari caur to, ka viņus neizretina tūliņ uz

galēja atstatuma. Caur to iegūst ari vairāk drošības pret kai-

tēkļiem. Šis paņēmies sevišķi ieteicams mazām saimniecībām,

kuras pie galīgās retināšanas izrautos stādus (ar jau prāvām

saknēm var parocīgi izvākt un izlietot zaļbarībā. Pie stipra

mēslojuma tā var iegūt īsti daudz zaļbarības, nekaitot galve-

nam ievākumam. Labākais, stādus pie pirmās retināšanas at-

stāt divkāršā biezumā pret galējo. Pēdējais atkajas no zemes

īpašībām, iemēslojuma un mitruma, no rindu atstatuma un no

tā, cik kurai šķirnei kupli laksti un resnas saknes. Tas svār-

stās no B—ls8 —15 cm. Lopbarības burkāniem vēlamas rupjas
saknes.

Kaut burkāni sēti vieglā zemē, tomēr viņi vairākkārt jā-
rušina. Pēdīgi jāstrādā ar apmetēju, jo apmešana var būt, iz-

ņemot ļoti sausas vietas, burkāniem, kad tiem jau kuplāki

laksti, visai noderīga. Nevajag uz reizi augsti apmest, bet

apmešana jāatkārto 2—3 reizes, pieraušot arvien vairāk zemju.

Lauksairnn. padomnieks
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Pēdējos gadus burkāniem daudz posta nodara burkānu

lapu t s. Vecaucē ar pilnām sekmēm pret to karojām caur

aplaistījumieni ar spēcīgu vircu un sparīgu rušināšanu. Pēdējos
divi gados kaitēklis parādījās lielā skaitā, bet nebij novērojams,
ka jel viens augs tādēļ iznīktu vai raža ciestu. Domājams,
ka ne virca kaitēkli nomaitā vai tam kaitē, bet tā spēcina

augus, tā ka tie, vēl rūpīgas kopšanas pabalstīti, par uti „nekā

neiztaisa". Vircas vietu laikam sekmīgi izpildītu aplaistījums
ar zalpetra šķīdinājumu, lietus laikā arī sausa zalpetra uzkaisi-

šana. Ja burkānus cērt drāts tārpi, tad jāuzkaisa kainits,

kurš no virskārtas padzen kaitēkļus sekmīgi darbojas
kā kalijmēsli. Izcirstās vietās jāiesēj kāļi vai rāceņi, kuri

rudenī vēl var dot krietnu ražu

5. Novākšana. Burkāni, it īpaši strupās, zemē augo-

šās šķirnes,' panes stipras salnas, un viņu saknes, ja laksti

spirgti, vēl ļoti vēlu pieņemas svarā un sausnassaturā; tādēļ

novākšana iespējami jānovilcina. Šķirnes, kam īsas saknes,

no vieglas zemes var izraut bez lielām pūlēm un tikai reta

jāatrok. Stingrā zemē un garsakņu šķirnes vispārīgi nākas

atrakt vai atart. Burkāniem galvas nenogriež, bet tikai lakstus

aprausta vai ar nazi nogriež. Saknes ieglabā šaurās un zemās

stirpās, jo tās viegli silst Jāsedz viegli, pret stipru salu

lietojot salmu vai citu uzklāju, kas viegli noņemams un atkal

uzliekams. leteic pie ieglabāšanas salmu segu nemaz nelietot,

bet saknēm pa starpām iesvaidīt sausas zemes un visu stirpu
noklāt vienīgi zemēm.

Lopbarības burkānu sakņu var ražot līdz 1500 pudu no

pūrv., bet 1000 pudu jau dēvējama laba raža. Burkānu saknes

ir visiem mājlopiem vislabākās, bet sevišķu ievērību tās pelna

zirgu, jaunlopu un grūsnu lopu ēdināšanā. Arī viņu lapas ir

visvērtīgākās, pēc tām nāk kāļu, tad rāceņu un beidzot biešu

lapas. Pēdējām, kā zināms, jāpiedod plūdināts krīts, lai mazi-

nātu caureju v c. nevēlamus iespaidus.

IX. Sienaugi.

Šaī nodaļā apskatīsim augus, kufus — galvenā kārtā

siena izgatavošanai — audzē tīrumā. Tā tad īstus pļavu-

augus, kas aplūkojami pļavkopības nodaļā, te neaizņemsim.

Starp šiem augiem valdošo vietu ieņem tauriņzieži, kamēr

stiebraugu pie mums sienam tīrumā piekopj samērā maz. Tos
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pašus reti kad audze tīrsējā, bet galvenā kārtā kā piemaisīju-
mus dažiem tauriņziežiem.

1. Sarkanābuls (āboliņš).

Sarkanābuls (Trifolium pratense L.) pieder pie tauriņziežu

ģints. Tīrumā piekopj tā dēvēto laukābulu — Tr. prat. sativum

kurš parastos apstākļos iztur tikai 2—3 gadi. Savvaļā aug

pļavābuls (T. p. perenne, arī pratarum), kuram ilgāks mūžs.

Viņu var audzēt arī tīrumā, kur tas izaug drusku īsāks par

parasto ātraudzi. Tīrumā pļavābuls laikam noderētu ilgga-

dējām ganībām. Sarkanābulam gara mietsakne, kura pie labas

apakškārtas iespiežas līdz 7 pēdas dziļi. Daudzās sāņsaknes

izplatās visvairāk pa aramkārtu.

Izšķir vēlo un ātraudzi sarkanābulu. Pirmais īpatnējs
vietām ar miklu un vēsu vai mērenu, otrs vietām ar sausu

un siltu klimatu. Ir pārejas starp abām pasugām. Vēlais

ābuls labāki pārcieš ziemu un sevišķi mūsu garos, slapjos un

grozīgos pavasarus. Attīstās gausi, un ja no vēlā ābula atāla

grib dabūt pļauju vai labāku ganību, tad pirmā zāle jāpļauj

pirms ziedēšanas. Vēlais iztur ilgāki nekā ātrais. Stublāji
vēlam izaug gari, maz lapoti, viegli krīt veldrē, tā tad vēlais

nedod tik vērtīgu barību, kā ātrais. No sausa klimata ievestais

ātrais sarkanābuls dažos gados (t. i., ja izcieš) pārveidojas,

top garāks un zied vēlāku nekā pirmievestais. Tagad Latvijai
ir jau savs vietējais ātrais sarkanābuls, kuru Zemgalē un Kur-

zemē audzē samērā daudz. Sarkanābulu parasti nedala šķirnēs,
bet izšķir pēc dzimtenes. Tā runā par itāļu, franču, ameri-

kāņu v. c. ābuliem. Vietējie ābuli pie mums padodas drošāki

un parasti arī dod labāku ražu par ievestiem. Ražību vaja-
dzētu pacelt caur izlasi, pie kā, cik zinu, vēl nekas nav darīts,

izņemot mazus pasākumus Vecaucē.

1. Augšanas prasības. Sarkanābuls vislabāki pa-

dodas mitrā piejūras un kalnāju klimatā. Paaug arī sausā

klimatā, ja ne pārāk dziļa apakškārta ilgāki pietur mitrumu.

Priekš mūsu klimata sarkanābuls ir tauriņziežu ģints labākais

barībasaugs. Sarkanābulam noderīgākā zeme ir stingrs, dziļš,

trūdbagāts un pa pilnam kaļķi saturošs māls. Teicami viņš

aug smilšainā mālā un pienācīgi nosausinātā glīzdā. Var sek-

mīgi audzēt arī mālainā un pat tīrā smiltī, ja tās pietur leknumu

un viņām laba apakškārta. Te daudz atkalas arī no iekopšanas
un iemēslošanas. Sarkanābulam neder sausa smilts, rūsaina
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apakškārta un sastājies slapjums. Vispārīgi apakškārta spēle
lielu lomu. Sarkanābuls nav drošs arī daudzās purvainās zemēs.

2. Priekšaugs un zemes sagatavošana. Abulu

parasti sēj zem virsauga. Patstāvīgi sētu viņu aizaugtu ne-

zāles un pirmā gadā tā kā tā reti kad dabūtu labāku pļauju

Virsauga izvēle stāv ciešā sakarā ar ābulam noderīgu priekš-

augu. Lai tas labi izdotos, sarkanābulam vajadzīga pamatīgi
izstrādāta un tīra zeme. Tādu dod rūpīgi apkopti rušinām-

augi un papuve. Abulam tikai nepatīk zemes pārlieks irde-

nums, tādēļ viņš bieži lāga nepadodas, ja nāk zem ziemājiem,
kuri sēti melnā papuvē. Irdenums sevišķi bīstams trūdbagātā,

tā tad it īpaši purvainā zemē. Arī pie sakņaugu un kartupeļu

rūpīgas apkopšanas zemi stipri irdina, taču te viņa pagūst sa-

gulties līdz ābulam pietiekošam mēram. Kā priekšaugi vis-

mazāk noder graudos laisti pākšaugi. Viņš lāga nepadodas
arī tad, ja iepriekš 2—3 gadus no vietas audzēta labība. Abulu

nedrīkst bieži atkārtot taī pašā vietā. Parastais starplaiks ir

s—B5 —8 gadi. Uz to, cik bieži drīkst atkārtot, lielu iespaidu dara

mēslošana.

Kā virsaugus parasti lieto labības, tiklab ziemas, ka va-

saras. Ziemājiem tā priekšrocība, ka zem tiem ābulu var sēt

agrāki, tā tad viņš dabūvairāk.ziemas mitruma. Bez tam ziemā-

jus agrāki novāc, tā ka ābulam līdz ziemai atliek vairāk laika

iezelšanai. Vidējās zemēs, kur var audzēt tiklab rudzus, kā

kviešus, ābulu mēdz sēt zem rudziem. Tie ātrāki nāk nost

un ābulu mazāk ēno. Pareizi, ja tad rudzus nemēslo tik stipri
kā kviešus. Ne tikai tādēļ, ka rudzi pieticīgāki, bet arī tāpēc,

ka ābulam kūtsmēslu slāpekļa nevajag, un kūtsmēslu stiprs
devums var rudzus drīz sagāzt veldrē, kufa ābulu izguļ. Ja

ābulu sēj zem vasarāja, kas seko krietni mēslotiem un ap-

koptiem rušināmaugiem, tad sēšanai zem ziemājiem vairs nav

gandrīz nekāda pārākuma. Abula uzdīgšanu arī te iespējams

pilnīgi nodrošināt. Miežus vispārīgi uzskata par labāku virs-

augu nekā auzas, tādēļ ka tiem īsāks augšanaslaiks. Jāizrauga
tikai pret veldri izturīga šķirne. Dažreiz, sevišķi zemes

treknuma dēļ, gan auzām dodama priekšroka. No tām jāiz-

raugās ātraudze šķirne ar stingriem stiebriem. Daudz pie
ābula drošas izdošanās nozīmē virsauga sēšana rindās. Bez

tam jāatturas no virsauga biezas sēšanas.

Tādēļ ka abulu sēj zem virsauga, tad zemes sagatavošana

galvenā kārtā atkaras no pēdējā vajadzībām. Tomēr zeme
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iespējami jāgatavo tā, ka ari ābulam viņas stāvoklis patīkams.

Starp citu jātur vērā, ka ābuls gan mīl dziļi strādātu zemi,
bet tai vajag būt atkal stipri sagulušai. No gruntainuma
ābuls nebaidās, un labāk prāvi grunti, nekā pārlieku sasmal-

cināta smaga zeme, kura viegli pārvelkas ar cietu garozu.

Ābulam vajadzīgo mēslojumu mēdz dot viņa priekš- vai

virsaugam, dažreiz ari abiem. Pēdējais labi izdarāms, ja piem.
ābulu sēj zem vasarāja pēc rušināmaugiem. Tie parasti dabū

kūts- un minerālmēslus, virsaugam mēdz vel reiz dot minerāl-

mēslus. Kūtsmēslu slāpeklis, kura ābulam nevajag, nāk priekš-
un virsaugam par labu, un tā atliekas veicina ābulam pie-
maisīto zāļu augšanu, bet kūtsmēslu aplinkus darbība vēl arī

ābulam vietu dara patīkamu. Daļa minerālvielu, kuru priekš-
un virsaugam deva vairāk, nekā tiem vajadzīgs, nonākusi apakš-

kārtā, un tā ābula saknes visur atrod bagātu barību. Ja ābulu

brašā augumā grib uzturēt 2 gadi un vēl ilgāki, tad jāmēslo

viņš ari tieši. Sarkanābula siens satur apm. 1,83°/o kālija,

2°/o kaļķa un 0,50 °/o fosforskābes. Šie skaitļi rāda, kā ābuls

jāmēslo. Piem. ja vieta tāda, ka tā spēj dot 15 birkavu siena

no pūrvietas, tad jāmēslo ar 7 pud. 40°/o kalijsāls un 5,6 pud.
15°/o tomasmiltu uz pūrv. Pirmais mēslojums dodams pirmā

gada rudenī, kad zemē vēl ir bagātas atliekas no iepriekšējiem

mēslojumiem, jo kā zinām, neviens augs nespēj, it īpaši fosfor-

skābes, pirmā gadā pēc mēslošanas izmantot ne pusi no tā

daudzuma, kas mēslos sniegts. Atlikums darbojas tāļākos

gados. Tā tad attiecīgs mēslojums ābulam, kuram jāpastāv

ilgāku laiku, jādod katru gadu. Cik ilgi ābuls tā noturams,

par to trūkst noteicošu izmēģinājumu. Pilnīgi pieņemams, ka

tas ne visur turēsies vienādi ilgi. Vecaucē bastards un sar-

kanābuls, kuri pastāvēšanas 4. gadā bij stipri panīkuši, pēc

tam, kad tos uz 5. gadu mēsloja, pie ikgadējas mēslošanas

vēl 7. gadā deva labu ražu. Astotais gads bij vājš, bet liela

daļa šo ābulu at-tāta vēl uz 9. gadu, lai novērojumus varētu

turpināt. Bez tam iekārtoti jauni izmēģinājumi ābula mēs-

lošanā, kuriem vieta sagatavota labāki, nekā karalaikā sētajam
ābulam. Saprotams, ka parastā augsekā ābulu neturēs tik ilgi.
Bet kā ari pie 2--3 gadu pastāvēšanas ābula mēslošana labi at-

maksājas, to rāda ne tikai Vecauces, bet ari daudzi citi izmēģinā-

jumi, arī tādos gadījumos, kad priekš- un virsaugs labi mēsloti.

3. Sēšana. Ja nav pašaudzētas abulseklas, tad jācenšas

to vismaz pirkt tieši no šejienes ražotāja, vislabāk no tāda,
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kura sējums redzēts augot vai uz kura ieteikumu var paļauties.
Sveša sēkla var būt ievesta no citāda klimata, un notās radies

ābuls vietējiem apstākļiem nepielāgots. Tad ari jābaidās no

vijas (zīda) sēklu piemaisījuma. Te vajadzīga sēklu izmeklē-

šana. Visām, arī „apzināmām" ābulsēklām jāpārbauda dīg-

spēja. Jo sēklām košāks izskats, toties vairāk viņās var būt

t. s. cietmizu graudu. Tie ir dīgspējīgi, bet visvairs dīgst tikai

4. un 5. mēnesī pēc izsēšanas. Tas tādēļ, ka cietā miza ļoti

gausi laiž ūdeni cauri. Var izpalīdzēties caur mizas iebrūcē-

šanu, sēklu izmaisot ar asu granti, liet tā var iebrūcēt ari

sēklas dīgļus, kuri pēc uzdīgšanas nolūzt. Cietā miza dīgšanu
mazāk traucē, ja sēkla (uz ziemājiem) sēta tik agri, ka tā dabū

pārlaist sala un atkušņa maiņas, un ja viņu ieecē. Abulu sēj

izklaidu, jo tā dabū vairāk un labāku sienu. Uz ziemājiem

jāsēj iespējami agri, sevišķi uz rudziem, kurus labprāt neecē.

Ja sēšana nosebojas, sevišķi ja rudzi tik lieli, ka lapu makstis var

aizķerties ābulsēklas, tad ieteicams, ābula labad, arī rudziem

pārbraukt ar vieglāku ecēšu. Uz ziemas kviešiem, kurus ecēs,

ābuls jāsēj ar tādu aprēķinu, lai ecēšanas laikā ābuls nebūtu

jau sadīdzis. Izknitušas sēklas ecēšanu nebaidās. Ja kviešus

ecēs ļoti smagām ecēšām, tad labāk ābulu sēt pēc smagās

ecēšanas un iesegt ar vieglām ecēšām. Uz vasarājiem ābuls

jāsēj pirms šo sējumu parastās ecēšanas, tikai zeme pie tam

nedrīkst būt čaugana, lai ābulsēklas neiesegtu par dziļu un

lai viņu ātrai dīgšanai neaptrūktu mitruma.

Atro sarkanābulu barībai nemēdz sēt tīru, bet maisījumā
ar citiem ābuliem un zālēm. Kā jau mistriem vispārīgi, tad

raža ir drošāka un lielāka. Sarkanābulam mēdz piemaisīt balt-

ābulu, bastardu un timoteju. Ja piemaisa citas zāles, tad to

sēklas jāsēj ne kopā ar maisījumu, bet par sevi. Maisījuma

daļu samērs un kopējs daudzums nav nosakāms priekš visām

vietām vienāds. Jāievēro zemes īpašības, iemēslojums, vietas

mitrums v. c. Sausā vietā piemaisa vairāk baltābula, slapjā
bastarda un timoteja, slapjā kūdrājā dod pārsvaru timotejam

un bastardam v. t. t. Vidējā zemē, kas kārtīgi nosāusināta,

varētu, piem., uz i pūrv. sēt šādu maisījumu: 14 mārc. sar-

kanābula, ik pa 1 m. bastard- un baltābula un 4 m. timoteja.
Vēlam sarkanābulam piemaisīt citus sienaugus nav tik izde-

vīgi, jo viņš zied par visiem vēlāku. Tomēr ari te daudzreiz pie-
maisa baltābulu un timoteju. Viena gada lietošanai, ābuldrošā

zemē tiklab vēlo, kā agro sarkanābulu mēdz audzēt tīrsējā.
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4. Kopšana. No svara ir jaunā ābula apgānīšana, kura

jāuzsāk drīz pēc virsauga novākšanas. Pēdējā novešanu ne-

vajag vilcināt, lai stateņu vai gubu vietās nerodas plikumi. Jo
irdenāka zeme, toties vairāk jāsteidz ganīšana. Daudzreiz no-

vērots, ka līdz tam rets un vārgs ābuls pēc lopu pārstaigāša-

nas top kuplāks un spirgtāks. Pēc piemīdīšanas saknēm radies

ciešāks sakars ar zemi, un mitrumam paceļoties, picdīgst jauni
asni klāt. Ja ābuls, neapganīšanas labad, ziemā iet stipri sazēlis

vai pat ziedošs, vai ar čauganu zemi, tad tas slikti pārziemo.

Apkožļašana ābulu mudina stiprāki cerot.

Ja ābuls pavasarī izcilāts, tad lauks, tiklīdz tas attiecīgi

apžuvis, smagi jāpieveļ, lai saknes atkal dabū ciešu sakaru

ar zemi. Jauniezelšanu var vēl veicināt caur māksi, slāpekļ-
mēslu uzkaisīšanu vai aplaistīšanu ar vircu. Ja smagā zemē

pavasari, sausā laikā, pliksalā un pie stipra vēja ābuls maitā-

jas, it īpaši zemei sprēgājot, tad bieži izdodas viņu no galēja

posta glābt caur stipru ecēšanu. Kārtīgos apstākļos no ābula

ecēšanas neesmu labuma piedzīvojis, atskaitot, ja caur ecēšanu

varēja iznīcināt jaundīgušas sēklnezāles. Kurmju rakumi pava-

sarī jānolīdzina ar šļūci, iekam tie sacietējuši. Nolasāmi tādi

akmeņi, kas traucētu pļaušanu. Plankumi, kas radušies caur

kļūdainu sēšanu, virsauga veldri v. c, gluži agri pavasarī jā-

apsēj un, tiklīdz zemes apžuvums to pieļauj, jāsaecē, saprotams,

ja sēklas nav pa starpām jau sadīgušas.

5. Novākšana. Pie pļaujamlaika noteikšanas jāņem
vērā ne tikai iegūstamās ražas lielums, bet arī viņas labums,

t. i., cik ražā iegūsim sagremojamu barībasvielu, sevišķi

olbaltuma. Par saimnieciski izdevīgāko pļaušanaslaiku atzīts

tas, kad ābuls taisās stāties pilnos ziedos. Plašu sējumu ietei-

cams uzsākt pļaut drusku agrāki, jo tad pēdīgais pļāvums tā

kā tā drusku pārstāvēs. Sevišķi ātrā ābula pļaušanu nedrīkst

novilcināt, jo tas zied .straujāki par vēlo. Jo vēlāku ābuls

pļauts, toties vājāki tam atzeļ atāls. Agrāki jāpļauj, ja ābuls

taisās krist veldrē. Veldrainu grūti pļaut, viņu nevar nopļaut

tīri, un liela daļa ievākuma tam mazvērtīga. Ja ābulā daudz

zāļu, kuras zied agrāki par ābulu, tad iznāk agrāka pļaušana.
Vēlo ābulu tad parasti nevar sagaidīt ne ieziedoties.

Pie ābula žāvēšanas sienā pēc iespējas jānovērš lapu

nobiršana, kuras ir auga vērtīgākā daļa. Vislabāko ēdamo

iegūst ar zārdošanu. Jo smalkāks, treknāks un jaunāks ābuls

un jo biezāki to grib zārdos kraut, toties vairāk ābuls pirms
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zārdošanas jāapvītina. Žūšanu nedrīkst laist tik tāļu, ka drūp

lapas. Zārdus lieto dažāda veida: no trim vai četrām saslie-

tām, augšgalā saistītām kārtīm, kufām uz iedzitām tapām
uzlikti šķērskoki; kopā saslietus vārtus, kuriem šķērsu neder

likt dēļus, bet jāliek tievi koki; zemē iedzenamus mietus,

kuriem krusteniski izlaisti šķērskoki cauri v. c. Parocīga

rīkošanās, ja zārdi taisīti no t. s. badapriedēm, kādas aug

purvājos. Vispārīgi ieteicams lietot lielus zārdus, tādēļ ka jo
vairāk iekrauts, toties mazāka kopējā virsma, uz kuras notiek

galvenie zaudējumi caur izskalošanu, izbalēšanu un lapu no-

biršanu, kad izžuvušo ābulu ieved.

Abulu gluži labi var nožāvēt gubās, taču ar tām nav

tik droša rīkošanās un tik labs iznākums kā ar zārdiem.

Abulam pirms gubošanas liek zināmā mērā izžūt. Mašinas

vāli pa lielākai daļai pietiekoši izžūst bez vandīšanas, bet labi

auguša ābula ar izkapti sapļauti vāli parasti jāapgriež vai jā-
izvanda. Pēc pāris dienu žāvēšanas, ābulu priekš pusdienas,
kad rasa nogājusi, sagrābj lielos vālos un pēc pusdienas krauj

gubās. Gubu lielums jāpielāgo ābula sulīgumam un smalkumam.

Smalkāks un jaunāks jākrauj mazākās, tievākās gubās un čaga-

nāki, lai gausāki sagulstas. Ja jābaidās no pārāk stipras

silšanas, tad pirms sakrauj mazās gubiņās, un tās vēlāk, pirms
izārdot un pāržāvējot, savieno lielās gubās galīgai izžūšanai.

Pavisam neder vairākkārtēja vaļā laišana un vandīšana, jo caur

to zaudē ļoti daudz lapu. Sviedrēšana ir taisni vajadzīga.
Šveices v. c. lietpratēji izsakās, ka, lai siens būtu visvērtīgāks,

tam jāsasilst uz 60—70° C. Labāk lai siens izsilst gubās, nekā

vēlāk šķūnī vai stirpā, kur silšanu nevar pēc patikas nokārtot

un kur tā var sasniegt nevēlamu stiprumu. Gubas jākrauj tā,

ka tām gulstoties gali netop plakani vai pat ar iedobumu, jo
tad lietus laikā tecētu ūdens iekšā un daudz siena samaitātos.

Visdrošākā rīkošanās ar tādu ābulu, kas satur daudz vai pār-

svarā timoteju, sevišķi ja pēdēja;s ziedējis. Tādu var gubot

ļoti drīz, tas jākrauj lielās gubās, kuras dažreiz pat jāsamīda,
lai dabūtu vēlamo svīšanu. Sliktākais paņēmiens ir ābula

žāvēšana kopiņās. Pat jaukā laikā te ļoti daudz zūd caur lapu
nobiršanu un drupšanu, bet lietainā laikā zaudējumi var būt

milzīgi. Lietus izskalo šķīstošās barībasvielas, un pašas labākās

daļas piē atkārtotas vandīšanas nodrūp. Ja ābuls, nepastāvīga

laika vai cita iemesla labad, jāieved mīksts, tad viņā der

iekaisīt vārāmsāli, līdz pāris mārciņu uz vienjūga vezuma.
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Tādu šķūnī ieglabājot, ieteic ari izkraut spraugas vai ielikt no

laktām sasistus vēdināmkanaļus, kuri lai iztaisa ap l°/o no

ābula aizņemtās telpas. Tad siltums un izgarojumi var ātrāki

noplūst, siltums neceļas nevēlami augstu un ēdamais nemaitājas.

Ja sienalaiks ļoti neizdevīgs un ābulam negrib ļaut pār-

stāvēt (tā zaudētu atāki), tad bieži vienīgā izeja — ābulu

ieskābēt.

6. Sarkanā bula sēklu ražošana. Sarkanābula

sēkla vislabāk padodas grantainā vai oļainā mālā ar prāvāku

kaļķsaturu. Tur, ja vieta nav lekna, ābulam mērens augums,

un tas ātri nogatavojas, kas sevišķi svarīgi, ja sēklu ņem no

ātrā ābula atāla-. Viņa pirmo zāli laist sēklā vispārīgi nav

ieteicams, jo tad zūd atāls, bez tam pirmai zālei ziedot bieži

nav kameņu, kas ziedus apaugļotu, un aizmetušos graudus var

izēst cirmeņi. Tāļāk sarkanābula sēkla labi padodas smilšainā

mālā un mālainā smiltī, pat trūdamā un tīrā smiltī, ja abām

pēdējām neaptrūkst leknuma un barībasvielu. Glīzdā un cietā

mālā sarkanābula sēklas parasti padodas tikai sausās vasarās,

kad ābuls neizaug par treknu. No trekna ābula vispārīgi
sēklas iznāk maz, tādēļ sēklas ābulu neizdevīgi audzēt tuvu

pie kūtsmēsliem, vai atkal šaī vietā sēkla jāņem otrā gadā.
Labākā vieta ir pēc sakņaugiem un kartupeļiem. Tikai jāgādā,
ka sēklasābulam netrūktu kālija un it īpaši fosforskābes.

Vēlam ābulam sēklu mēdz ņemt no pirmās zāles. Ja tā

pirmā gadā par treknu, tad sēklas ņemšana jāatstāj uz otru

gadu, ja vajadzīgs, pirmā gada rudenī mēslojot ar fosforskābi

un kāliju. Var izpalīdzēties arī tā, ka vēlo sarkanābulu agri

pavasarī apgāna. Vecaucē esam sēklas mērenu ražu dabūjuši
no atāla, ja vēlā ābula pirmo zāli nopļāva, tikko aizmetās

pumpuri. Arī pie vēlā ābula pirmās zāles var atgadīties, ka

ziedulaikā par maz kameņu.
Pirmās zāles sēklasābulu uz kājas atstāj tik ilgi, kamēr

galviņu lielākā daļā graudi pilnīgi nogatavojušies. Lapu vai-

rākums tad nokaltis un stublājos vairs atlicis ļoti maz sulas.

Atāla sēklasābulam tik pilnīgu un vienādu nogatavošanos

parasti nevar nogaidīt. Toties tad atāla sēklasābula salmi ir

vērtīgāka lopbarība. Arī sēklasābulu vislabāk žāvēt zārdos

un vissliktāk — līdz ievešanai turēt kopiņās. Pavirša ap-

kopšana bīstamāka pie.atāla, jo rudeni nepastāvīgāks laiks un

garāko nakšu labad viss drīzāk maitājas. Atāla nogatavoša-

nos var pasteigt caur pirmās zāles agrāku un augstāku pļau-
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sanu, tā ka pie celma paliek vairākas lapas. Tad, saprotams,
atāls ātrāki ataug.

2. Bastardābuls.

Ari bastard- jeb zviedru ābulam ir mietsakne, bet tā zemē

nespiežas tik dziļi, kā sarkanābulam. Daudzās spēcīgās sāņ-

saknes izplatās gandrīz vienīgi pa aramkārtu. Tādēļ bastard-

abuls cienī vēl mitrāku klimatu un leknāku vietu nekā sarkan-

ābuls. Pret sausumu viņš vārīgāks, bet labāki panes aukstumu

un drošāki pārziemo, it īpaši mitrās vietās.

Zemei, pār visām lietām, vajag būt mitrai, citādi zemes

ziņā bastards pieticīgāks par sarkanābulu. Labam augumam

tomēr ari viņš prasa no dabas bagātu vai krietni mēslotu

zemi, un teicamu ražu vieglāki iegūt irdenā mālā vai bagātā

trūdājā nekā smiltī. Aramkārta var būt sekla, ja tikai tā

diezgan bagāta un mitra. Apakšgrunts īpašībām priekš ba-

starda mazāka nozīme. Slapjā, aukstā mālā un glīzdā, tāpat

miklā, stipri trūdamā smiltī ar augstu gruntsūdeni, bastards

padodas labāki par visiem citiem ābuliem. Ļoti labi bastards

aug kaļķbagātā purvājā.
Kur labi padodas sarkanābuls, tur bastards kā valdošs

augs nav barībai audzējams. Kur sarkanābula ziemošana,

sevišķi slapjuma dēļ, nav droša, tur tam piemaisa prāvāku
daudzumu bastarda. Slapjās vietās, kur sarkanābuls pavisam

nedrošs, var sēt timoteju vai vēl kādas slapjumu panesējas
zāles un piemaisīt bastardu vien vai vēl arī baltābulu. Bastarda

siens lopiem nepatīk, zirgi to pat nemaz negrib ēst. Uz ba-

starda ganībām zirgi var bīstami saslimt. Vērojams, ka pur-

vājos audzis bastards ir mazāk negārds un kaitīgs, nekā mi-

neralzemē, it īpaši labā mālzemē audzis. Tīrsējā bastardu

pie mums mēdz audzēt vienīgi sēklas ražošanai.

Bastarda audzēšanai sēklā vislabāki noder stingrs,
sauss māls, tā tad zeme, kas bastardam kā barībasaugam pie-

dien vismazāk. Grants vai olu piemaisījums mālam vēlams.

Smilts un purvājs, vispārīgi leknas vietas, kur bastards izaug

trekns, sēklas audzēšanai [ieder. Smilts, kaut tanī sēkla pa-

dotos, neder tādēļ, ka tur mēdz savvaļā augt baltābuls, kura

sēklu piemaisījums bastarda sēklu padai*a mazvērtīgu. Tīri

rādās, ka bastarda sēklu labās cenas vairs neatgriezīsies un

tādēļ viņu audzēšanai pie mums nebūs tā nozīme, kas bij

agrāki.
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Sēklas bastards jāaudzē attāļāk no kūtsmēsliem, tad

augums vājāks, bet sēklas raža lielāka un drošāka. Tā tad

sēklas bastardu iznāk sēt gandrīz vienīgi zem vasarājiem. Zemei

vajag būt iespējami tīrai no nezālēm, sevišķi vārpatas. Sējams
un ieecējams tāpat kā sarkanābuls un pēc virsauga novākša-

nas apgānāms. Sēklas iziet ap 8 mārc. uz pūrvietas. Ja vē-

rojams, ka augs par treknu, tad apgānāms ari pavasarī, bet

labi agri.

Ļoti rūpīgi jānovēro pļaušanaslaiks. Labāko cenu dabū

par vienādu, tumšzaļu, tā tad pilnīgi gatavu sēklu. Bet ja
bastards kaut cik pārstāv, tad daudz sēklu izbirst jau pļaujot
un vēl vairāk ievācot. Izdevīgāki pļaut ar zālespļāvēju, bet

ja laiks karsts, tad labāki pļaut ar izkaptīm pa rasu un atkal

pret vakaru. Ļoti jaukā laikā var vest tieši no kopiņām, bet

drošāki ir, krietni pažuvušu kraut gubās galīgai izžūšanai. Jā-
ieved tikai pilnīgi izžuvis, jo ja bastards šķūnī kaut cik silst,

tad sēklām košā krāsa un labā cena pagalam. Labākā kul-

šana ziemā, pa salu, bet bieži jāsteidzas kult agrāki, tādēļ ka

rudeni sēklām labāka cena.

Bastarda sēklu raža ne reti sasniedz 15 pudus un vairāk

no pūrvietas, bet gan tikai sevišķi noderīgās vietās. Salmiem

samērā maza vērtība, pelavas der pie izēdināšanas sautēt.

Bastards ir lielisks medusaugs.

3. Baltābuls.

Baltābulam ir dziļi apakškārtā ejoša mietsakne, kura aram-

kārtā izplata daudzas sāņsaknes. Stublājs ložņājošs, pliks.

Stublāja mezgli, kad pieduras zemei, tanī raida jaunas sak-

nes, tā ka te rodas patstāvīgs augs, un tādā ceļā baltābuls

izplatās tāļāk. Vietējais baltābuls jeb cūkāboliņš aug īss.

Itāļu baltābuls izaug daudz garāks un dod bagātāku pļauju.

Vietējais baltābuls pārziemo droši un ir daudz pieticīgāks par

sarkanābulu, sevišķi sausumu tas panes labāki. Padodas gan-

drīz katrā zemē, ari vieglā smiltī un iekoptos purvājos. lemēs-

lotā smiltī baltābuls aug savvaļā, pastāvīgi atjaunojoties no

izbirušām sēklām, tā ka pieņem nezāles (bet ne nepatīkamas)
raksturu.

Kā galveno augu baltābulu sēj tikai sevišķos gadījumos.

Visvairs viņu lieto kā piemaisījumu zāļusējumiem un sarkan-

ābula-zāļu maisījumam. Baltābula piemaisījums kā apakšaugs

pavairo siena ražu un to padara maigāku, pie tam paceļot
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viņa kaļķsaturu. Baltābula piemaisījumam sevišķa nozīme

tad, kad sarkanābuls slikti pārziemojis. Maisījumā katrā ziņā

jāliek baltābuls, ja ābula-zāļu maisījumu turēs 2-3 gadus un

lietos ganībā. Proti, baltābuls ļoti ātri ataug. Bez tam viņš

„vecā ābulā" savalda vārpatu. Zināms daudzums baltābula

patīkams pļavās un sevišķi pastāvīgās ganībās.

Baltābuls, kauču agri zied, nepārstāv tik drīz, kā sarkan-

ābuls un bastards. Pirmās galviņas var būt jau nogatavoju-

šās, kad baltābuls vēl zaļo un zied un lopi to ēd. Tā tie

ieēd ari gatavas sēklas, kuras ar mēsliem izmētā dīgspējīgas.
Sarkanābula piemaisījums netraucē baltābula audzēšanu sēklā.

Jau kuļmašīna var sēklas diezgan labi izšķirot, jo baltābula

sēklas sīkākas par sarkanābula sēklām.

107. zīm. Baltābuls.

Baltābula sēklas ir dārgas, v/i proti tādēļ, ka maz vietu,
kur viņas izdevīgi audzējamas. Tās lielumā audzēt

4

vērts tikai

kaļķbagātā, sausā, oļainā vai grantainā mālā. Tur baltābuls

pietiekoši vienlīdzīgi nogatavojas un ir ražīgs. Sēklā viņu labāk

audzēt tīrsējā, ari bez zāļu piemaisījuma. Sēklu var ņemt tik-

lab no pirmās zāles, kā no atāla. Kur jau pirmā zāle izaug
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īsa, tur labāk seklu ņemt no tās, jo atāls tad var būt tik īss,
ka nevar lāga ne nopļaut, ne sagrābt. Labi iemēslotā, leknākā

vietā, turpretī, pirmā zāle var izaugt sēklas ražošanai par treknu.

Baltābuls birst mazāk par bastardu, tā tad pie viņa ievākša-

nas var rīkoties drošāki. levedams gluži sauss, jo šķūnī stipri

sagulstas un viegli silst. Par baltābula sēklu ļoti labu ražu

atzīst jau 6—B pudi no pūrv. Baltābula salmi un pelavas ir

visai vērtīgi barībaslīdzekļi. Baltābuls ir ievērojams medus-

augs, kurš, sevišķi ja viņu apgāna, zied cauru vasaru, līdz pat

vēlam rudenim.

4. Lucerna.

Svarīgākā vispārīgi un arī priekš
mums ir zilā jeb franču lucerna

(Medicago sativa). Tai ir spēcīga

mietsakne, kura var iespiesties līdz 5

metrus dziļi apakškārtā. Mietsakne

visā savā garumā attīsta daudzas

sāņsaknes. Stublājs stāvs, stingrs

un drusku šķautnains; tas stipri sa-

zarojis un bagāti lapots. Ziedvaiņa-

dziņš zils līdz violetam, bet ir arī

paveidi ar baltiem ziediem. Lucerna

pēc izcelšanās ir dienviduaugs, bet

ir jau izaudzētas šķirnes, kuras panes

samērā bargu klimatu un arī pie
mums labi pārziemo, tiklīdz dabūju-
šas iesakņoties. Bīstamākā ir pirmā
ziema. Lucerna labi panes sausumu,

tādēļ ka mitrumu var ņemt no ļoti

dziļiem slāņiem. Dienvidu sausos

apgabalos, kur tā ir svarīgākais ba-

rībasaugs, lucerna vēl koši zaļo, kad

visi citi barībasaugi jau izdeguši.
Mūsu klimatā nav ko iedomāties, ka

lucerna varētu ciest no sausuma, ja
vien apakškārta ir tāda, kas ļauj
mietsaknei augt dziļumā. Toties vairāk

mums ir vietu, kas lucernai par slapju,

108. zīm. Zilā lucerna.

jo kur (arī prāvāka dziļuma) ūdens kauču uz laiku sastā-

jas, tur lucerna drīz aiziet bojā, bieži pat pirmā vasarā. Pie
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mums drošākā un īstā vieta lucernas audzēšanai ir uzkalni,
kur gruntsūdens dziļi un nesastājas. Tekošu gruntsūdeni lucerna

panes.

Zemes ziņā lucernai apakškārta svarīgāka par aram-

kārtu, tādēļ ka dziļi ejošās saknes barības galveno tiesu ņem

no āpakškārtas. Saprotams, ka no svara ir arī virskārta, se-

višķi augšanas pāris pirmos gados, kamēr mietsakne vēl nav

sasniegusi pilnu garumu. Ja apakškārta nabadzīga vai citādi

mazvērtīga, tad lucerna turas tikai 2—4 gadus, bet pie bagā-
tas un citādi patīkamas āpakškārtas viņa iztur 10 un vēl vairāk

gadu no vietas, sevišķi ja pie laika sāk mēslot. Lucernai

vislabāk noder kaļķbagāta, mālaina un mēreni trūdama afam-

kārta. Jo labāka apakškārta, toties smilšaināka drīkst būt

virskārta. Pat tīrā smiltī, pie labas āpakškārtas, lucerna pēc

pāris gadiem var skaisti augt, vajag tikai ar mēslošanu un

kopšanu palīdzēt, kamēr mietsakne nokļūst bagātajā apakš-
kārtā. Vislabāki lucernai patīk merģeļaina apakškārta, pie
kam māla un glīzda merģelis labāks par smilts merģeli. Lu-

cernai patīk arī akmeņaina apakškārta, ja tā kaļķbāgāta un

akmeņi sadrupuši.

Sākumā lucerna attīstās gausi, tā ka tad to viegli -aizaug
nezāles. Tādēļ zemei jābūt iespējami tīrai. Tādu dabū pēc

rūpīgi koptiem sakņaugiem un kartupeļiem. Ja vajadzīgs,

rušināmaugus piekopj pāris gadus no vietas vai zemi strādā

papuvē. Ja lauks iekopts un tīrs, tad priekšaugs nekrīt tādā

svarā. Tikai nedrīkst lucernu sēt drīz pēc citiem tauriņziežiem.

Kūtsmēslus neder dot lucernai tieši, bet, it īpaši
zemes fizikālo īpašību uzlabošanas dēļ, var būt ieteicams

spēcīgi mēslot viņas pēdējo vai iepriekšējo priekšaugu. Tas

parocīgi izdarāms pie sakņaugiem un kartupeļiem, kurus rū-

pīgi apkopjot izskauž kūtsmēslos pievestās nezāles. Paliek

tad arī maz no kūtsmēslu slāpekļa, kura lielāks daudzums

veicinātu nezāļu augšanu. Jau lucernas priekšaugus vajag

bagātīgi mēslot ar fosforskābi un kāliju. Kalijmēsli
lieki tikai taīs retos gadījumos, kad zeme jau no dabas kalij-

bagāta. Spēcīga kaļķošana ieteicama tikai tad, ja aramkārta

kaļķnabaga. Pie smilts kaļķošanas jāievēro laukkopībā sniegtie

aizrādījumi. Ja kaļķa trūkst apakškārtā, tad lucernu nemaz

nav vērts audzēt. Ja lucernu vienā vietā grib turēt ilgu laiku,

tad tā ik gadu kārtīgi jāmēslo ar fosforskābi un kāliju.
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Lucernu var sēt zem virsauga, bet sevišķi pie mums to

ieteicams sēt bez virsauga, lai tā līdz ziemai labāki iezeltu.

Jāsēj apm. 30 cm atstatās rindās, lai pirmā un, varbūt, vēl

otrā gadā varētu ērti rušināt un apkarot nezāles. Rušināšana

pasteidz lucernas iezelšanu un vispārīgi ļoti veicina viņas

augšanu. Sēt vajaga paagri. Sēklas iziet 12—15 mārc. uz

pūrvietas. Lucernu audzē gandrīz vienīgi tīrsējā. No otrā

gada sākot, lucernu ieteicams pavasaros ar smagām ecēšām

pamatīgi saecēt. Smagā zemē ecēšana var noderēt pēc katras

pļaujas. Ecēšana veicina lucernas augšanu un iznīcina ne-

zāles. Platās rindstarpas sekmē darbu. Kūtsmēslus

un vircu lucernas tāļākā mēslošanā nedrīkst lietot, jādod vie-

nīgi tomasmilti un kalijsāls.
Labi augošu lucernu pie mums iznāk pļaut 3, izdevīgā

vasarā pat' 4reizes. Jāpļauj īsi pirms ziedēšanas, tad lucerna

žirgtāki ataug un ēdamais labāks. Lucernas siens, salīdzinot

ar ābula, nav nekāds slavenais. Maigās

lapas, kas ir pate vērtīgākā daļa, žāvējot

viegli nobirst, tāpēc lucerna drīz jāzārdo.
Parastos apstākļos lucernas galvenais uz-

devums pie mums ir — dot agru zaļ-

barību. Vairāk par šo vajadzību viņa

jāaudzē tādās vietās, kuras var caur lu-

cernu vislabāki . vai vienīgi caur to iz-

mantot. Tādas, piem., ir plikas nogāzes,

kuru virskārta tiek, tās tīrumā strādājot,

pastāvīgi noskalota, un kur arī zāle lāga

neaug. Ja tur laba apakškārta, tad lu-

cerna ir īsts glābējs. Ganība ir mazvēr-

tīga, un nav arī ieteicams lucernu ganīt,

jo no lopu izkārnījumiem stiprāki augtu

nezāles.

No citām lucernām pie mums vairāk

sastopams t. s. dzeltēnābuls jeb bobis

(Medicago lupulina). Tas tagad vietām

ieviesies kā nezāle, un mazs piemaisījums

109. zīm. Bobis.

sarkanābula sēklām ir ļoti parasta parādība. Bobis, pirms uz-

ziedēšanas, pēc vispārējā izskata ļoti līdzinās zilai lucernai,
bet sīkāks. Ziedi dzeltēni. Abula zāļu maisījumā tas aug kā

apakšaugs. Padodas ikkurā zemē, labāki tomēr irdenā mālā.

Tīrsējā bobi audzē zaļmēsliem, kuru nozīme un pielietošana
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pārrunāta laukkopībā. Bobja sēklām zema cena. Tās bieži ie*

gūst kā atkritumu pie s?.rkanābula kulšanas un tīrīšanas. Liela

daļa, proti, iet kuļmašīnai cauri ar visām čaulām. Rokām tā,

ar visām čaulām, var arī sēt.

5. Timotejs (timotiņš).

Timotejs ir stiebrzāle. Viņu pie mums audzē galvenā

kārtā kā piemaisījumu ābulam. Jo mitrāka, trūdaināka un

ābula pārziemošanai neizdevīgāka vieta, toties vairāk jāpiemaisa

timoteja. Tas vislabāki paaug leknās,

trūdainās, smagās zemēs; slapjā
aukstā glīzdā un purvājos timotejs

barībasaugu maisījumā var noderēt

kā valdošais augs. Purvājos viņu

var pat audzēt tīrsējā vai tam pie-
maisīt mazumu bastarda un baltābula.

Patīkamā vietā timotejs iztur 4—

8 gadus.

Maisījumā ar sarkanābulu timo-

tejs, ja zemē diezgan slāpekļa, pirmā

gada sākumā paliek ābulam apakšā,
bet ap ziedēšanas laiku jau sniedzas

tam pāri. Atālā ābuls timoteju, kurš

gausi ataug, pilnīgi pārņem. Tur-

pretī otrā gadā, ja arī ābuls nav iz-

nīcis, timotejs jau mēdz būt valdošais

augs. Tāpat trešā gadā, ja ābula

maisījumu tik ilgi tur. Citādi var

būt, ja ābulu mēslo ar kāliju un

fosforskābi. Timoteja atāls, ja pirmā
zāle nav pļauta gluži jauna, arvienu

ataug vāji, kādēļ timoteja ganības

nav ilgstošas. Te tad liela nozīme

baltābula piemaisījumam.

Timotejs sienā pļaujams pirms
ziedēšanas. Jau uzziedējis dod cietu

sienu, un noziedējuša timoteja siens

pagalam ciets. Pirms ziedēšanas

pļauts timotejs, turpretī, dod labu,
110. zīm. Timotejs.

gārdu sienu. Rupjāka timoteja siens ļoti atri zust, tadeļ ja
steidzas to gubot, lai viņš nepaliktu nesvīdis.
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Timoteja sēklu parasti ņem no „veca ābula", kur

timotejs valdošs, bet ābula vairs palicis ļoti maz. Izdevīgā,
leknā un trūdainā vietā sēklas labu ražu ne reti var ņemt pat

divi gadi no vietas. Sēklai izrauga tādas vietas, kur timotejs

tīrāks un retāks. Ļoti jāuzmana pļaušanaslaiks. Ja pļauj par

agru, tad sēkla iznāk neglīta un to ļoti grūti izkult, bet ja

timotejs pārstāv, tad tas pļaujot un gubojot stipri birst. Ļau-

nākais, ja gatava timoteja pļaušanu aizkavē lietus. Stiprāks

vējš tad izbirdina ļoti daudz pašu labāko giaudu, samirkušās

vālītes trinot citu pret citu. Karstā laikā sevišķi jāuzmanās,

jo tad var atgadīties, ka timotejs, kuru no rīta puses nevar

izberzt, pēc pusdienas jau birst.

Sēklas timotejs vislabāk pļaujams ar labības pļaujmašinu.
Mašinas izmestās kopiņas tūliņ jākrauj gubās, ar vālītēm uz

iekšu. Ja kopiņas dabū gulēt rasā un saulē, tad pie vēlākas

cilāšanas izbirst daudz pašu labāko graudu. Kad gubas kādu

laiku gulējušas, tad graudi tā „iezīdušies", ka vedot birst tikai

tās vālītes, kas stāvējušas ārpusē. Jāieved tikai tad, kad timo-

tejs tiktāļ izžuvis, ka nav jābaidās, ka tas šķūnī svidīs.

Timoteja sēklu dažkārt var iegūt kā piedevu labībai,

kura audzēta veca ābula plēsumā. Visvairāk tas atgadās pie

ziemājiem. Jo paviršāk zeme gatavota, toties vairāk labībai

pa pulku aug timoteja, kurš ceļas no veciem ceriem. Daudz

sēklu dažkārt dabū no timoteja, kas piemaisīts rudeni zaļbarībā

pļautiem un nākošu gadu graudos laistiem Jāņu rudziem.

Grūta ir timoteja kulšana, jo šķūnī pagulējis tas vālītēs

turas ļoti sīksti. Abula kuļmašina to izberž diezgan pilnīgi, bet

daudz graudu nomizo, un tad sēklai zema cena. Parasti laiž

2—B reizes caur labības kuļmašinu. Daudz graudu saiet pela-

vās, no kurām tie jāizvētī ar vētījammašinu. Labībai, kurai

pa pulku audzis timotejs, tā sēklas atņem uz kuļmašinas

smilšusieta.

Timoteja sēklas var dabūt līdz 15, vislabākā gadījumā

20 pudu no pūrvietas, bet labi ir jau 10 pudi. Salmiem pa

lielākai daļai labi ja rudzu salmu vērtība, un arī pelavas maz

ko vērtas. leteicams timoteju arvienu audzēt no šejienes

sēklām, jo no sausiem apgabaliem ievests aug īss un ciets,
bez tam ar turienes sēklām var ievazāt ābula viju (zīdu).

Lauksaimn. padomnieks



Pļavkopība.
Doc. agr. J. Vārsbergs.

Pļavkopībā ietilpst zāļāji: pļavas un ganības.
P lava, no saimnieciskā viedokļa, ir tāds zemes gabals,

kur dabīgi vaj sētas aug ilggadējas zāles, kas tiek pļautas un

svaigā veidā, kā zaļbarība, vai žāvētas, kā siens, noder lopiem

par barību. Kad šādu zemes gabalu izmanto, galvenā kārtā

noganot zāli ar lopiem, tad to sauc par ganību. Pļava dod

galvenā kārtā ziemas, ganība vasaras barību.

Pļava, tāpat ganība, no dabaszinātniskā viedokļa, ir zemes

gabals, kas ieņemts no dažādu ārēju augšanas apstākļu (ze-

mes, klimata, mitruma v. t. t.) veidotas augu sabiedrības, —

ir kā dzīva būtne, kura ari turpmāk padota pārmaiņām zem

minēto apstākļu iespaida.

Pļavām un ganībām, kā lauksaimnieciski izmantojamām

zemēm, ir liela nozīme.

Labs pļavu siens un labas ganības uzska-

tāmi par lopbarības pamatu. Pie jaunlopu audzēša-

nas pļavas un ganības dod visnoderīgāko barību. It sevišķi

labu ganību teicamo iespaidu uz jaunlopu attīstīšanos izskaidro

ar sulīgo barību, kura satur daudz viegli sagremojama olbal-

tuma.

Ilggadējas pļavas un ganības nodrošina

ganāmam pulkam zināmus krājumus barības

līdzekļu, jo viņu ražas ir pastāvīgākas un mazāk atkarīgas

no klimatiskiem apstākļiem.

Ilggadējas pļavas un ganības dod arī lētāku

barību, jo ierīkošanas izdevumi sadalās uz vairākiem gadiem;

gadskārtējie izdevumi par apstrādāšanu, apkopšanu un t. L

mazāki, kā pie zaļaugu kultūrām tīrumā.

Labas ilggadējas pļavas un ganības — vis-

ienesīgākais un drošākais barības līdzekļu

avots, kurš nodrošina ienesīgu lopkopību.
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Uzlabojot pļavas nodrošinām nevien lopko-

pību, bet arī laukkopībai atlec sava tiesa.

Pļavas un ganības spēj daudz pilnīgāki iz-

mantot zemes bagātības.
Labas pļavas un ganības prasa mazāk darba un kapitāla;

pie labvēlīga pļavu un ganību samēra sasniedzam vien-

mērīgāku un lietderīgu darbu sadalīšanos pēc

laikmetiem un daudzuma.

Pie mazāka darba spēka patēriņa labas pļa-
vas v n ganības dod lielāku tīro ienākumu.

Ja agrāk zāļājus diezgan stingri šķiroja pļavās un ganībās,
tad tagad jau atzīts, ka pļavām apgānīšana nāk par labu.

Mēdz teikt: „Uz ganības bez pļaušanas var iztikt, bet uz pļa-

vas bez ganīšanas ne".

Pēc pirmskara savāktām ziņām Latvijā zāļāji (pļavas un

ganības) aizņēma 30,5°/o no lauksaimnieciski lietojamās zemes.

Sekojošie skaitļi rāda zāļāju platības samērus citās zemēs:

Lietuvā — 21 ū/o, Vācijā— 16°/o, Dānijā — 31°/o un Holandē —

37°/o no lauksaimnieciski izmantojamās zemes platības.

Zāļāju un tīrumu platību samēra skaitļi svārstās. Jau

pirms lielā pasaules kara vērojām zāļāju platības samazināša-

nos. Tā Vidzemē:

1866. g. uz 1 pūrvietas tīrumu bija 1,14 pūrv. pļavu
1881. g. „

1
„ „ „

1,01
„

1911. g. „
1

„ „ „
0,67 ,

Pēc 1923. gadā izvestās lauksaimnieciskās skaitīšanas

materiāliem zāļāju platība pēc izmantošanas veicla un samērā

ar visu lauksaimnieciski izmantojamo zemi izteicas sekošos

skaitļos:

Pļavu platība Ganību platība

\ % no lauks,

ha ļ izmantojam,
ļ zemes

ha
\% no lauks,

izmantojam,
zemes

/idzeme 305518,99

191089,88

14,45

14,41

336483,92 i 15,92

Curzeme 172231,21 12,99

Zemgale 141663,92

158520,58 |
11,24

11,40

163418,28

197576,94
I

12,96

14,21.

Visa Latvija 796593,37 ļ 13,08 869660,35 14,27
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Zaļāji ta tad no lauksaimnieciski izmantojamas zemes aiz-

ņem 27,35%, kas rāda, ka zāļāju platība turpina samazināties.

Ja platības ziņā zāļāji pie mums arī aizņem ievērojamu

platību, tomēr ražas, kuras no viņiem iegūstam, ir niecīgas
un mazvērtīgas. Liekais mitrums, zemes nabadzība ar augu

barības vielām un citu augšanas apstākļu nenokārtošana kavē

labāku barības zāļu augšanu. Daudz ir tādu pļavu, kas dod

tikai ap 20 pudus siena no pūrvietas; uzlabotas pļavas gan

dažkārt uzrāda augstākas ražas: 80—100 un pat vairāk pudus
siena no pūrvietas. Ar ganībām stāv vēl sliktāki; dažkārt par

tādām skaitās puskailas noras, neauglīgi viršāji, krūmi un

purvi.
Sliktas pļavas un mazienesīgas ganības ir mūsu saimnie-

cību tumšākā ēna. Gan sastopam lauksaimniekus, kuri ķēru-

šies pie pļavu un ganību uzlabošanas un mazienesīgu purvu

izmantošanas barības ražošanai; ziedošas pļavas un zāļainas

ganības liecina par pasāktā darba sekmēm. Tamdēļ pļavām

un ganībām jāpiegriež vairāk vērības; jāmācās pazīt viņu augi;

jānovēro, kas traucē pļavu un ganību zāļu augšanu, lai noskai-

drotu ceļus šo traucēkļu novēršanai.

Zāļāju augi un to sabiedrības.

Mūsu zāļājos sastopam daudz un dažādus augus. Ne

visiem zāļājos sastopamiem augiem ir vienādas īpašības: daži

kā barības augi ļoti labi, citi mazāk derīgi vai pat kaitīgi,

kamdēļ nepieciešami pazīt zāļāju augus. Bez tam dažādie

zāļāju augi atšķiras arī pēc augšanas dabas, pie kam zināmas

dabas augus sastopam vairāk vai mazāk līdzīgos apstākļos.
Pazīstot zāļāju augus, varam vērot, kuriem ir līdzīgas prasības

augšanas apstākļu ziņā; zinot zināmas vietas augšanas ap-

stākļus, varam izvēlēt šādas vietas apsēšanai vairāk piēmēro-
tus augus. Pazīstot zāļāju augus un ziņot viņu barības vēr-

tību, varam spriest par zāļāju labumu pēc augu segas botā-

niskā sastāva. Dažās zemēs, lai iepazīstinātu lauksaimniekus

ar zāļāju augiem, ierīko īpašus zāļu dārzus, kur uz maziem

lauciņiem izsēj tīrsējā dažādas pļavu un ganību zāles. Parasti

šādus dārziņus ierīko pie lauksaimniecības skolām, lauksaim-

niecības biedrībām un vietās, kur apgrozās lauksaimnieki.

Kur apstākļi pielaiž, tādus dārziņus ieteicams ierīkot arī pie

kopmoderniecībām.
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Zāļājos mēs sastopam ziedu un sporu augus. Sporu

augi, kā sūnas, ķērpji un skostas, sastopami sliktos zāļājos un

nav ciešami nedz pļavās, nedz ganībās. Minētie sporu augi

111. zīm. Stiebru zāļu un grīšļu atšķirības pazīmes.

liecina vai nu par lieku mitrumu, vai arī zemes nabadzību ar

augu barības vielām. Apskatot uz zāļājiem sastopamos ziedu

augus, arī pie viņiem novērojam lielāku vai mazāku dažādību.

Vienu augu lapu nervi nesadalās zaros, bet taisni vai
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izliekti, bieži līdztekus stiepjas caur lapu no viena gala uz

otru; asniņš, kurš parādās šo augu sēklai dīgstot, ir ar

vienu dīgļla piņ v; ziedu daļas visbiežāk trijskaitlī (liliju

augi, stiebru zāles, grīšļi un t. 1.). Šos augus sauc par vien-

dīgļlapainiem — Monoco tyleae. Citu augu lapu nervi

vienmēr plūksnoti vai pirkstveidīgi zaroti; sēklai

dīgstot parādās asniņš ar divām dīgļlapiņām, ziedu

daļas parasti piec- vai četrskaitlī (tauriņzieži, čemurzieži, rož-

zieži, kurvjzieži, krustzieži un c). Sos augus sauc par div-

dīgļlapainiem augiem —£D icotv Ica c.

112a. zīm. Vārpata. 112b. zīm. Pļavu skarene.

Viendīgļlapainie augi parasti ieņem redzamāko vietu zāļāju

augu sabiedrībās, un no šiem galvenā kārtā stiebru zāles un

grīšļi. Ja sastopam arī citus viendīgļlapainos augus, tad mazā

mērā, un tiem arī nav nekādas nozīmes barības ziņā. Stiebru
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zāles un grīšļi no pirmā acu uzmetiena maz atšķiras, tomēr

tuvāk aplūkojot atrodam diezgan lielu dažādību.

Stiebru zāles—Grainineae.

1. Stiebrs, līdzīgi mums pazīsta-
miem labībasaugu stiebriem, ir

ar tukšu vidu un pa lielākai

daļai posmains.
2. Griezumā stiebrs apaļš vai pla-

kaniski saspiests.
3. Lapas lapu dzinumos vai nu

apaļiski sagrieztas, vai arī pla-
kaniski saliktas.

4. Lapu maksts vienmēr vaļēja.
5. Lapas viena pēc otras iepretī

stāvošas.

113a. zīm. Timotinš.

Grīšļi — Cvperaceae.
1. Stiebrs gandrīz bez izņēmuma

ar pilnu vidu un bez posmiem

un mezgliem.

2. Griezumā stiebrs pa lielākai

daļai trīsstīirains.

3. Lapas lapu dzinumos trīsstū-

raini saliktas.

4. Lapu maksts slēgta.

5. Lapas sarindotas trijās rindās.

113b. zīm. Kamolzāle.

Grīšļi barības ziņā mazvērtīgi un pat nederīgi; šie augi

liecina par lieku zemes mitrumu vai arī pēdējās nabadzību ar

augiem pieietamām barības vielām.



Stiebru zālēm barības ziņā liela nozīme, tomēr ne visas

ir vienlīdz labas. Stiebru zāles ārēji vienas no otrām dažādi

atšķiras. Pēc ziedu sakopojuma: vārpu, skaru-vārpu un skaru

zāles (111. zīm.). Pēc attīstīšanās dabas: stiebru zāles ar

114a. zīm. Ciņuzāle. 114b. zīm. Kūla.

garākiem vai īsākiem apakšzemes vai virszemes sānu dzinu-

miem, kā: vārpata (Triticum repens), pļavas skarene (Poa pra-

tensis) un t. 1. (112. zīm.); bez tādām stīgām, kā: timotiņš

(Phleum pratense), kamolzāle (Dactvlis glomerata) un t. 1.

(113. zīm.), un sevišķi cieta krūma zāles, kā ciņuzāle (Aira

caespitosa) un t. 1. (114. zīm.). Atkarībā no attīstīšanās dabas

stiebru zāļu stiebri un lapu dzinumi ir vai nu izklaidu stāvoši,

296



297

vai arī irdenākos vai cietākos krūmos sakopoti. Stipri saspiesta
krūma zāies, kā: ciņu zāle, kūla un aitu auzene, ir mazvērtī-

115a. zīm. Pļavu auzene. 115b. zīm. Franču rajzāle. 116. zīm. Sekstaine.

gas. Bez tam stiebru zāles atšķiras arī pēc virszemes stie-

briem un lapām: vienu zāļu stiebri samērā gari un lapoti —

virsz ā1 c s (115. zīm.); citu zāļu stiebri samērā īsāki, maz
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attīstītām stiebru lapām — apakšzāles (116. zīm.). Virs-

vai apakšzāles atsevišķi augot dod vienpusīgu, mazāk noslēgtu
zelmeni. Kopā augot tās dod biezāku un kuplāku zelmeni.

117.

zīm.

Zelmeņu
tipi.

Bez tam labākas apakšzāles pa lielākai daļai dzen garākas vai

īsākas virs- vai apakšzemes stīgas, un šo zāļu stiebru un lapu
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dzinumi aizpilda robus starp dažu labāko virszāļu atsevišķiem
krūmiem (117. zīm.).

Pazīstamākās stiebru zāles varam grupēt sekoši:

I. Labas stiebru zāles.

Virszāles: pļavas auzene
....

Festuca pratensis,
kamolzāle' Dactvdis glomerata,

timotiņš (timotejs) . . Phleum pratense,

pļavas lapsaste ... Alopecurus pratensis,
franču rajzāle ....

Avena elatior.

Apakšzāles: pļavas skarene
....

Poa pratensis,

parastā skarene . . . Poa trivialis,

baltā smilga Agrostis alba,
sekstaine Cvnosurus cristatus,

angļu rajzāle Lolium perenne,

itāļu rajzāle Lolium italicum,

zelta auza Avena flavescens.

11. Vidēja labuma stiebru zāles:

Virszāles: bezakotu .kastere (lāč-

auza)
.......

Bromus inermis,
niedru zāle Pbalaris arundenacea.

Apakšzāles: brūnā smilga . . . Agrostis vulgaris,
sarkanā auzene . . . Festuca rubra,

smaržas zāle .
...

Anthoxantum odoratum,

putraimu smilga (trīsuļi) Briza media.

111. Mazvērtīgas stiebru zāles:

Virszāles: tīruma kastere . • . . Bromus arvensis,

ciņu zāle Aira caespitosa.

Apakšzāles: zaķu auza Avena pubescens,
medus zāle

...
Holcus lanatus,

aitu auzene ....
Festuca ovina,

kūla Nardus stricta.

Grīšļu augi barības ziņā mazvērtīgi, pat nederīgi. Lai

minam pazīstamākos: dzelzszāli — Carex vulgaris, rogu —

Carex flava, ciņu grīsli — Carex caespitosa un t. 1 ; tad balto

pūku (spilvas), meldrus, doņus un citus līdzīgus augus. Augu
barības vielu ziņā šie augi ir pieticīgi un ierodās labāko zāļāju

augu vietā, kuru prasības augu barības vielu ziņā augstākas,
kad augšanas apstākļi kļūst sliktāki. Šie augi veicina arī

sīkstas velēnas attīstīšanos, kas apgrūtina gaisa pieplūšanu
zemē.
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No dīvdīgļlapainiem augiem labākie ir tauriņzieži; viņi
arī barības ziņā vērtīgākie. Arī tauriņzieži savā starpā atšķiras

viens no otra, gan pēc augšanas dabas, gan pēc lapām un

118.

zīm.

Tauriņzieži.

ziedu krāsas un t. 1. Vieni (sarkanais āboliņš — Trifolium

pratense, bastardāboliņš — Trifolium hvbridum) sastopami kā

atsevišķi augi; citi (baltais āboliņš - Trifolium repens, vanag-
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Zirņi — Vicia cracca, dedestiņl — Lathvrus pratensis) dod

blakus dzinumus, no kuriem parādās jauni atzarojumi, jauni
stiebri. levērojot, piemēram, lapu dažādību pie ziedošiem

vanagzirņiem un dedestiņiem, tos atšķirsim pēc lapām arī bez-

ziedu stāvoklī: pirmiem plūksnotas lapas ar. vairāk pāriem

lapiņu, otriem tikai viens pāris lapiņu (118. zīm.). Protams, ir

jau vēl arī citi tauriņzieži mūsu zaļajos sastopami, kuri arī ir

derīgi barības augi, bet ražas ziņā mazāk nozīmīgi. Zināmos

apstākļos arī tie (kā: ragainais pākšu āboliņš — Lotus corni-

culatus, purva pākšu āboliņš — Lotus uliginosus, bobis — Me-

dicago lupulina un c.) pabalstāmi un pat zāļu maisījumu> sa-

stādot ievērojami.

119. zīm. Bitene, dzelzene, vīgriezne.

Pārējie divdīgļlapainie augi vai nu mazāk nozīmīgi, vai

pat nevēlami un kaitīgi. Ja viņus salīdzinām pēc attīstīšanās

dabas, tad vērojam divus raksturīgus tīpus: L. ar attīstītu lapu

kopu pie zemes un bezlapu ziedu stiebriem, kā ceļmallapas —
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Plantago un pienenes —
Taraxacum officinale; šā tipa augi

dod niecīgu ražu un, apēnodami apkārtni, nomāc derīgā-
kus augus; 2. gan ar lapotiem stiebriem, tikai paši stie-

bri dažkārt ļoti rupji un cieti, kā: bitene — Geum rivale,

dzelzene — Ceiitaurea jacea, vīgriezne — Spirea ulmaria un

t. 1. (119. zīm.); barības ziņā šie augi mazvērtīgi, jo žāvējot

lapas parasti nobirst un atliek kaili kauli. Arī pie minētā otrā

tipa augiem dažkārt novērojam lapu sakopojumu pie zemes,

kas ir par cēloni derīgāku zāļu nomākšanai. Tamdēļ visus

platlapju augus, izņemot tauriņziežus, varam uzskatīt kā nevē-

lamus zāļāju augu sabiedrībās. Uz zāļājiem sastopam arī

augus, kas nevien nenozīmīgi, bet pat kaitīgi. Pļavas nauduļi —

Rbinanthus major un minor (120. zīm.) ir nevien nederīgi ba-

rības ziņā, bet ierobežo arī labāko barības zāļu attīstīšanos.

Šie augi var gan vest patstāvīgu dzīvi, tomēr bieži vien viņi

izsūc labākās zāles — mazina ražu. Tāļāk plašā gundegu

augu saime — Ranunculaceae, kā: purenes — Caltha palustris,

kodīgā gundega — Kanunculus acer (121. zīm.) nevien ražā

maz dod, bet ir pat kaitīgi. Šās saimes augi uzskatāmi par

bīstamām nezālēm. Gundegu augi liecina, ka zeme pārāk
mitra. Ļoti kaitīgs, pat dzīvību apdraudošs ir velna rutks —

Cicuta virosa (122. zīm.), kurš aug stāvošu vai gausi tekošu

ūdeņu malā.

Tā kā ne visi uz zāļājiem sastopamie augi ir derīgi

barībai, tā ka augi pēc attīstīšanās, dabas un augšanas apstā-

kļiem grupējas attiecīgās sabiedrībās, tad zāļāju augu pazīšanai
liela nozīme.. Augu sabiedrībās mēs mācamies pazīt augus ar

līdzīgām augšanas apstākļu prasībām; augu un viņu sabiedrību

vērošana dod mums norādījumus zāļu maisījumu sastādīšanā,

un augu sega ir vienīgi pareizais zāļāju labu-

ma mērogs. Vērojot apstākļus, kādos sastopam labākās

barības zāles, rodam norādījumus, kas darāms zāļāju uzlabošanā,
lai nodrošinātu līdzīgus augšanas apstākļus.

Zāļāju šķirošana. Pļavas un ganības mēdz dažādi

raksturot, dažādi šķirot. Par pamatu šķirošanai ņem vai nu

saimniecisko vērtību, vai arī pļavu un ganību dabiskos ap-

stākļus. Pēc dabiskiem apstākļiem, stāvokļa un zemes izšķir;

pārplūstošas un nepārplūstošas, zemas, ieleju, kalna, meža,

lauku, purva un tamlīdzīgas pļavas un ganības. Saimnieciski

pļavas šķiro pēc vidējām siena ražām, kuras iegūst no zināmas

platības vienības (pūrvietas, hektāra un t. 1.). Daudzkārt, ne-



122.

zīm.

Velna

rutks.

121.

zīm.

Kodīgā

gundega
un

purene.

120.

zīm.

Pļavu

naudulis.
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skatoties uz to, ka dažādu pļavu ražas pec svara no vienādas

zemes platības ir līdzīgas, šādu pļavu ražu vērtība var būt

dažāda, jo vienā gadījumā var būt pārsvarā labākās stiebru

zāles un tauriņzieži, otrā, turpretī, labām zālēm var būt pie-

jauktas arī mazvērtīgākas; tāļāk nav reti gadījumi, kad pārsvarā

ir grīšļi un citi mazvērtīgi augi.
Lai gan galvenai izšķirībai starp pļavām un ganībām

vajadzētu pastāvēt tikai dažādā zāļāju izmantošanā, tomēr

vismaz līdz šim tas tā nav, un ganībās ieskaita mazvērtīgākos

zāļājus.
Vēl nesen atpakaļ pļavu un ganību saimniecisko klasē-

šanu — šķirošanu pēc ražas uzskatīja par pareizāko. Jaunākā
laikā arī dabiskā klasēšana atrod piekritējus, jo tā labāk raksturo

pļavas un ganības, sevišķi, ja klasējot ņem par mērauklu zel-

meņa sastāvu un zemes īpašības. Pastāv daudz un dažādas

pļavu un ganību klasifikācijas, kuras uzstādītas dažādos laikos,

saskaņā ar attiecīga laikmeta saimnieciskiem vai arī zinātnis-

kiem uzskatiem. Sastopam arī jauktas klasifikācijas, kurās

šķirošana dibināta kā uz saimnieciskiem, tā arī uz dabiskiem

apstākļiem. Arī Vidzemē pie pēdējās klasēšanas ievērotas

abas puses. Pļavas iedalītas septiņās klasēs, skatoties pēc

siena ražas pudos no pūrvietas, atzīmējot katrā klasē trīs dažā-

das pakāpes pēc zāļu sastāva:

„a) pļavas dod labu sienu: gandrīz tīrs labāko barības

zāļu zelmenis no saldām stiebru zālēm un tauriņziedainiem

augiem;

b) pļavas dod vidēju sienu: saldām stiebru zālēm

un tauriņziedainiem augiem piejaucas skābas stiebru zāles,

grīšļu augi un daži mazvērtīgi lakstu .augi.

c) pļavas dod sliktu sienu: zelmenī sastopamas gan-

drīz vienīgi skābas zāles, grīšļi un citi mazvērtīgi augi.

I. klase kopraža no pūrvietas 70—80 pudi
BL

„ „ „ „

- 50-60
„

111.
„ „ i „

40—50
„

IV.
„ „

30—40
„

V.
„ „ „ „

20-30
„

VI.
„ . „ „ „

10-20
„

VII.
„ „ „ „

10 un mazāk pudi."
Ganības iedalītas trijās klasēs:

„I.
N
klase: zāļu laukumi, kaut ari pa daļai ar kokiem

un krūmiem apauguši, kuri dod lopiem attiecīgu barību, ja tie
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liav mežam pieskaitāmi, vai ari ražas ziņā nav pļavām pie-
skaitāmi;

11. klase: purvainas vai ari sausas ganības, pat tanī

gadījumā, kad tās kokiem un krūmiem apaugušas, bet vēl nav

mežiem pieskaitāmas;
111. klase: viršu klajumi un purvi, kamēr tos vel nederī-

gai zemei nepieskaita."
Mūsu pļavas un ganības pa lielākai daļai dabiskas; tikai

retumis sastopam sētas pļavas un ganības. Dabiskās pļavas

un ganības, kā jau minēts, atrodas dažādās vietās uz dažādas

zemes un atšķiras arī ar dažādu augu segu. Pļavās acumirk-

līgo vērtību noteic augu sega; pļavas stāvoklis un zemes

īpašības ne vienmēr rāda pļavas esošo vērtību, lai gan arī

tiem var būt liela nozīme pie pļavu uslabošanas.

Meža tuvumam, tuvumā esošām pļavām, tīrumiem un

citu dabiski apaugušu vai apsētu zemes gabalu augu segai,
dažādiem dzīvniekiem un it sevišķi cilvēkam ir iespaids uz

pļavu un ganību zelmeņa sastāvu. Meža ēnā aug labāki vieni,
saules pusē, turpretī, aug citi augi; apkārtnes augu sēklas

no vēja un dzīvniekiem tiek iznēsātas pa pļavām un ganībām,
kur izdevīgos apstākļos dod asnus un jaunus augus. Cilvēks

ar dažādiem pļavu un ganību kopšanas un labošanas darbiem

ierobežo nevēlamo augu attīstīšanos un veicina labāko barības

zāļu pieņemšanos.
Daudz un dažādu apstākļu dēļ norisinājās pārmaiņas pļavu

un ganību dzīvē, viņu zelmeņa izveidošanā. Atsevišķu gadu
klimatiskiem apstākļiem, sevišķi lietus daudzumam, arī liels

iespaids uz dažādu augu attīstīšanos, kamdēļ vienreizēji pavirši

pļavu un ganību apskati vēl visā pilnībā neraksturo viņu
vērtību. Vajadzīgs pastāvīgi sekot pļavu un ganību dzīvei,

vajadzīgs novērot dažādas pārmaiņas augu sastāvā un censties

izzināt un izskaidrot šo pārmaiņu cēloņus. Tad pļavu un

ganību zelmenis mums rādīs, kādi apstākļi veicina un kādi

kavē labāko barības zāļu attīstīšanos, un pēc augiem lauk-

saimnieks varēs spriest, kas darāms, lai iegūtu labas ražas.

Apskatot pļavu vai ganību zelmeni, bez viņa sastāva

jāpiegriež vērība arī viņa ārējam izskatam: augstumam, biezu-

mam, krāsai, attīstibas stāvokļam un t. 1. Zelmeņam jābūt
vienādam un vienlīdzīgi jāsedz zeme, lai nebūtu tukšu lau-

kumu; viņam jābūt pietiekoši biezam, noslēgtam; sūnas pasega

nav vēlama parādība pļavas vai ganības dzīvē.

Lauksaimnieka padomnieks
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Purvu žajāji. Bieži vien kā pļavas vai ganības iz-

manto arī purvus, it sevišķi zāļu purvus. Tā kā purvu pļavas
un ganības neapmierinošas, tad jāpazīst purvzemes īpašības,
lai zinātu, kādi purvi barības zāļu audzēšanai noderīgāki un

kas jāievēro pie viņu izmantošanas lauksaimniecības mērķiem.

Purvi aizņem plašus zemes gabalus un ir nevien nederīgi,
bet pat kaitīgi; nelieli purviņi lauku vidū kaitē saimniecības

vienībai, mums katru reizi jāmēro ceļš ap to, lai nokļūtu

uz lauka otrā pusē; purvu tuvumā salnas arvienu ir biežāka

parādība, un mēs zinām, ka purva gaiss ir kaitīgs veselības

ziņā, kā drudža un citu slimību perēklis.
Purvu izmantošanai lauksaimniecībā ir liela nozīme.

Latvijā purvi aisņem ap 10°/o no visas zemes platības, kas

iztaisa apaļos skaitļos 1.600.000 pūrvietas.
Pie mums purvus kultivē samērā ļoti mazā mērā, bet

mēģinājumu un paraugu ar labiem panākumiem netrūkst. Purvi

nav tik nederīga zeme, par kādu viņus tur, un tie var būt

saimniecībā par krietnu atbalstu. Ja purvus kultivēsim —

pārvērtīsim par derīgu zemi, tad sagādāsim nevien daudz ļau-

dīm darbu un maizi, bet arī lielā mērā pacelsim zemes bagā-
tību un valsts labklājību.

Purvi ir ļoti dažādi un izšķiras caur augiem, kuri purvos,

aug kā arī ar savām īpašībām. Dažos purvos augu atliekas vairāk

sadalījušās, dažos mazāk; viena purva zeme satur vairāk mi-

neraldaļu (pelnu), otra — mazāk.

Izšķir divus galvenos purvu tipus: zemos, jeb zāļu

un augstos, jeb sūnu purvus. Pirmos sakarā ar viņu
izmantošanu sauc arī par purva pļavām, otros pēc galveniem

augiem par sūnekļiem.

Šie abi tipi viņu galējās pakāpēs stipri atšķiras viens no

otra; starp viņiem dažādas pārejas formas, kuras stāv tuvāk

te vienai, te otrai grupai. Par pamatu iedalījumam divos tipos
ir augi, kuri purvos aug, kā arī mineraldaļu, sevišķi kaļķa

saturs, kurš sūnu purvos noslīd zem 0,5°/o, kurpretī zāļu purvi
satur pārī par 2°/o kaļķa no purvzemes sausnas, kura brīva

no gadījuma piemaisījumiem, kā māla, smilts un t. L

Starp sūnu purvu augiem sastopam, galvenā kārtā, bālo

sūnu (Sphagnum), zaķa ļipu, jeb balto pūku (Lriophorum
vaginatum), viršus (Calluna vulgaris), dzērvenes (Vaccinium

oxycoccus), sīkus mazus bērziņus, kropļas priedītes un citus.

Sevišķa loma piekrīt bālai sūnai, kurai piemīt īpašība — saistīt
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Ūdeni iz gaisa. Bālā sūna nevien aiztur zemes ūdens izgaro*

šanu, bet pat pavairo viņa krājumus, tā ka klajumos ar bālo

sūnu pārklātās vietas paceļas uz vidu augstāk; tamdēļ arī

šādus purvus sauc par augstiem purviem. Sūnu purvu malas

ir ļoti slapjas (ūdens spiežas no vidus uz malām), kas rada

labvēlīgus apstākļus purva tāļākattīstīšanai, pieaugšanai nevien

augstumā, bet arī plašumā. Minēto augu atliekas sastāda sūnu

purvu kūdru, pie kam pirmo.vietu ieņem bālās sūnas (Sphagnum)

un dažās vietās arī viršu (Calluna) atliekas.

Nepilnīgi sadalījušos augu atlieku — kūdras masa ne

vienmēr ir viscaur vienāda; parasti sastopam dažādas kārtas,

atkarībā no augiem, kuri zināmā laikmetā ieņēmuši pirmo vietu.

Tā dažreiz novērojam viršu atlieku kārtu, kas norāda, ka šis

purvs kādreiz ir bijis samērā sauss; bālās sūnas atlieku kārta

liecina pretējo. Sūnu purvs var kādreiz pārplūst; tādā ceļā

var tikt pievests lielāks daudzums minerālvielu; var rasties

pat mineralzemes kārta, vai ari kārta, kura sastāv no zāļu

purvu augu atliekām.

Zāļu purvi attīstās vietās ar sekliem augu barības vielām

bagātiem ūdeņiem, it sevišķi pie šādu ūdeņu krastiem. Par

cēloni zāļu purviem var būt ari atkārtojušies pārplūdumi.
Šādās vietās aug niedras (Phragmites communis), meldri

(Scirpus lacustris), lielāki grīšļi, ašķi un t. 1., kamēr šo augu

atlieku kārta nesasniedz ūdens virsu, pēc kam sāk parādīties
mazāki grīšļi, brūnā sūna (Hvpnum), dažas stiebru zāles un

dažreiz pat tauriņziedainie augi. Sastopam arī dažus kokus un

krūmus. Viegli saprotams, ka zāļu purvu augu atliekas dod

augu barības vielām bagātāku kūdru. Arī zāļu purvu kūdras

masā novērojam dažādas kārtas, kuras satur gan vairāk niedru,

gan grīšļu, gan arī brūnās sūnas atlieku.

Zāļu purvi bagāti ar minerālvielām; nereti sastopam pat

veselas mineralzemes kārtas, kuras uznestas lielākos uzplūdu-

mos. Zāļu purvu, jeb, kā tos sauc, purvpļavu apakšgrunts ir

labāka, nekā to sastopam pie sūnu purviem. Tā ir pa lielākai

daļai māls, glīzds, ogļskābais kaļķis jeb tā saucamais pļavu

kaļķis un pļavu merģelis. Zāļu purvos dažkārt sastopam fos-

forskābes un dzelzs savienojumu (vivianitu). Kad pēdējais
nāk sakarā ar gaisu, tad fosforskābe kļūst brīva, dzelzs savie-

nojas ar skābekli — oksidējas un pārvēršas par nekaitīgu vielu.

Fosforskābes var būt tik daudz, ka pie attiecīgu purvu kulti-

vēšanas var iztikt kādu laiku bez fosforskābes mēslojuma.
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Biežāki, kā šo derīgo savienojumu, sastopam dzelzs un sērskā-

bes savienojumu, kurš pats par sevi nav kaitīgs, bet kad tas

nāk sakarā ar gaisu, tad viņš dod divas augu ģiftis: sērskābe

dzelzs oksidulu un brīvu sērskābi, kas jāievēro pie purvu

kultivēšanas.

Kā jau minēts, starp abiem galveniem purvu tipiem ir

pārejas formas; dažas tuvāk zāļu, citas sūnu purviem. Kad

zāļu purvs savā attīstībā sasniedz zināmu pakāpi, kad vieglāk

pieietamās augu barības vielas jau izmantotas un ieguldītas

nepilnīgi sadalījušās augu atliekās, tad zeme kļūst nabagāka

ar vieglāk uzņemamām augu barības vielām, un līdz ar to pa-

kāpeniski mainās purva augusega. Sāk parādīties un attīstīties

tādi augi, kuru prasības augu barības vielu ziņā nav tik lielas.

Parādās arī dažādi koki un krūmi, kā bērzi, melnalkšņi, egles,
kārkli un citi. Kad arī koku augšanai rodas nelabvēlīgi apstākļi,

viņi apstājas savā attīstībā.

Purvu fizikālās īpašības un viņu ķimiskais sastāvs lielā

mērā atšķiras no mineralzemju īpašībām un sastāva, kas jāie-
vēro pie purvu izmantošanas.

Vizpirms krīt svarā tas, cik lielā mērā kūdra sadalījusies.
Te varam novērot dažādas sadalīšanās pakāpes: maz sadalī-

jusies, — kad augu atliekas uzglabājušas auga veidu un pirkstos
beržot nesadrūp; vidēji sadalījusies, — kad augu atlieku daļas

gan uzglabājušas savu veidu, bet pirkstiem viegli sadrupi-

nāmas; labi sadalījusies kūdra, — kad augu atliekas grūti iz-

šķiramas veida ziņā un pirkstos beržot sadrūp irdenā zemainā

masā. Lauksaimniecības kultūras mērķiem visnoderīgāki purvi
ar labi sadalījušos kūdru. Purvzemes "attiecībām pret ūdeni

arī liela nozīme. Mazāk sadalījusies kūdra saista vairāk ūdens,
kā pilnīgāki sadalījusies. Kad purvzeme stipri izžuvusi, tad

viņa visai grūti uzņem ūdeni, kas bieži vien jāievēro pie purvu

nosusināšanas un izmantošanas. Tā kā purvzeme ir tumšas

krāsas, tad it sevišķi apstrādāta viņa ļoti ātri sasilst; bet cik

ātri viņa sasilst, tikpat ātri virsējās kārtas atdod savu siltumu,

pie kam straujā temperatūras maiņa var atstāt kaitīgu iespaidu
uz augiem. Kūdra uzņem un saista sevī daudz ūdens. Pa-

vasara naktssalnām atkārtojoties šis ūdens sasalst
/ purvzemes

apmēri pieņemas, izplešas. Zeme top izcilāta, pie kam augi
cieš, jo bieži vien saknes tiek saraustītas un asni iz zemes

izspiesti, ta ka pēdējie nonīkst.
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Kas zīmējas uz purvzemes ķīmisko sastāvu, tad nevar

dot vispārīgu noteiktu atbildi; var minēt tikai apmēra skaitļus.

Tā dažāda tipa purvu kūdras ķimiskais sastāvs apmēram šāds:

Sūnu purvu:
Slāpekļa Kālija Kaļķa Fosforskābes

a) viršu kūdras 1,2% 0,05% 0,35% 0,i0%

b) bālās sūnas kūdras 0,8 „ 0,03 „ 0,25,, 0,04 „

Pārejas purvu kūdras 2,0
„

o,io
„

1,00
„

0,20
„

Zāļu purvu kūdras 2,5 „ o,io „ 4,00 „ 0,25 „

Pievestie skaitļi rāda, ka zāļu purvi pēc sava sastāva

daudz labāki par pārejas un sūnu purviem. Vēl uzkrītošākus

skaitļus dabūjam, pārrēķinot šo vielu saturu aramā kārtā uz

vienas un tās pašas purva platības. Tā augu barības vielu

daudzums uz 1 pūrvietas 8 collas biezā virsējā kārtā ir mār-

ciņās rēķinot:

Sūnu purvos:
Slāpekļa Kālija Kaļķa Fosforskābes

a) viršu kūdra 2504 88 748 218

b) bālās sūnas kūdra T290 46 400 64

Pārejas purvā 6109 320 3205 661

Zāļu purvā 11131 444 17810 1113

Šie skaitļi rāda, ka purvos, it sevišķi zāļu purvos, slēp-

jas milzu bagātības, kuras iespējams izmantot.

Stājoties pie purvu izmantošanas barības audzēšanai, gal-
venā vērība piegriežama zāļu purviem un viņiem tuvāk stā-

vošiem pārejas purviem. Sūnu purvu un sliktāko pārejas

purvu pārvēršana derīgā zemē prasa daudz pūļu un lielus

izdevumus, tāpēc neatmaksājas. Sūnu purvu izmantošana tomēr

ieteicama kūdras pakaišu iegūšanai.

Traucējošas pie purvu izmantošanas lauksaimnieciskām

kultūrām ir jau augstāk aprādītās purvzemes īpašības. Lai

pēdējās uzlabotu, gūtu iespēju audzēt purvos pat ziemājus,
tiek lietoti īpaši kultūras paņēmieni. Pie purvu kultivēšanas

pēc Rimpau'a metodes nosusinātos un nolīdzinātos purva ga-

balus pārsedz ar 4—5 collas biezu mineralzemes kārtu, parasti

smilti, pēc kam apstrādājot, mēslojot un apsējot rīkojas tā, lai

virsējo mineralzemes kārtu nesajauktu ar apakšā gulošo purv-

zemi. Tā tiek novērstas nevēlamās parādības zīmējoties uz

zemes mitruma stāvokli un straujām temperatūras maiņām.
Šā visai dārgā kultivēšanas psņēmiena vietā apmierinās ar

mineralzemes piejaukšanu. Pie šās, tā saucamās jauktās kul-

tūras, piejaukšanai parasti izvēlas mālu. Pie melnās kultūras,
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t. i. bez mineralzemes uzbēruma vai piejaukuma, nepatīkama
ir purvzemes izcilāšana pavasaros. Lai virsējā, sala izcilātā

kārta pārāk neizžūtu un augi neietu bojā, var izlīdzēties pie-

spiežot zemi ar īpašu smagu bluķi, tā zemes ūdenspacelšanas

spējas atjaunojot.
Kad purvzeme satur sēra savienojumus, kas bieži novē-

rojams niedru un brūnās sūnas kūdrā, tad, lai novērstu kai-

tīgu vielu iespaidu, kuras rodas pēc purva nosusināšanas, jā-
izlīdzas ar kaļķošanu.

Pļavu un ganību uzlabošanas un ierīkošanas, kā arī purvu

lauksaimnieciskās izmantošanas paņēmienu uzdevums — sagā-

dāt derīgiem augiem, sevišķi barības zālēm, labvēlīgus aug-

šanas apstākļus un atvieglināt ražas novākšanas darbus.

Mitruma nokārtošana.

Zāļāju augu prasības pēc ūdens samērā lielas, jo svaigi

augi satur 70 —85°/o ūdens. Zāļāju augi panes samērā mit-

rāku zemi arī tamdēļ, ka viņi izgaro vairāk ūdens. Vienas

mārciņas sausnas ražošanai zāļāju augi patērē 400—600 mār-

ciņas ūdens. Neskatoties uz zāļāju augu lielo ūdens pātēriņu,

zāļāji nedrīkst būt slapji, jo tas traucētu gaisa ieplūšanu un

iedarbošanos zemē. Tamdēļ, runājot par mitruma nokārtošanu

uz zāļājiem, var pacelties jautājums nevien par liekā ūdens

novadīšanu — nosusināšanu, bet arī par trūkstošā ūdens

pievadīšanu — apūdeņošanu.
Pie nosusināšanas vispirms jāizpēta liekā mitruma cēloņi.

Liekais ūdens jānovada, pirms tas paspēj atstāt kaitīgu iespaidu
uz zāļāju augu sabiedrībām. Bieži mitruma cēlonis — avotu

ūdeņi, kas spiežas virsū no augstākām vietām. Šādi ūdeņi

jāuzķer un jānovada. Arī trūcīga aizsērējusi noteka var būt

par zemes mitruma pieaugšanas cēloni; šādos gadījumos jārū-

pējas par aizsprostojumu izņemšanu, vai arī par ūdensceļa
iztīrīšanu un padziļināšanu. Plašākus zemes gabalus nosusinot,

nepieciešami izdarīt technisku izmeklēšanu, lai, rīko-

joties pēc iepriekš uzstādīta plāna, nosusināšanas darbus pa-

reizāki veiktu un tie iznāktu lētāki.

Nosusināšanu var panākt gan ar vaļējiem, gan ar segtiem

grāvjiem, jeb tā saucamo drenāžu. Drenēšana iespējama tikai

tad, ja ir no dabas, Vai arī sagādājams mākslīgi nepieciešamais
kritums:
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2" caurulēm ne mazāk par 0,3°/o

cauruļu drenām 3"
„ „ „ „ 0,25°/o

4*
. n » . 0,20/o

fašinu un kāršu drenām
„ „ „

0,25°/o

Kad nepieciešamā krituma nav un nav iespējams to sa-

gādāt, tad nosusināšana izvedama ar vaļējiem grāvjiem.
Pie mitruma novadīšanas ar drenāžas palīdzību var lietot

koka materiālu un māla caurules. Koka materiāla lietošana ie-

spējama tikai purvzemēs (kūdrā); mineralzemē koka materiāls

ātri bojājas, vai arī, kā fašinu un kāršu drenas, aizsērē. Mala

caurulēm jābūt pagatavotām no tīra, kaļķi nesaturoša māla. Ja
māls satur ogļskābo kaļķi, tad izdedzinātās caurulēs vērojam
baltus dedzināta nedzēsta kaļķa graudiņus. Nākot zemē,
mitrumā kaļķis dzēšas, izplēšas un var būt par cēloni drenu

cauruļu bojāšanai un notekas aizbrukšanai. Purvzemēs nav

ieteicams lietot cementa drenas, jo pēdējās šeit ātri sairst.

Lieko ūdeni novadot pazeminājām gruntsūdeņu stāvokli;

gruntsūdens līmeņa augstums atkarājas no grāvju attāļuma un

ari dziļuma. Pie liekā mitruma novadīšanas jāpatur acīs no-

susināmā zemes gabala tāļākā izmantošana, jo dažādu kultūru

attiecības pret ūdeni ir dažādas. Novērojot gruntsūdeņu līmeņa

iespaidu uz augu attīstīšanos atrasts, ka uz purvzemēm tas

pazemināms:

pļavām ....

līdz 40—60 cm (1,5 —2 pēdas)

ganībām .. .
„

70—80
„ (ap 2,5 pēdas)

tīrumiem
.. ap 100

„ (ap 3 pēdas)

Ja pļavas ierīkojam uz nosusināmas smiltszemes, tad

gruntsūdeņu līmenis pazemināms tikai līdz 40—50 cm, uz sma-

gām zemēm 60 —70 cm.

Salīdzinot vaļējos un segtos grāvjus pēc nosusināšanas

spējām un saimnieciskās lietderības, drenu grāvjiem ir zināmas

priekšrocības:

1. zemes ietaupījums;
2. ērtāka satiksme, zemes apstrādāšana un ražas novāk-

šana; •

3. nezāļu izplatīšanās ierobežošana un drošāka cīņa ai-

tām ;

4. drenētas zemes ātrāk un vienmērīgāk pavasaros atlaižas

un apžūst, kas dod iespēju agrāk sākt strādāt; vaļējo
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grāvju sienas atlaižas gausi un traucē ūdeņu iesūkša-

nos grāvī;
5. zemes vēdināšanās norit vienmērīgāki un pilnīgāki.

Arī ūdens trūkums, sevišķi uz pļavām, var būt par zemu

ražu cēloni. Ja tas atkarājas no zemes stāvokļa un īpašībām,
tad tāds zemes gabals pēc dabas noderīgāks ganībai vai

tīrumam.

Dažreiz mitrumu iespējams pavairot, uzvedot vai aizturot

lietus, avotu, upju un citus ūdeņus. Mitruma piegādāšana

var būt divējāda: 1) apūdeņošana — uzvadot ūdeni virsū;
2) mitrināšana — paceļot gruntsūdens līmeni.

Apūdeņošanas mērķis: zemes sasildīšana, mitruma pie-

gādāšana, mēslošana, kaitīgu vielu izskalošana un kaitēkļu iz-

nīcināšana.

Pie mitrināšanas sasniedz tikai vienu mērķi — paceļot

gruntsūdeni, piegādā augiem mitrumu.

Apūdeņošanu zemes sasildīšanas nolūkā izdara pavasarī,
kamēr zeme sasalusi un auksta. Ūdens ir siltāks par sasalušo

zemi un sasilda to. Bez tam ūdens aizsargā zāļājus pret

salnām, kas sevišķi no svara naktīs, kad gaisa temperatūra
zemāka par ūdens temperatūru. Apūdeņošana mitruma pie-

gādāšanas nolūkā vajadzīga sausuma laikmetos, kad maz lietus,

galvenā kārtā vasarā. Apūdeņošanu mēslošanas nolūkā izdara

gan pavasarī un rudenī, gan arī vasarā, skatoties pēc vietējiem

apstākļiem.

Apūdeņošanu uz zāļājiem panāk divējādi: 1) aizturot un

paceļot ūdeni virs apūdeņojamā zemes gabala 5" —12" biezā

kārtā; 2) laižot ūdeni pāri tecēt — rasinot. Pirmais apūde-

ņošanas veids — pārplūdīnāšana — iespējama tikai tur,
kur zemes slīpums nepārsniedz 1— 1,5°/o.

Apūdeņojot sevišķi vērība piegriežama ūdens labumam,
lai viņš saturētu augu barības vielas un nekādā ziņā nesatu-

rētu augiem kaitīgas vielas. Lai ūdenī atrodošās augu barības

vielas atstātu labvēlīgu iespaidu, jāgādā par to, ka ūdens tecētu

lēnām un plānā kārtā vai arī paliktu kādu laiku stāvot. Apūde-

ņošanai vajadzīgo ūdens daudzumu Dunkelbergs ieteic šādu:

Ļoti labi apūdeņots . . 42 litri uz 1 ha 1 sekundē

Labi
„ . . 35

„ „
1

„
1

Pietiekoši labi apūdeņots 28
„ „

1
„

1
„

Pietiekoši apūdeņots ..
17

„ „
1

„
1

„

Saskaņā ar šiem skaitļiem mēdz uzstādīt apūdeņošanas plānus.
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Pie apūdeņošanas jārūpējas arī par pietiekošu nosusinā-

šanu, jo apūdeņošanai tikai tad ir nozīme, ja tai seko nosusi-

nāšana.

Zīmējoties uz apūdeņošanu jāievēro sekošais:

L Nedrīkst apūdeņot (pārplūdinot un rasinot) saulei spīdot,
bet apmākušā laikā vai naktī, jo saules gaisma un sil-

tums augiem ne mazāk vajadzīgi, kā mitrums. Auksta

ūdens uzvadīšana uz siltas zemes atnes vairāk ļaunuma,
kā labuma.

2. Ūdenim arvienu jābūt siltākam par gaisu, kas sevišķi

no svara apūdeņojot zemes sasildīšanas nolūkā un lai

aizsargātu pļavas pret aukstumu.

3. Ūdens nedrīkst pārāk ilgi uz pļavas stāvēt, lai nemai-

tātu zāles. Ir kļūda — ūdeni nedēļām ilgi uz pļavām

turēt, līdz virs ūdens jau sāk parādīties pūšanas gāzu

burbuļi, kuras zemē attīstās un putu veidā virs ūdens

sakrājas.

4. 2—3 nedēļas pirms pļaušanas un tikpat ilgi pēc tās

nedrīkst applūdināt, jo pirmā gadījumā zeme pietiekoši

neapžūs un otrā gadījumā — pārāk ātri pēc pļaujas

apūdeņojot — cieš pļaujot ievainotās zāles.

5. Katrai apūdeņošanai lai seko pamatīga nosusināšana,

kas nepieciešams zemes izvēdināšanai.

6. Vēlā rudenī pļava labi jānosusina, lai salam iestājoties

neattīstītos ledus kārta, jo pēdējā noslēdz gaisa pieplū-

šanu un tā atstāj kaitīgu iespaidu uz apakšā gulošām
zālēm.

Kad pļavās vai ganībās zeme pārāk slapja vai pārāk sausa,

tad velti tur meklēsim pēc labākām barības zālēm. Mēs vērojam,
ka katrā vietā zināmā atkarībā no zemes mitruma apstākļiem sa-

stopam: mitrākās vietās — grīšļus, ciņuzāli, sūnas; sausākās —

aitu auzeni, kūlu un t. 1., pat dažus grīšļus un sūnas neizslēdzot.

Ja lieko ūdeni novadot vai sausāku zemes gabalu apūdeņojot,

panākam zemes mitruma stāvokļa maiņu, tad šī mitruma ap-

stākļu maiņa atsauksies arī uz augu sabiedrībām. Tomēr ar

nosusināšanu vai arī apūdeņošanu vien nepanāksim vienmēr

pļavu augu sabiedrību izmainīšanos labvēlīgākā virzienā. Kad

nosusinām mitru purva vai purvainu pļavu, kuras augu segā

galveno vietu ieņem grīšļi, tad pēc nosusināšanas grīšļu kļūst

samērā mazāk un tie paši niecīgāki, kā pirms nosusināšanas.

Liekais mitrums ir bijis grīšļu pabalstītājs. Tomēr nav jāaiz-
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mirst, ka mitruma apstākļi nav vienīgie, no kuriem atkarājas
labāko barības zāļu attīstīšanās; bieži vien noteicošu lomu

spēlē arī augiem pieietamas barības vielas, un grīšļu vietā, kā

uz burvja mājienu, nevar ātrā laikā pašas no sevis ieviesties

labākās zāles. Tikai pārplūstošie purvi, kuru cēlons — barī-

bas vielām bagāti plūdu ūdeņi, kuri nevar laikā notecēt un

tamdēļ ilgi mērcē zemi, kad parūpējamies par uzplūdušo ūde-

ņu notecēšanu līdz ar ūdens krišanos upes gultnē, var samērā

īsā laikā pārvērsties līču pļavām līdzīgās.

Sausākās pļavās mēs parasti sastopam ievērojamu dau-

dzumu dažādu platlapu augu. Ja šādas pļavas sākam apūde-

ņot, tad vērojam, ka platlapu augi izzūd un pieņemas stiebru

zāles. Liels iespaids uz augu sabiedrību izveidošanos piekrīt
ūdens īpašībām: stiebru zāles mīl mīkstāku, tauriņzieži cietāku

ūdeni. Kad neparūpējas par uzvadīto ūdeņu pietiekoši iespē-

jamu novadīšanu vai arī uzvada par daudz ūdens, tad nav

sveša parādība, ka sāk pat citkārt sausākās vietās ieviesties

grīšļi.
Mūsu labākās stiebru zāles necieš lieku mitrumu, tomēr

labprātāk aug mitrākā, kā sausākā zemē. Tauriņziedainie augi

vispār ņemot nemīl pārāk mitru zemi, izņemot balto āboliņu,
kurš šajā ziņā mazāk jūtīgs.

No platlapu augiem, kurus sastopam mitrākās pļavās,
var minēt sekošos: kodīgo gundegu (Ranunculus acer), ložņā-

jošo gundegu (Ranunculus repens), pļavas ķērsu (Cardamine

pratensis), pienenes (Taraxacum officinale) un t. L, kamdēļ arī

saprotama šo augu kuplāka attīstīšanās uz nepietiekoši nosusi-

nātam mēslotām pļavām.

Zāļāju mēslošana.

Uz pļavām un ganībām visbiežāk trūkst sekošas vielas:

kālijs un fosforskābe, — dažkārt arī slāpeklis un kaļķis.
Par minēto barībasvielu patēriņu no zāļāju augiem varam

spriest pēc siena sastāva:

100 daļas dažāda siena satur:

_ Slāpekļa Kālija Kaļķa Fosforsk.

(N) (K2O) (CaO) (P205)
Pēc Štrekera:

normāls siens 1.55 1.60 0.95

purva siens 1.44 1.20 0.54 —
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100 daļas dažāda siena satur:

Slāpekļa Kālija Kaļķa Fosforsk.

(N) (KaO) (CaO) (P205)
Pec Stutcera:

normāls siens 1.55 2.00 0.95 0.43

purva siens 1.50 0.82 — 0.38

kultiv. pļavu siens 1.62 1.90 0.95 0.54

Pēc Bremenes purvk.
stac.

— kult. purvu

pļavu siens . . 1.80 2.17 — 0.57

Pieņemot normāla siena sastāvu pēc Stutcera, ar 100 pud.
siena novedām, apaļos skaitļos rēķinot:

slāpekļa . . 65 mārciņas

kālija ....
76

„

kaļķa
....

38
„

fosforskābes 22
„

Ja zāļāju zemām ražām par cēloni baribasvielu trūkums,

tad tas vēl nenozīmē, ka trūkst visas minētās vielas. Tikai

uz mazsadalījušamies sūnu purviem jādod visas šās vielas;

vispār mazākumā fosforskābe un kālijs. Tomēr nav izslēgti

gadījumi, ka slāpekļa mēsli un kaļķis paceļ ražu. Kādas

baribasvielas trūkst, vislabāk rāda mēslošanas mēģinājumi.

Mēģinājumiem nodala vienāda lieluma lauciņus, mēslojot tos

apmēram šādi:

I. lauciņš — nedabū nekāda mēslojuma;
11.

„

— dabū tikai kālija mēslojumu;
111.

„

— dabū tikai fosforskābes mēslojumu;
IV.

„

— dabū kālija un fosforskābes mēslojumu, un

V.
„

— dabū kālija, fosforskābes un slāpekļa mēslus.

Ja lauciņus ņem mazus, tad_ ieteicams ierīkot kontroles

lauciņus, atkārtojot mēģinājumu rindu. Mēģinājumi rādīs, kas

zemē trūkst. Ja gribam salīdzināt dažādus mēslojumus, no-

skaidrot viņu priekšrocības un atmaksāšanos, kā: kainita un

kālija sāls, tomasmiltu un superfosfāta, vai t. 1., tad mēģinā-

jumus var uzstādīt līdzīgi pirmajiem, tikai pie līdzīgiem citiem

apstākļiem mainīt mēslojuma lielumu vai mēslošanas līdzekli,

lai noskaidrotu vēlamo jautājumu.

Vispār novērots, ka smiltszemes mēdz būt pateicīgākas

par kālija, stingrākās māla zemes par fosforskābes mēslojumu.

Slāpeklis. Slāpekļa trūkumu biežāki novērojam uz

vieglākām un sausākam, kā arī smagākām trūdanabagām
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zemēm. Tāpat uz sūnu purviem kultūras pirmajos gados

slāpekļa mēslojums nepieciešams. Trūdu bagātākās zemēs,

kuras necieš no pārliecīga mitruma, slāpekļa mēdz būt pietie-
košā daudzumā. Kur pļavās un ganībās aug tauriņzieži, tur

varam rēķināties, ka arī caur pēdējiem tiek papildināti slāpekļa

krājumi zemē. Slāpeklis, sevišķi augiem uzņemamo slāpekļ-
skābes sāļu veidā, ir nepastāvīgs un viegli izskalojās iz zemes.

Slāpekļa trūkumu uz pļavām un ganībām iespējams novērst

ar to pašu mēslu palīdzību, kā uz tīruma, — tikai tāpat jāievēro
arī zemes īpašības un mērķis, kuru vienus vai otrus mēslus

lietojot gribam sasniegt.

Kūtsmēsli, vispāri ņemot, pļavu mēslošanai iznāk par

dārgiem — viņi labāk atmaksājas uz tīruma. Bez tam nesatru-

pējušu mēslu salmi traucē ražas novākšanu un maitā sienu.

Kūtsmēsli vislabāk noder uz cietākām un sausākām zemēm;

tos ieteicams izvest vasaras beigās, lai viņi piegultu pie zemes

un sāktu sadalīties. Nākošā pavasarī ar kūtsmēsliem mēslota

pļava vai ganība jāecē. Kā noderīgākie uzskatāmi labi smalki

zirgu mēsli. Gadījumos, kad lieto garus salmotus mēslus, pēc

pļavas vai ganības ecēšanas pavasarī, salmi jānogrābj un jā-
noved. Kūtsmēslus labāk lietot nevis kā tādus, bet kompostā.

Komposts — pie mūsu lauksaimniekiem maz ievērots

mēslošanas līdzeklis, un reti kādā saimniecībā atradīsim kom-

posta kaudzi. Kompostam piegriežama lielāka vērība pie pļavu

uzlabošanas, jo tas ir nevien, samērā ar kūtsmēsliem, lētāks

mēslošanas līdzeklis, bet satur tāpat daudz dažādu baktēriju

un citu īpašību ziņā pat pārspēj kūtsmēslus. Komposta pa-

gatavošanai var lietot grāvju velēnas, izravētas nezāles, pagalma
un mājas saslaukas, pelnus, kaļķi un t. 1.; lai veicinātu baktēriju

darbību, arī kūtsmēslus. Pie komposta pagatavošanas jāievēro,
kā grēdas nevar būt platākas par 7 pēdām un augstākas par

5 pēdām. Komposts uz pļavām izvedams un izlīdzināms vis-

labāk rudenī, pie kam tas vai nu rudenī, vai agrā pavasarī,

kad zeme 2—4 collas atlaidusies, jāieecē. Komposts noder

visām pļavām, tomēr uz trūdanabagākām, cietām mineral-

zemes pļavām viņa iespaids redzamāks. Ar kompostu jāmēslo

pa 3—4 gadiem reizi.

Virca — arī labi noder pļavu un ganību mēslošanai.

Virca satur nevien viegli uzņemamu slāpekli, bet arī kāliju.
Virca jālieto atšķaidītā veidā, pielejot ūdeni. Ar vircu pļavas

un ganības laista vai nu rudenī, vai arī agrā pavasarī. Jāsargās



317

no pārāk stipras un biežas laistīšanas ar vircu; tam seko tauriņ-
ziežu mazināšanās, un ieviešas dažādas platlapu nezāles.

100 svara daļas vircas satur: 98 daļas ūdens, 0,5 d. kālija,

0,1 d. slāpekļa un 0,01 d. fosforskābes.

Lai segtu pļavas vienas ražas kālija, slāpekļa un fosforskā-

bes vajadzības, būtu jāizlaista uz pūrvietas pļavas apmēram."

kālija patēriņa segšanai ' —
120 spaiņi = 90 pudi vircas

slāpekļa patēriņa segšanai — 240
„

= 180
„ „

fosforskābes patēriņa segšanai —1200
„

= 900
„ „

Pievestie skaitļi rāda, ka ar vircu izņēmumu gadījumos
varētu nodrošināt tikai ar slāpekli un kāliju ; fosforskābes pa-

tēriņu segt nav iespējams.
Ar kūtsmēsliem, kompostu un vircu mēs pievedam ne

tikai slāpekli, bet arī citas augu baribasvielas. Bez tam ar kūts-

mēslu, komposta un vircas mēslojumu atdzīvinām un paceļam
dažādu derīgu sīkbūtņu darbību, jo minētie mēslošanas līdzekļi

satur daudz baktēriju.
Čiles zalpetris dodams pļavām tad, kad zāle sāk

augt. Izsējamais daudzums atkarājas no zemes īpašībām un

tā, vai visā pilnībā vai arī tikai pa daļai jānodrošina augu vaja-
dzības slāpekļa ziņā. Viens puds čiles zalpetra satur tik pat
daudz slāpekļa, kā apmēram 30 pudi labu kūtsmēslu. Čiles

zalpetrī slāpeklis atrodas viegli šķīstošā un augiem viegli uz-

ņemamā veidā, kamdēļ nav ieteicams viņu uz vieglākām zemēm

izsēt lielākā daudzumā uz reizi. Vislabāk viņu lietot uz sma-

gākām zemēm, kur mazāk jābaidās no izskalošanas. Pietiekoši

mitrā zemē čiles zalpetra iespaids parādās neilgā laikā pēc

izsēšanās, kas sevišķi vērojams pēc lapu tumšās krāsas. Čiles

zalpetris veicina lapu un it īpaši stiebru attīstīšanos, kamdēļ

uz pļavām tam sevišķa nozīme.

Sērskābais amonjaks — izsējams rudenī vai agrā

pavasarī. Sērskābo amonjaku labāk lietot uz vieglākām zemēm,

jo nav jābaidās no ātras un vieglas izskalošanas. Nevar lietot

uz skābām zemēm. Pēc mēslošanas ar sērskābo amonjaku
ieteicams ecēt. Sērskābā amonjaka slāpeklis nav augiem tieši

uzņemams; tam iepriekš jāpāriet slāpekļskābes sāļos. Sērskābā

amonjaka iespaids līdzīgs, kā čiles zalpetra, un sevišķi labvē-

līgs lapu attīstīšanai, kamdēļ ganību mēslošanai vairāk ieteicams.

Kaļķa zalpetris (arī Norvēģijas zalpetris) sākts pa-

gatavot plašākos apmēros 1905. gadā Norvēģijā. Pēc iedarbo-

šanās līdzinās čiles zalpetram, tikai viņš ļoti stipri pievelk un



uzņem gaisa mitrumu, kas jāievēro pie uzglabāšanas. Lieto

jams līdzīgi čiles zalpetram.

Kaļķis. Kaļķošanu izdara ne tikai tieši kaļķa, kā barības

vielas, nodrošināšanai zemē, bet arī zemes skābju un dažādu

kaitīgu savienojumu neitralizēšanai, kurus kaļķis padara nekai-

tīgus. Bez tam kaļķis atstāj labu iespaidu uz mazdarbīgām
zemēm: smagas zemes padara irdenākas; zemēatrodošo kāliju

pārvērš augiem uzņemamā veidā v. t. t. Nedrīkst kaļķot iz-

sūktu, kā arī pārāk slapju zemi.

Dedzināti dzēsti kaļķi — vislabāk dodami rudenī,

sausā laikā, pie kam tie labi jāsajauc ar zemi, tos ieecējot vai

sekli iearot. Tikai tad kaļķi parāda savu darbību. Kas attie-

cas uz purva pļavām, it sevišķi uz zāļu purvu tipa, tad tās ir

bagātas ar kaļķi, kādēļ viņām kaļķi pievest kā barības vielu

būtu lieki. Gan mēdz lietot kaļķus, lai panāktu ātrāku kūdras

sadalīšanos, bet kaļķi darbojas šajā virzienā tikai tad, ja zeme

pietiekoši nosusināta. Kaļķojot mēdz rēķināt ap "80 pudu ne-

dzēstu kaļķu uz pūrvietas. Kaļķi zemei iespējams pievest arī

ar merģeli.

Merģe 1 i s ,
skatoties pēc kaļķa satura, ir dažāds. Caur-

mērā uz pūrvietas rēķina par pietiekošiem sekošus devumus

(apaļos skaitļos):

pie 10ū/o ogļskāba kaļķa satura 2050 pudi

n
20

„ „ p ļ 1025 i

„
30

„ „ „ „
680

„

»
40

„ „ „ ļ 510
„

»
oO

„ „ „ „
410

„

n 60,,
„ „ „

340
,

»
?0

„ „ „ „
290

„

«
80

„ „ p ļļ
250

„

t>
90

„ fļ n „
225

„

Fosforskābe. Runājot par kūtsmēsliem, kompostu
un vircu, jau redzējām, ka ar viņiem pa daļai sniedzam arī

fosforskābi, tomēr šo mēslošanas līdzekļu jāņem visai daudz,
lai segtu fosforskābes patēriņu. Tamdēļ jāņem palīgā lielākos

apmēros fosforskābi saturoši mēsli. Augi uzņem fosforskābi

visvairāk augšanas laikmeta otrāpusē; augšanas laikmeta pirmā

pusē augi uzņem tikai 10—20°/o no visa fosforskābes patēriņa.

Superfosfāts — lietojams tikai skābju brīvas zemēs,

kamdēļ pēc mitru pļavu nosusināšanas un purvu kultivēšanas

318
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pirmos gados nav ieteicams. Turpretī uz skābju brīvām mi-

neralzemēm un uz kultivētiem purviem vēlākos gados ar

sekmēm arī superfosfāts lietojams. Superfosfāts ir -ar dažādu

fosforskābes saturu, kamdēļ pie mēslošanas jārēķina nevis ar

maisiem, bet pēc viņa fosforskābes satura.

Tomasmilti lietojami visos gadījumos, sevišķi priekš

kultivējamiem purviem tie uzskatāmi par noderīgākiem
fosforskābes mēsliem. Arī tomasmiltu kaļķa saturam ir zināma

nozīme.

Kaulu milti satur ievērojamu daudzumu fosforskābes,

un neatlīmētie arī nedaudz slāpekļa. Kaulu miltu lietošana uz

pļavām un ganībām gan maz pazīstama, tomēr mēģinājumi

rāda, ka arī šeit kaulu milti atmaksājas. Novērojumi uz kulti-

vētiem purviem Somijā arī runā kaulu miltiem par labu.

Fosfo r i t i, kuru fosforskābe vēl grūtāk uzņemamā

veidā, kā kaulu miltos, lietojami vislabāk trūdabagātās skābās

zemēs, kultivējamos purvos kultūras pirmos gados. Zemē

atrodošās skābes iedarbojas uz fosforitu miltiem un pārvērš

viņu fosforskābi augiem uzņemamā formā. Mūsu zemes ap-

stākļos fosforiti neatmaksājas: jālieto lielos daudzumos, kas

saistīts ar lieliem pārvešanas izdevumiem. Fosforitu fosforskābe

tādā kārtā iznāk dārgāka, kā citos fosforskābes mēslos.

Fosforskābe- mēslu devumu var aprēķināt, ja ievērojam

augu patēriņu un lietojamo mēslu fosforskābes saturu. Ja

gribam zemei dot uz vienas pūrvietas 22 mārciņas fosforskābes,
cik noņemam ar labu siena ražu, tad mākslīgu mēslu ar 15°/o

augiem uzņemamas fosforskābes būs vajadzīgs:

15 mārciņu pievešanai jāņem 100 mārc. mēslu.

22
h » »

X
n »

x
__22 >c ,1

_ ļ47 mārc, jeb apaļos skaitļos 3 1/» puda.

Atkarībā no mēslu labuma šis daudzums mainīsies. le-

vērojot to, ka mēsli nāk gan zemē, bet visi uz reizi tanī pašā

gadā netiek no augiem izmantoti, tad vismaz pirmos gados jā-
dod bagātīgāki mēslojumi. Pļavām un ganībām pirmos gados
mēslu devumus aprēķina par 50°/o augstākus; vēlākos gados

pļavām dod atpakaļ normālu daudzumu un uz ganībām pusi

no tā, cik uz pļavām.

Kālijs. Kālijam piešķir sevišķu nozīmi pie stērķeles
un citu ogļhidrātu rašanās augos. Bālās lapas liecina par

kālija trūkumu. Kālija sāļiem ir āri nozīme augu aizsargāšanā



320

pret salu, kas izskaidrojams ar to, ka augu sula tad satur

vairāk sāļu; bet jo vairāk sāļu šķidrums satur, jo zemāku slīd

viņa sasalšanas temperatūra. Pāris grādu zem nulles neatstāj

ļaunā salnu iespaida, jo pēdējā parādība izskaidrojama ar to,

ka augu sula, sasaldama, pieņemas apmēros un saplosa augu

šūniņas.

Kāliju vairāk sastopam augu jaunākās, augošās daļās:

pumpuros un lapās, kamdēļ augi augšanas laikmeta pirmā pusē

patērē samērā vairāk kālija, — līdz 50°/o.

Kainits — ūdenī viegli šķīstoša sāls, kamdēļ darbība

parādās it ātri. Kainitu lietojot pirms apsēšanas, tas jāizsēj

iespējami laikus pirms sējas; vēl labāk — iepriekšējā rudenī.

Kainits lietojams arī kā virsmēslojums uz pļavām un ganībām.

Uz smagākām zemēm nav ieteicams lietot, jo pabalsta zemes

sacietēšanu un satecēšanu.

Kālija sāļi, parasti ar 30°/o vai 40°/o kālija daudzumu,
satur mazāk nederīgu vai pat kaitīgu piemaisījumu; toties vai-

rāk kālija. leteicams lietot uz smagākām zemēm; protams, arī

uz vieglākām zemēm tie lietojami.

Pelni, sevišķi lapu koku pelni satur diezgan ievērojamu
daudzumu kālija, kamdēļ pelniem, kā mēslošanas līdzekļam,

piegriežama lielāka vērība, jo krājot un izvērtējot pelnus mēslo-

šanai, kļūstam mazāk atkarīgi no ārzemju ieveduma. Bez tam

pelni satur arī nedaudz fosforskābes.

Kālija mēslu devumus ari aprēķina pēc mēslu kālija sa-

tura. Ja mums jāatvieto uz pļavas ar 100 pudiem siena at-

ņemtais kālijs — 76 mārciņas, gadījumā kad šādu ražu dod

viena pūrvieta pļavas, tad ņemot 30°/o kālija sāli dabūjam:

30 mārciņas kālija pievešanai jāņem 100 mārc. kālija sāls.

?°»»» n
*

n » n

100 X 76
x = —^—

— 253 mārc, jeb 6 pudi 13 marc

Izejot no šāda aprēķina, vienu vai otru kālija mēslu dau-

dzums pilnam mēslojumam uz vienas pūrvietas iznāk šāds:

6 pudi 13 mārc. 30°/o kālija sāls, vai 15 pudi kainita, vai arī

ap 30—35 pudi pelnu.
Pēc Bremenes purvkulturas stacijas novērojumiem pirmos

divos gados uz zāļu purviem jāpieved vairāk kālija un proti,
80—100 mārciņas uz pūrvietas. Sākot ar trešo gadu pļavām

jādod atpakaļ tikdaudz kālija, cik ar ražu novedām, bet gani-
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bam pusi no ta daudzuma, kādu parasti dod pļavām uz līdzī-

gas zemes.

Tā kā bieži paceļas jautājums par dažādu kālija mēslu

priekšrocībām uz pļavām, tad jāatzīmē, ka novērojumi runā

par labu kālija sāļiem, lai gan uz stipri sasūnojušām pļavām
daži lauksaimnieki labprātāk lieto kainitu, jo tas ātrāk izspiežot
sūnu. Pārāk stipri sasūnojušas pļavaš reti kad būs izdevīgi
uzlabot vienīgi ar mēslošauaš palīdzību. Bez tam gadījumos,
kad mēslojami plašāki zemes gabali un saimniecībai jāpieved

tāļāku pa zemes ceļu lielāks daudzums mākslīgu mēslu, ir no

svara ņemt tādus mēslus, kuri zināmā svara vienībā satur

vairāk pērkamās augu barības vielas.

Mēslu izsēšana — izdarāma ar rokām vai arī ar

mēslu sējmašinu. Kad mēslojami plašāki gabali, — ieteicams

iegādāties mēslu sējmašinu, jo ar mašinu sējot nevien darbs

veicīgāks, bet sasniedzam arī vienlīdzīgāku mēslu izsēšanu

(123. zīm.). Dažus mēslus pirms izsēšanas var jaukt kopā,
kas paātrina darba gaitu, jo viens un tas pats zemes gabals
tikai vienreiz pārstaigājams.

123. zīm. Mēslu sējmašina.

Kādus mēslus un kad var jaukt, rāda sekojošais 124. zīm.

(322. lapp.).

Mēslošanas laiks. Pļavu un ganību mēslošanu vis-

labāk izdarīt agrā pavasarī, jo:

a) par ziemu vieglāk un ērtāk mēslus piegādāt;

b) mēslošanu var izdarīt tūdaļ pēc sniega noiešanas, kad

darbus tīrumā vēl nevar uzsākt, un

c) mēslošanas darbi tad pa daļai sakrīt arī ar citiem

pļavu un ganību kopšanas darbiem.

Lauksaimn. padomnieks
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Tikai pavasaros pārplūstošas pļavas nevar mēslot agrā

pavasarī, jo jābaidās ka plūdos nenoskalotu izsētos mēslus, un

pēc ūdeņu nokrišanās mēslošana dažkārt iekrīt vēlā un nepa-

rocīgā laikā, kad lauku darbi steidzamāki. Tādas pļavas ietei-

cams mēslot vai nu pēc pirmās ražas novākšanas vai arī

rudenī pēc atāla izmantošanas, kad uz pļavām un ganībām

lopi vairs nenāk. Ganības vispār labāk mēslot rudenī, kad

ganīšana nobeigta, jo tad nākošā gadā nav jābaidās par mēslu

kaitīgu iespaidu uz lopu veselību, kas var nākt priekšā tos

gadījumos, ja ganību mēslošana ievilkusies vēlākā pavasarī. Par

čiles zalpetri jau teikts, ka tas izsējams, kad zāle sāk augt.

Uz ganībām ieteicams labāk lietot sērskābo amonjaku. Rudenī

mēslojot jāraugās uz to, lai mēslošanu izdarītu pāris nedēļas

pirms sala iestāšanās. Pēc mēslu izsēšanas ir derīgi tos

ieecēt, lai tā tos kaut cik zemē iestrādātu. Tā zeme mēslus

labāk saista, un tie līdz sala iestāšanai sāk iedarboties,

stiprinādami augus labākai pārziemošanai.

124. zīm. Mēslošanas tabele.

Mēslu uzglabāšana. Mākslīgie mēsli jāsargā no

mitruma: čiles zalpetris kūst; kainits un kālija sāls tāpat, pie
kam satek un sacietē. Tamdēļ mēsli uzglabājami sausā vietā.

Lai aizsargātu mēslus no satecēšanas, tos mēdz sajaukt ar

sausu kūdras smelti. Apslacinot sacietējušos sāļus ar siltu

ūdeni vai arī tos sutainā siltumā sautējot, iegūstam atkal irdenu

masu.
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Mēslojuma iespaids uz ražu un viņas sa-

stāvu. Mēslojuma iespaids parādās: 1) ražas pieaugumā pēc

svara, 2) botāniskā sastāva pārmaiņās, 3) ražas ķimiskā sa-

stāva dažādībās un 4) ražas barības pacelšanā.
Sastāva maiņa uz tikai mēslotām pļavām bez zāļu pie-

sējas aprobežojas ar esošo labāko barības zāļu pieņemšanos;
bez tam pēdējās kļūst slaidākas un mīkstākas, un zaudē ko-

kaino raksturu.

Vērtīgāko barības zāļu pieņemšanās norisinās lēnām;

tauriņziežiem, ja zelmeni nav bijuši viņu asni, priekš ievieša-

nās vajadzīgs ilgāks laiks. Tauriņziežu piemaisījums sienā ir

visai vēlams — uzlabo siena barības vērtību. Labi mēslotās

un ar fosforskābi bagātās zemēs bez ievērojama daudzuma

vērtīgāko stiebru zāļu,arī tauriņzieži iztaisa 20—30°/o no zāļu

sastāva. Pēdējo daudzums ir, zināms, atkarībā arī no zemes

fizikālām īpašībām un dažkārt sasniedz pat 60°/o no visu augu

daudzuma.

Mēslojums atstāj iespaidu nevien uz botānisko, bet arī

zāļu ķimisko sastāvu; vispirms uz zāļu ūdens saturu: jo stip-
rāks mēslojums, jo vairāk ūdens tās satur. Atrasts dažādi

mēslotu pļavu zālēs uz sūnu purva ūdens:

Nemēslota Kainits Tom. milti
un

tom. muti

1. pļaujā 71,93°/o 75,40°/o 78,09°/o 84,05°/o

2. pļaujā ....
74,05

„
78,86

„
82,35

„
84,07 „

Ražas samēri . . 100 : 108 : 174 : 370

Ūdens satura svārstīšanās izskaidrojama ar āboliņu dau-

dzumu zelmenī; bez tam mēslojums pabalsta augu attīstīšanos

un ūdens uzņemšanu, un stiprāks sāļu atšķaidījums augu šū-

niņās mazina ūdens izgarošanu.
Bez lielāka ūdens satura mēslotu pļavu zāles satur arī

vairāk minerālvielu.

Arī barības vielu daudzuma un sagremojamības ziņā mēs

novērojam starpību dažādi mēslotu pļavu sienā un dažādos

augos. Kādā gadījumā siena sastāvs bijis sekošs:

Nemēslota pļava Mēslota pļava

slāpekļa vielu 8,67°/o 9,32°/o

tauku 2,440/o 3,520/o

bezslāpekļa ekstraktvielu . . 53,600/o 55,37°/o

kokšķiedras
.........

25,73°/o 24,15%
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Dažādas zāles no nekoptas un nemeslotas pļavas pec

ķimiskā sastāvā ļoti dažādas. Pēc Th. Dietricha:

Ar pēdējo divu augu grupu izskaušanu siena barības

vērtība uzlabojas, ko panākam nodrošinot labāko barības zāļu

augšanas apstākļus, piegriežot īpašu vērību pļavu un ganību
mēslošanai.

Zāļāju līdzināšana.

Līdzināšanas darbi pastāv koku un krūmu izciršanā,

celmu izlaušanā, ciņu nogriešanā, akmeņu novešanā, bedru

pielīdzināšanā un t 1. Jo līdzenākas pļavas un ganības, jo

vieglāki un ērtāki izvest kopšanas darbus, jo labāka ražas

novākšana no pļavām. Koki un krūmi izcērtami un izgāžami

ar visām saknēm. Ciņus, ja to nav daudz, var nogriezt ar

lāpstu; ja ciņu daudz, tad ātrāk viņus var nogriezt ar ciņu
arkla palīdzību (125. zīm.). Bedru piepildīšanu un grāvju

125. zīm. Ciņu arkls.

zemju izlīdzināšanu visvieglāk izdarīt ar zirgu zemes lāpstas

(šķūrēs) palīdzību (126. zīm.). Ja ar minētiem līdzekļiem grūti

Zaļu grupas ap-
CC

□
CL)

a

6^1

o .H : ej
N S I
u a

cd
tt

zīmējums

1. Stiebru zāles . . 15°/oj| 8,8i 6,57 ļ 4,61 1 ,76 iļ45,45 24,20 5,32

2.

8.

4.

Tauriņz. un plati.
Sūnas un ķērpji

Doņi un meldri .

15
„

15
„

13,45

7,43,

11 ,26 7,0-2

1,58

2,93 |
2,70 ;

ļ 47,70 16,66ļ 5,17

ļ 44,45 24,84 ļ 5,50

15
„
: 5,64 ! 4,76 ļ 2,ii 2,15 46,61 27,35ļ 3,25
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pļavu dabūt līdzenu, tad jāķeras pie pilnīgākiem pļavas ap-

strādāšanas darbiem.

Pļavu un ganību līdzināšana neaprobežojas vienīgi ar

pastāvošo traucēkļu novēršanu; jāseko arī, lai nerastos jauni

traucēkļi: jālīdzina kurmju rakumi un skudru pūžņi, jānoved

plūdu laikā uznestās velēnas un jānolasa zari.

126. zīm. Zemes lāpsta (šķūre).

Kā pļavu un ganību līdzināšanas darbu sekas allaž paliek
kailas vietas, kurās vēlamā ātrumā un dabiskā kārtā neierodas

labāks zelmenis. Tukšās vietas ieteicams apsēt ar zāļu mai-

sījumu.

Pļavu un ganību atjaunošana.

Labākās barības zāles neapmierinās vienīgi ar barības

vielām; vajadzīga piemērota zemes struktūra, labvēlīgs zemes

stāvoklis. Ja zeme pārāk irdena — nevar kupli attīstīties

labākās stiebru zāles; tāpat, ja velēna kļūst par sīkstu un

nevēlamā kārtā ierobežo gaisa pieplūšanu zemē — labākās

zāles iet mazumā un pat iznīkst. Tamdēļ uz stipri sazēlušām

pļavām un ganībām ar sīkstu velēnu, bieži pat ar sūnas pa-

klāju, nepieciešama zemes virskārtas irdināšana — velēnas

vēdināšana, lai atjaunotu labāko zāļu augšanas apstākļus,
cik tie atkarājas no zemes irdenuma. Šajā nolūkā jāiznīcina
sūnas un jāatver gaisam ceļš, lai tas varētu vieglāk iespiesties
zemē. Sasūnojušu pļavu un ganību ecēšanai lieto īpašas ecē-

šas, jo ar parastām ecēšām ecējot, pēdējo zari apķep ar sūnām

un šļūc pāri, neskrāpējot zemi. Pazīstamākās pļavu ecēšas

Kazevska, Aurasa un Laakes (127., 128., 129. zīm.).
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Aurasa pļavu ecēša ir ar slīpi stāvošiem taisniem nažiem,

kuri griežas zemē, izrauj sūnas un nezāles un sagraiza zemes

virsējo kārtu. Ar sevišķu pierīkojumu ir iespējams uz nažiem

sakrājušo sunu pēc patikas notīrīt, netraucējot ecēšas darba

127. zim. Razevska pļavu ecēša.

Ir mēģināts panākt vēl labāku un vienmērīgāku pļavu
ecēšu darbu, nodrošinot nepārtrauktu nažu tīrīšanu no sūnas.

Šās prasības minētā virzienā pilnīgāki apmierina Razevska

128. zīm. Aurasa pļavu ecēša.

pļavu ecēša, kura atgādina atsperecēšu, kuras atsperēm le-

mesīšu vietā piestiprināti izliekti naži. Naži griežas zemē,

skatoties pēc tā, cik dziļi vēlas zemi irdināt, un izrauj sūnas.
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Lai sūnas nesakrātos uz nažiem un nepārtrauktu darbu, pie-
rīkots sevišķs aparāts — velies ar piestiprinātām lāpstiņām,
kuras pastāvīgi ecēšai darbā esot norauš no nažiem sūnas.

Še jāaizrāda, ka, pirms gribam laist šo ecēšu otrreiz pa to pašu

vietu, sūna nograu-

jama; pretējā gadīju-
mā tā saspriežas ecēšā

un traucē darbu.

Kas zīmējas uz

Laakes ecēšu, — tā

nav piemērota sasū-

nojušu pļavu un ganī-

bu atjaunošanai, bet

gan vairāk noderīga
kā aizsargierocis pret

129. zim. Laakes pļavu ecēša.

sūnas ieviešanos uz kultivētām pļavām un ganībām, uz-

turot zemes virsējo kārtu labākām barības zālēm vēlamā

stāvoklī.

Ja vienā otrā gadījumā lieto arī parastās dzelzsecēšas un

cik-cak ecēšas, tad tomēr ar tām velēnas atjaunošanas —

vēdināšanas darbs daudz grūtāk veicams, kā ar augšā minē-

tām. Jālieto pēmērotas ecēšas, kuras nelēkā, bet labi pie-

glauzdamās izdara nepārtraukti pļavu un ganību velēnas graizī-

šanas darbu.

Uz pļavām ar retu zelmeni ecēšana ir drīzāk par ļaunu,

kā par labu, jo ecējot tiek izrauts āboliņš, kurš tamdēļ iet

mazumā un pat iznīkst.

Labākais zāļāju ecēšanas laiks ir pavasarī, kad zeme tikai

pāris collu dziļumā atlaidusies: 1) zirgiem nestieg, jo apakšā
zeme vēl sasalusi; 2) šis laiks lauksaimniekiem brīvāks; 3) šos

darbus var izdarīt reizē ar pļavu mēslošanu, un 4) vaļīgā sūna

viegli atraujas no zemes. Pļavas var ecēt arī pēc siena no-

vākšanas, vai rudenī; pēdējā gadījumā tas jāizdara ar tādu ap-

rēķinu, lai zāles vēl varētu atspirgt un iestiprināties, iekams

sals iestājas. Ecēt vajag, kamēr zeme kļūst melna : no pilnīgā-
kas ecēšanas vairāk cieš mazvērtīgākās zāles un dažādas

nezāles

Kad vecais zelmenis satur maz derīgu zāļu, tad pēc

virsējās kārtas uzirdināšanas un mēslošanas vajadzīgs uzsēt

kulturzāļu sēklas, lai zāļājā ātrāk attīstītos vērtīgāks zelmenis.
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Zāļāju pāraršana.
(Jaunu pļavu un ganību ierīkošana).

Sīkstu mazvērtīgu zāļu zelmeni ecējot vien grūti uzir-

dināt, un labāku zāļu ieviešanās norit gaužām lēni. Nelīdzenas,

ciņainas, akmeņainas un bedrainas pļavas grūti pārvērst līdze-

nās ar ciņu arkla, zemes lāpstas un ecēšu palīdzību; jāņem
talkā arī arkls. Lai veco velēnu pilnīgi iznīcinātu un virsējo
kārtu sastrādātu irdenu, pāraramais pļavas vai ganības gabals

paturams zem arkla 2—3 gadus Uzaršanu vislabāk izdarīt tūdaļ

pēc siena novākšanas vai vismaz, pēc iespējas, agrāk rudenī, lai

sāktos ātrāk velēnas sadalīšanās un arī ziemas sals ņemtu dalību

pie zemes irdināšanas. Pļavu uzaršanai vislabāk noderīpaši pļavu
arkli ar slaidu skrūvveidīgu ausi (130. zīm.). Ja zirgiem stieg, tad

lieto zirga kurpes (131. zīm.). Pavasarī ecē tikai vienāvirzienā —

130. zīm. Pļavu arkls.

garam arumam, lai neatgaztu velēnu atpakaļ. Vispirms jaece ar

parasto vai cik-cak dzelzsecēšu (132. zīm.) un pēc tam ar šķīvju
ecēšu (133. zīm.). Pēdējā
irdina zemi diezgan ievēro-

jamā dziļumā, sagraiza sīksto

velēnu, caur ko paātrina

pēdējās sadalīšanos. Pirmā

gadā, dodot kālija un fosfor-

skābes mēslojumu, var sēt

auzas vai arī vīķauzas. Da-

žos spvidos sēj linus; bet

lini izdodas labāk tikai uz

mineralzemēm; uz purvze-

mēm iegūstam sliktāku šķie-

dru. Pēc pirmās ražas novāk-

131. zīm. Zirga kurpe.

šanas nav ieteicams art, lai neuzgrieztu vel nepilnīgi sadalī-

jušos velēnu; vislabāk zemi sastrādāt ar šķīvju ecēšām un



329

pēc tam ar parastām dzelzsecēšām. Otrā gādā, skatoties pēc
tā, kas pirmā gadā audzēts, sēj vai nu auzas, vīķauzas vai

arī sakņaugus. Nav ieteicams sēt divus vai pat vairākus

gadus viena vietā vienu un to pašu augu, ja gribam izsargā-

132. zīm. Cikcak ecēšas.

ties no nezāļu ieviešanās. Pēc otrās ražas noņemšanas parasti

jau var art un laist darbā dažādākos darba rīkus, lai sasniegtu

vienmērīgu uzirdināšanu un līdzenu virspusi. Trešā gadā, ja

pārartais zemes gabals pietiekoši sagatavots apsēšanai ar zāli

— vecā velēna iznīcināta un zeme pietiekoši nolīdzināta, —

var sēt zāles. Protams, visiem šiem darbiem būs panākumi
tikai tad, ja iepriekš nokārtoti zemes mitruma apstākļi, kā arī

gādāts par augiem nepieciešamām barībasvielām.

Ilgāki strādājot, it sevišķi purvzemēs, sāk lielā mērā

ieviesties nezāles, kā: virza, balandas, sūrenes un daudz citas,

kas atbaida vienu otru lauksaimnieku no ilgākas starpkultu-

ras piekopšanas. Nezāles nemaz nevar kļūt bīstamas, ja pie-

griežam vērību cīņai pret viņu ieviešanos. Labākais aizsar-

gāšanās un cīņas līdzeklis — zaļbarības audzēšana* Zem zaļ-
barības uzdīgst nezāļu sēklas, bet nezāles tiek nomāktas no

biezās zaļbarības un jau pirms ziedēšanas un sēklu ienākša-

nās nopļautas. Tādā ceļā nodrošinām tīru zemi sekojošām
kultūras zālēm.

Nav labāka līdzekļa nezāļu apkarošanai un iznīcināšanai,

kā zaļbarības audzēšana, un lai mēs starpkulturas laikmetā

audzētu kādus augus audzēdami, pēdējam sējumam pirms

zāļu sēšanas jābūt zaļbarībai.

Arī kartupeļi ir labs augs cīņā ar nezālēm, bet ne vien-

mēr. Kad laksti ātrāk nokrīt, tad nezālēm zelšana, jo bieži

vien citi darbi aiztur no nezāļu apkarošanas un kartupeļiem

kopšana arī vairs nav vajadzīga.
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Melnā papuve purvu kultūrā neder, jo zeme kļūst pārāk

smalka; tā pielaižama tikai pirmā gadā, ja purvs satur kai-

tīgus dzelzs vai sēra savienojumus.

133.

zīm.

Šķīvju

ecēšas.

Vārdu sakot, pie pļavu uzlabošanas un purvu kultūras,

tos uzarot, nevajaga pārāk steigties ar zāļu sēšanu, bet darīt

to tikai tad, kad ar starpkulturām zeme labi sagatavota kul-

tūras zāļu prasībām un apmierina arī prasības, zīmējoties uz

ražas novākšanu.

Pļavu un ganību apsēšana.

Kad zeme pietiekoši sagatavota lai ierīkotu ilggadīgu

pļavu vai ganību, tad jāsēj zāles, jo dabiskā ceļā zelmenis
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gausi attīstās, bez tam ieviešas daudz mazvērtīgu zāļu un pat
nevēlamu nezāļu, it sevišķi pļavas vai ganības uz purvzemes

ierīkojot. Dažādos apgabalos ieteic dažādus zāļu maisījumus.

Atzīmēsim, kas jāievēro pie pļavu vai ganibu apsēšanas

vispāri.
Pie zāļu maisījumu sastādīšanas vispirms jāpiegriež vē-

rība tām zālēm, kuras zināmā apgabalā uz attiecīgas zemes

sastopamas vai arī kultivējot izrādījušās par noderīgām un

izturīgām. Tad jāizvēl tās zāles, kurām lielāka barības vēr-

tība, jo pļavu un ganību uzdevums — dot vairāk un labāku

barību. Jāatsakās no tām zālēm, kuru sēklas nav dabūjamas
vai arī to cena pārāk augsta. Sēklas iegādājot jāņem vērā

sēklu audzēšanas vieta; dienvidus apgabalos iegūtās sēklas

neder sēt ziemeļu apgabalos.

Zāļu maisījumi jāsastāda no vairākām zālēm aiz sekošiem

iemesliem:

a) tik ātri neierodas tukšas vietas, kas aizsargā pret ne-

zāļu ieviešanos;

b) attīstās biezāks, noslēgtāks zelmenis, jo dažādu zāļu

attīstīšanās daba ir dažāda;

c) tiek nodrošināta raža atkarībā no nelabvēlīgiem zemes

un gaisa iespaidiem, jo starp dažādām zālēm būs tādas,

kuras varēs apmierināties ar vieniem vai otriem aug-

šanas apstākļiem un pēdējo svārstīšanās neatstās ma-

nāma iespaida uz ražas daudzumu;

d) piemaisot tauriņziežus uzlabojam siena barības vērtību.

Sastādot zāļu maisījumus ilggadējām pļavām un ganībām,
lielāka vērība piegriežama stiebru zālēm un pie tam jāraugās

uz to, lai panāktu, ka:

1, zāles vienmērīgi apsegtu zemi;

2, zelmenis izturētu daudzus gadus;

3, pļava vai ganība dotu daudz labas barības, un

4, iegūtu nevien pirmās zāles ražu, bet arī atālu.

Minēto sasniedzam izvēloties piemērotas zāles: zāles ar

garākiem vai īsākiem sānu dzinumiem, irdena krūma zāles un

tādas, kuras dod atsevišķus cerus; virszāles un apakšzāles,
kuras dod nevien pirmo ražu, bet arī labi ataug. Vērtīgāko
stiebru zāļu raksturojums pievests sekojošā tabelē.
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Stiebru zaļu raksturojums

Dzen Atatag:
Iztur:

v-i i stīgas:— iabi
lgadu=l

Zaļu nosaukums
... . Tji».. 2 gadi»2* Rieš i vidēji, ,
krūmu: U shkt. ķ*.^

Virsz ā 1 cs:

Pļavas auzene 0 labi ilg.

Timotiņš 0
„ „

Kamolzāle
....

0
„ „

Pļavas lapsaste —

„ „

Franču rajzāle 0 vidēji
„

Bezakotu lāčauza labi
„

Niedru zāle (miežu brālis, grīvs) . . „ „

Tīruma lāčauza '0 slikti I—21 —2

Medus zāle
...

0 vidēji ilg.
Itāliešu rajzāle 0 labi 1

Apakšzāles:

Baltā smilga labi ilg.

Pļavas skarene —

„ „

Parastā skarene —0
„ „

Sekstaine 0
„ „

Sarkanā auzene —0 slikti
„

Angļu rajzāle vidēji I—41 —4

Zelta auza 0 labi ilg.
Smaržas zāle 0 vidēji , „

Zāļāju augu īss apraksts.

Sarkanais āboliņš — Trifoliuru pratense L. — sasto-

pams kā savvaļas augs ilggadējos zāļājos; viņu sēj un audzē

arī tīrumos. Ir daudz un dažādas sarkanā āboliņa formas

Tīrumos audzē agro un vēlīno sarkano āboliņu; uz pļavām

noderīgāks vēlīnais; vēl labāks pļāvu sarkanais āboliņš, kurs

ir izturīgāks. Sarkanais āboliņš dod vairākus zarus — džinu

mus uz viena celma; viņu sastopam kā atsevišķu augu. Vis

labāk padodas labi izstrādātās, augu barībasvielām bagātās
zemēs. Vieglās smilts un vāji nosusinātās, tāpat purvzemēs

viegli izsalst. Sarkanais āboliņš dod daudz un labu barību

bet zāļu maisījumos pļavām un ganībām nedrīkst ņemt daudz
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āboliņš pirmā laikā ātri attīstās, aug ļoti kupli un nomāc pārejās

zāles; pēc pāris gadiem sarkanais āboliņš iznīkst, paliek tukšas

vietas, kuras nepaspēj aizņemt labākās zāles, un tamdēļ nereti

ieviešas nevēlami augi — nezāles.

Zāļu maisījumos ņemams tikai vietējais vēlīnais sarkanais

āboliņš vai, ja iespējams sagādāt — pļavu sarkanais āboliņš.

Bastardāboliņš — Trifolium hvbridum. L. — pie mums,

kā savvaļas augs nav sastopams, bet viņu sēj un audzē tīru-

mos, vai nu tīrsējā, vai arī kopā ar citiem zāļu augiem. Pēc

augšanas dabas līdzīgs sarkanam — dod atsevišķus cerus.

Bastardāboliņš samērā pieticīgs augs, tik viegli neizsalst, tam-

dēļ iespējams sēt arī mitrākās vietās un arī purvzemēs. Iztur

5— 6 gadus. Vāji ataug, tamdēļ ne visai teicams ganību augs.

Parasti sēj sarkanā āboliņa vietā, nedrošākās, vājākās zemēs.

Baltais āboliņš — Trifolium repens L. — vispār savvaļā

sastopams augs, kā mitrākās, tā sausākās vietās. Aug uz

visādām zemēm. Šis augs stīgo un aizņem no citiem augiem

neaizņemtās vietas. Sastopami dažādi baltā āboliņa tipi: vairāk

stīgojoši ar mazāk lapām un mazāk stīgojoši ar vairāk lapām.
Attīstās vidēji agri; labi ataug, tamdēļ sevišķi noderīgs ganību

zāļu maisījumos. — Kā stīgojošs augs veicina izturīgas velēnas

attīstīšanos; tamdēļ noderīgs maisījumos ceļu apsēšanai uz

irdenām purvzemēm.

Ragainais pākšu āboliņš — Lotus corniculatus L. —

sastopams pie mums kā savvaļā augošs augs. Kokainā galvenā
sakne spēcīga un iespiežas ievērojamā dziļumā, kur attīstās

daudz sānu sakņu. Izturīgs augs; panes dažādākos klimatiskos

apstākļus; labāk mīl pasausas, kaļķa bagātas zemes. Daudzumā

piejaukt nav ieteicams, jo satur dažas kaitīgas vielas.

Purva pākšu āboliņš — Lotus uliginosus Schk. — ilg-

gadīgs augs, dod virs- un apakšzemes stīgas. Labprātāk aug

un padodas uz mitrākām, purvainām zemēm.

Bobis — Medicago lupulina L. — arī dzeltenais āboliņš

saukts, sastopams nelielā daudzumā uz kaļķa bagātām zemēm,

pļavās un ganībās pat Vidzemē. Kurzemē un Zemgalē ieva-

zāts ar ārzemju sarkanā āboliņa sēklām arī tīrumos. Padodas

dažādās zemēs.

Vanagzirņi — Vicia cracca L. — vispār savvaļā sasto-

pams augs; ilggadīgs ar garām apakšzemes stīgām un dziļi

zemē ejošām saknēm, tamdēļ pacietīgs pret sausumu. Pļavās
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dažkārt sastopams grupām. Barības ziņa vērtīgs augs, tomēr

sēklas tirdzniecībā gandrīz nav dabūjamas. Savvaļā augošo

augu sēklas savācot, varam nodrošināties ar izturīgu sēklu.

Pirms sēšanas sēklas skrāpējamas, lai tās ātrāk piebriestu un

uzdīgtu.

Dedestiņi — Lathvrus pratensis L. — sastopami uz da-

biskiem zaļajiem. Apakšzemes stīgas un daudzie dzinumi

padara augu izturīgu pret zemes apstākļiem, tā ka viņi attīstās

nevien uz svaigām un trGdainām, bet arī uz sausākām zemēm.

Izdevīgos augšanas apstākļos šis augs sastopams veselām gru-

pām. Anglijā dažkārt audzē uz ilggadējām ganībām. Vācijā

to dara retāk, jo stīgu un daudzo dzinumu dēļ nomāc citus

augus. Satur daudz rūktu vielu; tamdēļ govis tos neēd; arī

zirgi un aitas tos nevisai cienī. Sēklu ziņā sakāms tas pats,

kas minēts par vanagzirņu sēklām.

Pļavas auzene — restuca pratensis Huds. (restuca

elatior L.) — pie mutns sastopama dabīgās pļavās un ganībās.

Sevišķi bieži to novērojam savvaļā augot uz grāvju malām un

ežām, kas liecina, ka šis augs kautcik apmierinošas augšanas

apstākļos ieviešas. Blakus dzinumi īsi — dod atsevišķu stiebru

un lapu dzinumu kopu — irdenu krūmu. Labāk padodas uz

auglīgas svaigas zemes, tāpat arī uz mitrākām smiltszemēm. Tikai

viegla smiltzeme šam augam nav piemērota. Ļoti laba izturīga

un ilggadēja barības zāle; noderīga uz pļavām un ganībām.
Labi ataug. Šī zāle nedrīkst iztrūkt zāļu maisījumos pat pie
kultivētu purvu apsēšanas.

Timotiņš — Phleum pratense L. — pie mums sastopams

kā savvaļā augošs augs, un viņu sēj arī tīrumā zāļu laukos kopā

ar āboliņu. Cerojoša virszāle; dod irdenu krūmu. Mīl smagu,

svaigu zemi, bet ļoti labi padodas arī uz purvzemēm. Mīl

mitrumu; panes pat apūdeņošanu, izturīga arī pret sausumu

un aukstumu. Ļoti izturīga zāle un tamdēļ lieto pie pļavu

un arī ganību zāļu maisījumu sastādīšanas. Jāpļauj laikus, jau

pirms pilnīgas uzziedēšanas, pretējā gadījumā ātri cietē un dod

mazvērtīgāku barību, kuru lopi ne labprāt ēd.

Uz kultivējamiem zāļu purviem ar labi sadalījušos kūdru

dažkārt sēj tīrsējā un iegūst augstas siena ražas.

Kamolzāle — Dactylis glomerata L. — arī pie mums

savvaļā augoša zāle, bei jau samērā labākās vietās: treknāko

dārzu zāļājos, labākās pļavās un ganībās, lauku malās un t. 1.
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Ilggadēja cerojoša virszāle, dod samērā cietu krūmu. Atri at-

tīstās; labi ataug, — tamdēļ noder arī kā ganību augs. Mīl

mitrumu, labi panes apēnošanu un apūdeņošanu; izturīga
arī pret sausumu. Šī zāle sevišķi kupli aug treknās zemēs,

jo ļoti labi izmanto mēslojumu. Ļoti vēlama zāle pļavās; arī

ganībā pie pareizas apgānīšanas — neļaujot pāraugt — no-

derīga.

Pļavas lapsaste — Alopecurus pratensis L. — savvaļā

aug Kurzemē un Zemgalē pārplūstošās pļavās. Sēta iztur arī

ilgus gadus citos Latvijas novados, pat Ziemeļvidzemi neiz-

slēdzot. Dod apakšzemes stīgas — ziedu un lapu dzinumi

nedod noslēgtas kopas — krūma, bet stāv izklaidus. Aug uz

smagām, svaigām un pat slapjām zemēm. Mīl apūdeņošanu.

Sevišķi noderīga uz zemākām ilggadējām pļavām un ganībām.
Atri attīstās — agrīna zāle. Dod labu barību.

Franču rajzāle — Avena elatior L. — kā savvaļā au-

gošs augs pie mums nav sastopama, un ja to kur sastopam,
tad viņa ir ievazāta. Dažkārt pēc zāļu lauku izaršanas, kuros

sēta franču rajzāle, viņa uz grāvjmalām turas ilgus gadus; tas

liecina, ka viņa panes mūsu zemes samērā bargo klimatu.

Labāk padodas uz sausākām un pat smiltszemēm. Mitrās pļavās

un ganībās nevisai labprāt aug. Samērā ļoti kupls augs —

cerojoša virszāle. Laba barības zāle.

Niedru zāle — Phalans arundenacea L., arī miežu brālis

vai grīvs saukta, — sastopama savvaļā augot plašākos apmēros
Lubānas klānos un gar upju un ezeru krastiem, kur ietek

kādi gfāvji vai strautiņi un upītes, ar vārdu sakot — kur ir

sanestas, saskalotas zemes. Dod apakšzemes stīgas, tamdēļ
nav sastopamas atsevišķas stiebru un lapu dzinumu kopas —

krūmi. Agrīna zāle; ātri no pavasara attīstās; labi ataug. Padodas

labi kultivētos purvos; sausumu necieš. Jauna pļauta dod tei-

camu sienu, pārstāvējusi — cietu barību.

Bezakotu lāčauza (kastere) —— Bromus inermis Leyss —

mīl irdenu zemi, tamdēļ padodas pat uz vieglām smilts un

stiprāki nosusinātām purvzemēm. Dzen apakšzemes stīgas.
Labi pacieš sausumu. Padodas arī uz pārplūstošām pļavām.
Šo zāli parasti piejauc zāļu maisījumos uzbērumu sānu apsē-

šanai, lai pēdējie nenobruktu.

Pļavas skarene — Poa pratensis L. — pie mums vispār

ļoti izplatīta zāle uz dažādākām zemēm. Viņu sastopam gan
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sausākās, gan mitrākās zemēs. Dod apakšzemes dzinumus.

Diezgan labi ataug. Mīl irdenu zemi; labi panes sausumu un

apūdeņošanu; pat pārpludināšana nekaitē. Viena no labākām

apakšzālēm; noder uz pļavām un ganībām. Dod labu barību.

Parastā skarene — Poa trivialis L. — plaši savvaļā sa-

stopams augs uz mitrākām zemēm. Ilggadēja zāle; labi pār-
ziemo. Dod virszemes stīgas. Aug uz purvzemēm un zemākās

pļavās, tikai tādās, kuras necieš no stāvoša ūdens. Labās

vietās aug kuplāka kā pļavu skarene. Sausākās vietās ne-

padodas. Šī ilggadējā apakšzāle noder uz pļavām un ganībām.
Attīstās vidēji agri; ataug pavāji.

Baltā smilga — Agrostis alba (stolonifera) — ilggadējs

augs, sastoi)ams uz pļavām un ganībām. Sevišķi labi padodas
uz mitrākas zemes, tamdēļ šo augu ievēro pie zāļu maisījumu
sastādīšanas mitrāku zemju apsēšanai. Dod virszemes stīgas

(dažkārt arī apakšzemes). Attīstās pavēlu, bet dod labu atālu

līdz vēlam rudeņam. Padodas uz visām zemēm. Panes arī

apūdeņošanu. Noder kā pļavām, tā ganībām. Ļoti laba barī-

bas zāle.

Sekstaine — Cvnosurus cristatus L. — uz vidēji smagām

zemēm pļavās un ganībās savvaļā augoša zāle. Dod atsevišķus

cerus. Padodas uz dažādākām zemēm; mīl mitrumu. Panes

arī ganīšanu. Noder līdzīgi labi uz pļavām un ganībām. Laba

barības zāle.

Angļu rajzāle — Lolium perenne L. — kā savvaļā

augoša pie mums nav sastopama. Zāļu sējumos uz ganībām
iztur arī pie mums 2—3 gadus. Tā ka ātri attīstās, tad uz

ganībām pirmos gados ieteicama. Uz ganībām dažkārt iztur

ilgāku laiku, jo netiek pie ziedu stiebru attīstīšanas. Agrīna

zāle; labi ataug. Labāk padodas uz labām vidēja smaguma

zemēm. Panes apūdeņošanu. Uz ganībām teicama zāle; zāļu

maisījumos pļavām nav noderīga.

Itāļu rajzāle — Lolium itālietim A. Br. — arī pie mums

savvaļā neaug. Sēta — pastāv tikai vienu gadu. Prasa labu

auglīgu zemi. Atri attīstās un jau pirmā gadā dod krietnu

ražu. Zāļu maisījumos piejaucot var rēķināties tikai kā ar

virsaugu.

Zelta auza - Avena flavescens L. — kā savvaļā augošs

augs nav sastopama, tomēr sastopama vecākās sētās pļavās,
kas liecina, ka šī zāle var izturēt arī mūsu zemes klimatiskos
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apstākļus. Ilggadēja cerojoša zāle. Attīstās vidēji agri; ataug

labi. Noder uz visām labākām vieglām līdz vidējām (arī

purva) zemēm. Panes apūdeņošanu. Noder uz pļavām un

ganībām.

Sarkanā auzene — Festuca rubra L. — vispār sasto

pama zāle, it sevišķi uz ganībām. Pieticīgs augs; aug gan

sausākās, gan mitrākās vietās uz dažādām zemēm. Uz nosusi

nātiem purviem ierodas pati no sevis, kā viena no pirmajām

noderīgākām barības zālēm. Sastopami dažādi tipi — stīgojoš

un cerojoši, platlapaini un šaurlapaini — atkarībā no augšanas

apstākļiem. Ļoti izturīga zāle; panes arī apūdeņošanu. Altī

stās diezgan agri; mūsu apstākļos arī labi ataug. Noder uz

vieglākām un purvzemēm, kā pļavu, tā ganību zāļu maisījumos

Brūnā smilga — Agrostis vulgaris W ith. — vispār sa

stopams augs samērīgi sausākās vietās uz pļavām un ganībām
Parādās pat otrā un trešā gadā vājākās vietās āboliņu sējumos
Kā pieticīgāks augs var tikt ievērots uz mazāk bagātām vi

sausākām zemēm. —

Zāļu maisījumi.

Lai iegūtu labu zelmeni, zaļu maisījumi ilggadējam pļa-
vām un ganībām jāsastāda ar sekošu aprēķinu, ņemot:

ilggad. pļavai ilggad. ganībai

a) tauriņziežu 15—20°/o 10°/o

. ī
. . _,

i virszāļu . 45—60
„

25—35
~

b) stiebru zaļu , .

. _, wn
■

l apakszaļu 2o -40
„

oO -6o
„

Pie zāļu sēklu daudzuma aprēķināšanas un sēklas iegā-
dāšanas jāpiegriež vērība sēklu tīrībai un dīgšanas

spējām, jo šīs īpašības noteic sēklu saimniecisko liet-

derību. Zem sēklu saimnieciskās lietderības saprot pilnīgi

tīras un dīgstošas sēklas daudzumu. Piemēram: ja sēklu sai-

mnieciskā lietderība ir 72°/o, tad tas nozīmē, ka 100 daļās

(pēc svara) sēklu ir 72 daļas tīru un dīgstošu sēklu. Sēklu

saimniecisko lietderību uzzin pareizinot tīrības °/o skaitli ar

dīgšanas °/o skaitli un dabūto rezultātu izdalot ar 100. Ja
sēklu tīrība ir 90°/o un no tām 80°/o dīgstošu, tad saimnie-

_ -
90X80

ciska lietderība =- £L = 72°/o.
l eu

Lauksaimnieka padomn.
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ja sēkla nav tīra, tad jāapskata, kadi viņā piemaisījumi:
nevēlamākais piemaisījums ir nezāļu sēklas.

Aprēķinot zāļu sēklu daudzumu, jāiziet no daudzuma,

kāds vajadzīgs zināmas platības vienības apsēšanai ar attiecī-

gas zāles sēklu tīrsējā. Sekojošā tabelē redzams, cik dažādu

zāļu sēklas vajadzīgs 1 ha un 1 pūrvietas apsēšanai, kad

sēkla pilnvērtīga, tas ir, kad sēklu saimnieciskā lietde-

rība —- 100'/o.

Tā kā sēklas daudzums atkarājas no viņas saimnieciskās

lietderības, tad, kad tā nesaietas ar tabelē pievesto, mums ir

iespējams izrēķināt vajadzīgās sēklas daudzumupie citas sēklu

saimnieciskās lietderības. Piemēram: pilnvērtīgas pļavas auze-

nes sēklas pēc tabeles 1 pūrvietas apsēšanai tīrsējā vajadzīgs

32 mārciņas; ja mūsu rīcībā ir sēklas ar 84°/o saimniec. lietder.,

tad sēklu daudzumu aprēķina sekoši:

Zaļu nosaukums.

>

5 o

I £

o
o

o

n o

J£ >ļ/>
S S

£ S
M

? -D
2 =

Vajadzīgs tīrsējai

pilnvērtīgas sē-

klas (SL 100)

apaļos skaitļos uz

1 ha 1 pūrv.

kg. I mārc.

Lotus corniculatus —- ragain. pakšu āboliņš 1.10 900 i2.(i ļ 11.0

Lotus uliginosus — purva pakšu āboliņš . . 0.60 1.660 7.5 7.0

Trifolium hvbridum — bastardaboliņš . . . (i.7(i 1.430 10.5 10.0

Trifolium pratense — sarkanais āboliņš . . .

1.7(1 576 16.0 | 14.5

Trifolium repens
— baltais āboliņš . . . . 0.70 1.430 11.0 10.0

Agrostis alba —
balta smilga 0.10 10.000 13.0 I 115

Alopecurus pratensis pļavas lapsaste . . 0.90 1.110 11.0 10.0

Avena elatior — franču rajzāle 3.20 312 40.0 ļ 36.5

Avena flavescens — zelta auza . . . .
.

Bromus inermis
— bezakotu kastere .

. .

0.30

3.7(1

3.330

272

10.0 9.0

33.0 30.0

19.5 17.5Cvnosurus cristatus — sekstaine 0.50 2.000

Dactvlis glomerata — kamolzale 1.00 LOOO '23.0 21.0

36.0 32.0

17.5 16.0

Festuca pratensis — pļavas auzene . .
.

.

2.03 500

Festuca rubra — sarkana auzene 0.80 1.250

Lolium perenne — angļu rajzāle 2.00 500 88.0 34.5

Phalaris arundcnacca — niedru zale . . . 0.80 1.250 7.0 6.5

16.5 15.0*

9.5 8.5

14.0 I 13.0

Phleum pratense — timotiņš 0.40 2.500

Poa pratensis — pļavas skarene 0.20 5.000

Poa trivialis — parasta skarene 0.20 5.000
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ja saimnieciskā lietderība 100, tad vajadzīgs 32 mārc.

84 x
» » » » n

A
»

pēc kura: x: 32 = 100:84; jeb x = — 38 >1>' apaļos

skaitļos 38 mārciņas.

Pieņemsim, ka jāuzstāda zāļu maisījums ilggadējai pļavai

uz zāļu purva mūsu zemes klimatiskos apstākļos. Rīkojoties

pēc minētiem aizrādījumiem mums:

1) jāuzstāda tauriņziežu, virs- un apakšzāļu °/o samērs;

2) jāatzīmē tās zāles, kuras mūsu apgabalam piemērotas;

3) jānoteic katras izvēlētās zāles daudzums °/o un

4) jāizrēķina, cik no katrām zāļu sēklām jāņem maisī-

jumam vienas pūrvietas apsēšanai.

Tauriņziedaino augu, kā arī virs- un pakšžāļu samēra °/o
nenozīmē dažādu sēklu svara samēru, bet gan zelmenī ierā-

dāmās platības samēru, kādā tiek ņemtas dažādu zāļu grupas.

Tas pats zīmējas uz atsevišķām zālēm. Piemēram: ja zāļu

maisījumu sastādot ņem 10° o bastardāboliņa, tad tas nozīmē,
ka tiek ņemts tik daudz šā āboliņa, lai tas aizņemtu 10%,jeb
Vio daļu no apsējamās zemes platības; rēķinot uz pūrvietu —

Yio daļu pūrvietas. Tīrsējai uz pūrvietas pēc tabeles vajadzīgs
10 mārciņas bastardāboliņa sēklu. Protams, šis daudzums ir

pareizs tikai pie tabelē atzīmētās saimnieciskās lietderības;

pēdējai mainoties, mainīsies arī tīrsējai vajadzīgo sēklu dau-

dzums, kā tas agrāk aprādīts. Ja pieturamies pie tabelē atzī-

mētiem skaitļiem, tad ņemot zāļu maisījumā 10°/o bastardābo-

liņa uz pūrvietas iznāktu tik, cik vajadzīgs 10/ioo (= 71Ū) pūr-

vietas apsēšanai tīrsējā, tas ir 10 : 10 = 1 mārciņa.

Kad zāles tiek izsētas maisījumā, tad viņu attīstīšanās no-

risinājās citādos apstākļos kā tīrsējā (lielāka pašuzturas cīņa

starp dažādas sugas augiem), un tamdēļ jāņem vairāk sēklas.

Skatoties pēc maisījuma, jo vairāk dažādu zāļu tiek ņemts

maisījumam, jo vairāk jāpaceļ tīrsējai aprēķinātais sēklas dau-

dzums par 25, 50 un pat vairāk procentiem.

Rīkojoties pēc minētiem aizrādījumiem, mēs varētu sastā-

dīt izvēlētā zāļu purva apsēšanai vairākus zāļu maisījumus.
Lai seko viens, pie kura sastādīšanas visi principi ievēroti

(skat. tab. 340. lapp.).
Pievesto piemēru nevajag uzskatīt par recepti, lai visus

zāļu purvus apsētu ar šādu maisījumu; šis piemērs tikai rāda,
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kā var zāļu maisījumus sastādīt. Tāpat var sastādīt zāļu mai-

sījumus dažādām zemēm, ievērojot zemes īpašības un attiecīga

apgabala klimatiskos apstākļus. Kādās zemēs kādas no labā-

kām stiebru zālēm jāievēro, rāda sekojošā tabele par stiebru

zāļu attiecībām pret zemi (skat. tab. 341. lapp.).

levērojot augu prasības zemes ziņā, un piemērotību

zāļāju izmantošanas veidam, varam sastādīt katram atsevišķam

gadījumam noderīgu zāļu maisījumu. Tādā veidā uzstādīti

zāļu maisījumi dažādām zemēm (skat. tab. 341. lapp.). Arī šos

zāļu maisījumus nevajag uzskatīt par receptēm, bet gan tikai

kā piemērus, jo ne katrreiz visas maisījumos paredzētās sēklas

tirgū dabūjamas, un ja arī dabūjamas, tad dažu sēklu daudzu-

mi jāierobežo sēklu pārāk augsto cenu dēļ.

2,813 3,94

6,00 7,20 8,40

2,625 ļ 3,15 3,68

1,875 2,25 2,63
.

1,25 1,50 1,75

2,39 i 2,75 3,20
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Stiebru zaļu attiecības pret zemi.

Zaļu maisījumi ilggadējiem zaļajiem mārciņās uz pūr-

vietas pilnvērtīgas sēklas (SL = 100) ar 50°/o piedevu.

Zāles attīstās:

Zaļu nosaukums Svaigā, sma- Mālainā sm. Vieglāka,
,

anniīnsks Kudrājā un Apūdeņoja
gākā māla ml., ml. sm. auglīgākā "

smilts un purvzemē ma>' zemēs

zemē zemē . kaļķa zemē

Pļavas auzene

l'imotinš

labi labi ļoti labi | ļoti labiļ ļoti labi

Kamolzalc

: ļoti labi
„ „ ļ „ „

„ „
labi labi labi

[kļavas lapsaste . labi
„ „

ļoti labi

Franču rajzāle
n

ļuti labi
„ „ „ „

liezakotu kastere

labi

labi
„

labi

— ļoti labi
„ d

Niedru zale

Kalta smilga . ļoti labi labi ļoti labi
„

Pļavas skarene . labi

n .... ,

labi

ļoti labi
„

labi , ļoti labi

ļoti labi ļoti labi ; „ „ H

—

„ „ ļ ļoti labi labi

labi labi labi

Parasta skarene .

Sekstaine .

Sarkanā auzene.

Angļu rajzāle .

Zelta auza . ļoti labi ļoti labi ļ ļoti labi

Zaļu nosaukums

ļļ ĪT • ļ|Uz SmiltS | «2 3n
uz sva-V māla un Uz smilts Uz zāļu jļ | i|
ēras mal-

-,
„

• ■ «a g > S
; " mala sm. ,»mPc nnrva S >

™
-

zemes 1 zemes pur\ a
W £

zemes ā. =~

| 1 i ļ >ļ;
V B to o

Pļava Ganība Pļava Ganība P|av3 Ganība Pļava Ganība O
co

c

i'

Sarkanais āboliņš

Bastardaboliņš . t

Kaltais āboliņš . .

Rag. pākšu āboliņš

Pjavas auzene . .

Timotiņš

Kamolzāle
....

Pjavas lapsaste .
.

Franču rajzāle . . .

Pļavas skarene
.
.

Parastā skarene . .

Kaltā smilga
.
. .

Sekstaine
....

Angļu rajzāle . .
.

Sarkanā auzene .
.

Bezakotu lāčauzas .

1.5 ; 0.5 I
1.0 0.4

0.3 | 0.8

8.0 I 6.0

, 3.0 2.3

■ 2.5 | 1.3

;| 1.5 ļ 0.6

1 1.0 1.5

2.0 1.0

1.0 1.5

2.0 | 2.5

13.5 ļ 13.0 j
_

l
_

ļ

1.5 1.0

0.8 "0.3

0.3 0.3

0.2 0.2

3.6 I 4.8

5.6 2.3

0.8

1.0

! 0.3

| 0.6

72

3.4

1.9

— 0.8 ' 0.6

0.3 1.5 0.4

0.8 0.3 0.8

0.6 — —

4.8 4.8 4.8

2.9 6.8 3.4

1.6 1.6 —

0.6 0.8 1.0

2.7

2.6 1.3 1.8

— 1.0 2.0

1.2 1.5 1.5

2.1 1.2 j 1.3

4 —

5 —

1 3.6

5 5.5

3.1 3.1 1 —

0.8 I 0.6 0.8 — 0.9

2.7 ! — 2.9 4.5 —

5.0 9.11.3 1.8 1.3

0.7 ļ 1.5

1.0 1.0 1.2 3.5 —

— 4.6

— 9.1

2.0 2.5 2.1

6.6 ļ 9.9 11 15
II

A -° 5.2 j —
5.2

2.4 2.0 1.22.4

- — ļl8.2

27.3 31.4
| I
30.2 29.3 27.6 I27.8 ļ|23.6 (24.0 29.0 151.0



342

Nekad nevajag- pirkt gatavus zāļu maisījumus, kurus pie-
dāvā sēklu tirgotāji; sēklas jāiepērk katras atsevišķi, prasot

garantiju par sēklu īstenību, tīrību un dīgšanas spējām un

pašiem mājās jāsastāda maisījums pēc katrreizējas vajadzības.
Kad maisījumam zāles izvēlētas, sēklu daudzums ap-

rēķināts un sēklas iegādātas, tad pirms sēšanas tās jāsajauc.
Tā kā sēklas nav vienādas pēc rupjuma un svara, tad rupjākās

jāsajauc un jāizsēj par sevi un tāpat smalkākās. Sējot zāles

zem virsauga, vispirms tiek iestrādāta virsauga sēkla; pēc tam

sēj rupjāko zāļu sēklu maisījumu, kuru iestrādā viegli ecējot

(vienu „riteni" ar vieglu ecēšu), un beidzot smalkāko sēklu

maisījumu, pēc kam tikai piebluķē. Ērtākai izsēšanai smalkāko

sēklu maisījumam piejauc sausu smilti, rupjākām zāģa skaidas.

Vienu maisījumu izsēj vienā virzienā un otru sķēršām pirmajam.

Zāles var sēt arī bez virsauga, jo tad viņas

1. labāk iesakņojas, un asni spēcīgāk attīstās;

2. vieglāk cīnīties ar nezālēm, — kaut kurā laikā, līdz

parādās nezāles, nopļaujot, un

3. nav jābaidās, ka jaunos zāļu asniņus nomāks virsaugs,
kad tas labi audzis, vai arī nostāv ilgāk uz lauka.

Zāļu sējas laiks atkarājas no zemes sagatavošanas, kā ari

no virsauga, ja zāles tiek sētas zem pēdējā. Jo labāki sa-

gatavota zeme, jo mazāku iespaidu var atstāt nelabvēlīgi
klimatiskie apstākļi. Pie pavasara sējas jāraugās uz to, lai

zeme būtu pietiekoši sasiluši un asnus neapdraudētu vēlās

pavasara salnas, lai pietiktu ziemas mitruma sēklas uzdīgšanai
un jauno asnu attīstīšanai. Pavasarī zāļu sēšanu var sākt tad,
kad pļavas un ziemāju lauki sāk zaļot, kas rāda, ka zeme

pietiekoši silta, lai sēklas graudi varētu dīgt. Sēšanas laiks

atkarājas arī no virsauga: ja zāles sēj zem ziemājiem — jā-

rīkojas pēc pēdējo attīstīšanās; ja zem vasarāja, tad pēc tā

iesēšanas un sēklas iestrādāšanas. Pēdējā gadījumā sevišķa

vērība piegriežama zemes mitruma stāvokļam —lai pietiktu
mitruma sēklas uzdīgšanai un asnu iezelšanai. Vissliktāk, ja
mitruma gan pietiek sēklu piebriešanai un uzdīgšanai, bet ap-

trūkstas asnu tāļākai attīstīšanai; sausums drīz nobeidz vārgos

asnus.

Daba sēj zāles pēc sēklu ienākšanās: jūlijā un augusta

pirmā pusē. Novērojumi rāda, ka šaī laikā ir iespējams sēt

zāles bez virsauga.



343

Arī sēklas ražošanas vietai ir liela nozīme; tamdēļ pie
sēklas iegādāšanas mēs nedrīkstam likties vadīties no sēklas

saimnieciskās lietderības un cenas vien; mums jāzin arī, kur

tās ražotas. Lai nodrošinātu zāļu sējumu izdošanos, mums vai

nu jāiegādājas zināmas sēklas, vai arī pašiem tās jāaudzē.
Mums jau nav sveša dažu barības zāļu sēklu ražošana: mēs

ražojam āboliņu sēklas, timotiņa sēklas un dažās saimniecībās

pat pļavas auzenes un kamolzāles sēklas. .Kas grib nodarbo-

ties ar zāļu sēklu ražošanu, lai nesāk ar daudz sugām uz reizi.

Vislabāk sākt ar maz sugām, izvēloties tādas, kuru sēklas

vieglāk izkult un iztīrīt, kā: āboliņi, timotiņš, pļavas auzene,

kamolzāle un līdzīgas. Zāļu sēklu audzēšanai vajadzīga tīra

zeme. Kamolzālei, kura dod sēklu ražu 7—B gadus, nodomāto

zemes gabalu pat atstāj papuvē, lai zemi iztīrītu no nezālēm.

Sēklu iegūšanas nolūkā zāles var sēt vai nu rindsējā,
vai arī platsējā. Pie rindsējas ir vieglāk sējumus apkopt un

cīnīties pret nezālēm.

Ražas novākšana un uzglabāšana.

Pie ražas novākšanas vispirms jānoskaidro tās pazīmes,
kuras liecina, ka laiks doties uz pļavu. Ne kalendārs, ne

dažas zināmās gada dienas šaī ziņā nav noteicoši. Galvenā

vērība piegriežama pļavu augu attīstībai. Dažus gadus pa-

vasars un vasaras pirmā puse ir pļavu zāļu attīstīšanai it se-

višķi labvēlīgi, dažus turpretī, vēlās pavasara salnas stipri
vien aizkavē augu attīstīšanos. Siltums un mitrums veicina

pļavu zāļu attīstīšanos, bet aukstums un sausums to kavē. Ja

augi pilnīgāki nodrošināti ar viegli uzņemamām barības vielām,

tie sparīgāki attīstās kā uz nabadzīgākām zemēm. Tāpat augu

atmošanos un augšanu pabalsta kartupeļu lakstu vai kūts-

mēslu sega, kuru lieto vai nu mēslošanas nolūkā, vai arī aiz-

sārgājot pļavu un ganību augus pret aukstumu. Uz sētām

pļavām un ganībām augu attīstīšanās ātrums var atkarāties

arī no maisījumam izvēlēto zāļu dabas: vai ņemtas agrinākas

vai vēlinākas zāles. Dažkārt tieši ar nodomu sēj vienā un

tanī pašā saimniecībā uz līdzīgas zemes dažādus zāļu maisī-

jumus, lai novērstu zināmu steigšanos un darbu sastrēgumu

ražas novākšanas laikā, jo zāles atkarībā no savas dabas un

dažādiem pļavu gabaliem, dažādi attīstās. Ir iespējams ar

sevišķi agrinu zāļu izvēli maisījumam ierīkot zāļu laukus, kuri

dod samērā agrā pavasarī zaļbarību.
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Tā redzam, ka pļaušanas laiks ir vērojams pēc pļavu

augu attīstības gaitas. Mēs zinām, ka jaunākā zāle dod ļoti

vērtīgu barību, tikai daudzuma ziņā raža nav ievērojama.

Tamdēļ pie ražas novākšanas jāraugās arī uz to, lai iegūtu
nevien labu barību, bet arī pietiekošā daudzumā. Pēc daudz-

pusīgiem praktiskiem piedzīvojumiem un ziniskiem novēroju-
miem ir noskaidrots, ka šaī ziņā visizdevīgākais laiks ražas

novākšanai ir, kad zāles sāk ziedēt. Nevajag vadīties no ag-

rinākām vai vēlinākām zālēm, jo sevišķi pēdējā gadījumā nāk

priekšā, ka agrinākās zāles jau met sēklas. Jāskatās pēc zā-

lēm, kuras ieņem vidus stāvokli starp agrinām un vēlinām.

Pļavkopji visbiežāk min kā tādu vadošu augu pļavas au-

zen'i (Festuca pratensis), kura zied reizē ar rudziem.

Lai noskaidrotu ražas novākšanas izdevīgāko laiku, izda-

rīti pētījumi Zviedrijā, kur dažādā laikā iegūtā siena raža

analizēta, noteicot viņas sastāvu un barības vērtību. Raža

ievākta četros paņēmienos pie turpmāk uzrādītās augu attīstī-

šanās pakāpes:

I. 23. maijā, kad 1/a stiebru jau saplaukuši, bet vēl

neziedēja;

11. 10. jūnijā, kad zāles vispār saplaukušas un apmē-

ram puse no tām ziedos; daļa apakšlapu sāk dzeltēt;

111. 1. jūlijā, kad zāles" pārziedējušas un pārstāvējušas;

apakšējās lapas dzeltēni-brūnas, nobeigušās;

IV. 14. jūlijā, kad zāļu sēklas jau ienākušās.

Tabele sakopotie skaitļi apstiprina iepriekš izteiktas

domas.

To pašu vērojam no turpmāk sakopotiem skaitļiem par

dažu augu siena sastāvu atkarībā no augu attīstības pakāpes

(pēc J. Eikelanda):

L II. III. IV.

23.V. 10.VI. LVII 14.VII.

Sausnas raža uz 1 kv. metra .

Sagremojama olbaltuma

Bezslip. ekstraktvielu
...

184 gr ! 398

16,9 „ ! 26,3

76.1 „ 163,3

6,7 „ 11,0

12.2 „
i 21,8

72,6 „ 142,0

gr ļ 520 gr , 522 gr

» 21,4 n i 16
»

1
n

„ 1194,7 ,,
195,7 „

10,6
„ 13,3 „

„ ļ 23,1 „ I 20,6 „

h 134,9
p

133,1 „

fauku .

Vlineralvielu

Sterķeļvertiba
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Bez tam ražas novākšanas laiks var būt zināmā atkarībā

no saimnieciskiem mērķiem: lai iegūtu agrāk zaļbarību —

pļauj mazāk pieaugušu zāli; lai iegūtu labu otro vai pat trešo

ražu — tāpat; lai nodrošinātu labu un pakāpenisku ganību —

arī, un t. i. Saimnieciskiem apstākļiem noteicoša loma arī

tanī ziņā, ka pie ražas novākšanas vajadzīgs zināms daudzums

darba roku. Ja saimniecībā maz darba spēka, bet negribam
novēlot ar siena novākšanas darbiem, tad pļaušana jāsāk agrāk,
lai pļavas nopļautu, iekams zāles nav pārziedējušas. Dažkārt

arī dabas apstākļi traucē ražas novākšanu īstā laikā; apnestas

pļavas (viegli pārplūstošas un caur lietus gāzēm) pļaujamas

Augu nosaukums Attīstības pakāpe

to M
_

.5 F3 3 -a
» d °

a, n v 3
ai m

\\Ķ m
> ~

!

2 !
i :
K/3

M
o

tt

-

ziedēšanas sakumā 13,71 144,08

pilnos ziedos .
. 12,36 145,60

21,60 5,61

Sarkanais āboliņš . • I
21,58 5,36

pārziedējis. . . . 12,11 43,59

pirms ziedēšanas . ļļ 16,94 43,56

pilnos ziedos . . . 113,67 45,36

pārziedējis . .
.
. ļ 12,89 ] 43,58

pirms ziedēšanas . 6,2l> 45,84

ziedos ļ| 3,87 47,62

23,94 5,00

18,05 6,45

Bastardaboliņš . . { 21,16

24,19

4,81

4,34

Pļavas auzene . . i
27,24 5,66

28,21 5,32

pārziedējusi ... 3,81 ļ 46,22 20,42 5,55

pirms ziedēšanas . ļ 5,46 47,76 27,54 4,24

Timotiņš ....

ļ
ziedos ļ 4,26 | 49,32 27,H2 3,H9

2,71)pārziedējis.... i 3,47 50,72 28,12

Kamolzale
....

I
I

pirms ziedēšanas ' 7,75 ļ 40,65 30,97 5,66
ziedos 4,92 142,38 32,21 5,43

4,74pārziedējusi ..._•» 4,24 40,48 35,54

Pļavas lapsaste I
ziedēšanas sakuma 110,60 ļ 37,20 30,70 6,50
ziedos ) 5,91 41,67

pārziedējusi . . . ļ 4,94 43,69

32,92

32,70

4,48

3,60

Franču rajzāle . . (
pirms ziedēšanas 4,92 45,51 30,08 4,49
ziedos 4,30 47,07

pārziedējusi . .
. ļ 3,31 47,66

28,89

29,70

4,74

4,83

Niedru zāles . .
.

J
\

pirms plaukšanas
. 14,51 35,32

ziedos 4,94 42,79

27,53 7,46

33,39 3,88

Pļavas skarene
i

• l

pārziedējusi
... 3,90 44,04

pirms ziedēšanas . 4,90 45,20
ziedos 4,08 45,90

pārziedējusi
... 3,51 43,27

33,56

30,27

3,50

4,63

30,79

33,19

4,23

5,03
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tikai pēc tam, kad piemērots lietus ir zāles noskalojis; arī

lietains laiks kavē zāles izžāvēšanu, kamdēļ jāierobežo vai pat

jāaptur pļaušana. Lai iegūtu labāku barību — ne-

drīkst novēlot ar pļaušanu. Pļaušanu vislabāk izdarīt

agrā rīta stundā, kamēr vēl rasa, jo tad pļaušana vieglāka, ja

pļaujam ar izkaptīm, un zirgi mazāk cieš no kukaiņiem, ja

pļaujam ar mašinu. Ar zāles pļāvēju (134. zīm.) pļaujot zāle

134. zīm. Zāles pļāvējs.

paliek vienmērīgi uz zemes guļot; pļaujot ar izkaptīm, ietei-

cams vālus tūdaļ izārdīt, lai zāle ātrāk un vienmērīgāk vistu

un žūtu. Pie žāvēšanas siens jāsargā no lietus un rasas

iespaida, lai novērstu izskalošanos, jo:
1. jau no svaigas, tikko pļautas zāles lietus izskalo mi-

nerālvielas, kā arī organiskas vielas; pirmās vairāk kā

pēdējās;
2. organisko vielu zaudējumi pastāv galvena kārta bez

slāpekļa ekstraktvielu zudumā;
3. no slāpekļa savienojumiem vieglāk izskalojas amidi un

slāpekļskābe;

4. no minerālvielām vieglāk izskalojas chlora-kalija un

chlora-natrija sāļi; tikai pēc šiem fosforskābes sāļi;
5. lietum ilgstot un pūšanai iestājoties, izskalošana tiek

veicināta.
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Tamdēļ, līdz rodas iespēja, apžuvusē zāle jāsakrauj mazā-

kās vai lielākās gubiņās vai ķirpiņās, skatoties pēc siena mit-

ruma, lai naktī rasa nemaitātu sienu. Pēc rasas nokrišanas

šāds siens žāvējams tāļāk, gubiņas un ķirpiņas izjaucot. Kad

siens pietiekoši izžuvis (grīstē vijot trūkst pušu), tad to var

ievest šķūnī vai arī samest kaudzē. Ja sienu visu laiku, vai

vispār ilgi tur uz zemes, tāpat ja sienu vairākkārt groza un

cilā, kas nāk priekšā, kad tas kļūst mitrs no lietus vai rasas,

tad var notikties, it sevišķi pie uzlabotu pļavu ražas novāk-

šanas, kurš satur daudz tauriņziežu, kā maigākās, vairāk ba-

rības vielu saturošās lapiņas nobirst un iet zudumā. Lai šādu

vērtīgāko daļu nobiršanu un zudumu novērstu, siens, kad tas

jau labi apvītis un apžuvis, sakraujams ķirpās vai vārtos galī-
gai izžūšanai.

Izdevīgā laikā, kad siena vākšanas darbi labi veicas,
dažkārt iespējams sienu ļoti ātri izžāvēt un nolikt pajumtē.
Bieži izrādās, ka lopi šādu sienu ne visai labprāt ēd. Šādam

sienam nevēlamas cieta asuma īpašības, un tamdēļ ieteicams

sienu kādu laiku turēt gubās, kur tas norūgst, zaudējot nevē-

lamo asumu.

135. zim. Zirga grābeklis.

Ja sienu pilnīgai izžāvēšanai kraujam ķirpās vai vārtos,

tad norūgšana norisinās tur.

Ātrākai siena sagrābšanai lieto zirga grābekli (skat. 135. zīm.).
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Apgabalos ar mitru jūras klimatu dažkārt ļoti g-r/ūti sa-

gatavot sienu parastā kārtā, un arī pie mums dažos gados
siena vākšana lauksaimniekiem ir tīrā mocība. Anglijā, kur

šādi apstākļi siena novākšanas laikā ir parasti, mēdz pagata-

vot tā saucamo brūnsienu. Pie brūnsiena sagatavošanas

rīkojas sekoši: kad zāle labi izvītusi, to sakrauj gubās, kur tā

sāk silt, temperatūra ceļas un beidzot sasniedz 80° C. Pēc

2—3 nedēļām siltums mazinās, barība gūst patīkamu smaržu

un skaistu maizes krāsu. Jā sasilšana kāpj pāri 80° C, pat līdz

100°C, tad no patīkamās smaržas un skaistās krāsas nav ne

vēsts, siens kļūst melns un nevērtīgs, mazvērtīgāks par stipri

izlijušu sienu. Mūsu apstākļos ieteicamāki pieturēties pie

parastās siena sagatavošanas, ņemot palīgā treknākās zāles

izžāvēšanai ķirpā likšanu un vārtos kraušanu.

Siena iznākums no zaļas masas svara rēķinot var

būt visai dažāds un svārstās no 20—40°/o. Siens satur parasti
vēl 14—17°/o ūdens. Siena iznākums atkarājas:

1. no zāles augšanas vietas: mitrākā vietā zāle satur un

ari zaudē pie žāvēšanas vairāk ūdens, caur ko siena

iznākums ir mazāks;

2. no klimata; mitrākā klimatā sulīgāki augi un sausākā

mazāk ūdeni saturoši; atkarībā no tā siena iznākums

mazāks no mitrākā klimatā augušas zāles.

3. arī no ievākšanas "laika klimatiskiem apstākļiem: vai

siens izžūst ātri vai gausi, vai dabū lietu mazāk, vai

vairāk apžuvis un t. 1., — lēnām žūstot lielāks zau-

dējums; lietu dabūjis siens dod mazāku ražas iznā-

kumu ;

4. arī mēslojumam ir iespaids uz siena iznākumu; mēslotu

pļavu zāle satur vairāk ūdens, ir sulīgāka, tamdēļ

žāvējot vairāk zaudē no svara;

5. pļaušanas laikam ari iespaids uz zāles iežūšanu : jauna
zāle sulīgāka un vairāk iežūst, kā pārstāvējusi; pie-
mēram 1923. g. novērots:

pirms ziedēšanas pļauta zāle deva 28,5°/o siena

ziedēšanas laikā
„ „ „ 31,25°/o

„

pēc ziedēšanas
„ „ „

33,50°/o
„

6. siena iznākums atkarājas no botāniskā sastāva: no

dažādiem zāļāju augiem vismazāk iežūst stiebru zāles,

vairāk tauriņzieši un daži sulīgākie platlapju augi;
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ī. arī žāvēšanas veidam ir zināms iespaids uz siena iz-

nākumu : nav vienalga, vai žāvējam sienu visu laiku

uz zemes, vairākkārt grozot, vaj apvītušu un apžuvušu
zāli tāļākai žāvēšanai sakraujam ķirpās, vārtos, gubās
uz kokiem un t. 1.

Salīdzinot zāļaju ražas jāņem vērā visi minētie apstākļi,
lai pielietojot dažādus ražas novākšanas paņēmienus, novācot

ražu dažādā laikā, neiegūtu skaitļus, kup pavedina taisīt ne-

pareizus slēdzienus.

Pļavu ienesīgumu vērtē ne vien pēc ražas daudzuma no

zināmas platības vienības, bet arī pēc siena botāniskā sastāva.

Kad siens izžuvis, to novieto pajumtē .(šķūņos) vai samet

kaudzēs. Ja siens nav visai labi izžuvis, un to tomēr nākas

ievest šķūnī vaj mest

kaudzēs, tad, lai izsar-

gātu to no maitāšanās,

vai pat pašaizdegšanās,

derīgi pārkaisīt kārtu

kārtām ar sāli: ņemot

1 kg sāls uz 100 kg
siena (2,5 mārciņas uz

6 pudi siena). Sāls lie-

tošana nevien aizsargā
sienu no bojāšanās, bet

reizē ar siena devumu

lopi dabū vajadzīgo
daudzumu sāls. — Daž-

kārt, lai novietotu vairāk

siena mazākā telpā, kā

arī pārvešanas ērtību

labad, sienu presē. Lie-

to vai nu rokas, zirgu

136. zīm. Rokas siena prese.

vai tvaika siena preses (136. zīm.). Presēts siens labāk

uzglabājas, nesaput, uzglabājas siena aromāts un mazāks

zudums pie uzglabāšanas. Parasti sienu uzglabājot zudums

gada laikā sniedzas līdz 14°/o no pirmatnējā svara; dažos ga-

dījumos zaudējumi pie uzglabāšanas sniedzas pat līdz 20°/o.
let zudumā olbaltuma vielas un tauki, un tā mazinājās siena

vērtība.

Zinot siena aizņemto tilpumu, varam aprēķināt siena krā-

jumus pie dažādas uzglabāšanas.
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1 kub. ass 1 kub. metrs

sver pudos sver kg
(apa|os skaitļos) (apaļos skaitļos)

Svaiga nopļauta zāle 190-215 330—360

Siens kaudzēs — pēc samešanas 40 —50 65 —85

„ „ „
1 mēneša 55 90

» n ņ
6

„
65 110

„ presēts ar rokas presi 85 150

ļļ „ „
mašinu 145 250

Labs pļavu siens 45 75

Vidējs pļavu siens 38 65

Ganību izmantošana un ražas noteikšana.

Ja pļavu ražu varam kaut cik pareizi noteikt ražu iz-

sverot, tad ne tik viegli ir noskaidrot ganību ražas. Uz ganī-
bām lauksaimnieks ražu izvērtē, zāli ar lopiem noganot. le-

nākums no ganībām neatkarājas tikai no zelmeņa, bet liela

nozīme ir arī pareizai viņu izmantošanai atkarībā no ganīšanas
laika un veida.

Ganības jāsāk izmantot pēc iespējas agri pavasarī, līdz

zāle tiktāļ paauguši, ka lopi var pieēst, jo no pavasara zāle

spēcīgi pieaug, un lielāku zāli lopi vairs nevar veikt. Lopus
neder laist uzreiz pār visu ganību. Lietderīgāki ierīkot vai-

rākus, vismaz 3—4, aplokus un pēdējos noganīt pēc kārtas:

kad vienā aplokā zāle noēsta, tad laist lopus nākamā, dodot

noganītam pilnīgu mieru, un t. t. Kad pēdējais aploks no-

ganīts, tad jāatgriežas uz pirmo, un atkal uz priekšu parastā
kārtībā. Lai pēdējā un pat priekšpēdējā aplokos zāle nepār-

augtu, tad zāle jānopļauj sienā. Zāle jāpļauj jauna, pirms

plaukšanas, lai tā, pienākot aploka apgānīšanas rindai, būtu

pietiekoši atauguši. Pļaušana aplokos jāmaina pa rindai, katru

gadu nākošie aploki. Jo vairāk aplokos ganības sadalītas, jo

jaunāku zāli lopi arvienu dabū. Pie aploku ierīkošanas jārū-

pējas par to, lai no vairākiem aplokiem būtu pieietama dzir-

dināšanas vieta.

Vienkāršākais un lētākais žogs ir no dzeloņainām stiepu-

lēm, lietojot koka, dzelzs vai betona stabus. Kad ņem koka

stabus, tad zemē nākošos stabu galus apdedzina vai tur 24 stun-

das vara vitriola atšķaidījumā. Tā lielā mērā paceļam stabu

izturību. Stabus liek vienu no otra 3—5 metru atstatumā.

Dažkārt aplokus iežogo apstādot ar vītoliem, lai pēdējos iz-
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mantotu kā stabus stiepuļu piestiprināšanai. Aploku stūros

liekami stiprāki stabi. Starp stabiem stiepj stiepules: jaunlopu

žogiem vajadzīgas 4 stiepules, pieaugušiem pietiek ar 3 stie-

pulēm. Pirmā gadījumā ņem 2 gludas un 2 dzeloņainas stie-

pules, otrā gadījumā 2 gludas un 1 dzeloņainu. Parastais žogu

augstums 1,2 metri.

Uz uzlabotām ilggadējām ganībām nav ieteicams lopus

siet, jo lopi dažkārt stipri mīņājas un kustas uz vietas un iz-

min zāles: bojā ganības vai pļavas zelmeni. Ja lopus sien,

tad parasti lieto 4 metrus

garu ķēdi, kuras vienā galā

piestiprināti apauši, bet otrā

galā 30 cm garš un
3/4—

xļ2
collas resns dzelzs mietiņš

(137. zīm.). Mietiņu iedzen

zemē tik dziļi, lai lopiem

staigājot ķēde nesatītos. Buļļu

siešanai lieto skrūvveidīgus

mietiņus, kuri zemē ieskrū-

138. zīm.

137. zim. Lopu siešana.

vējami — gfūtāk iz-

raujami. Uz ganībām

jāgādā nevien par la-

bu dzeramo ūdeni,

bet ari par aizvēju

un pajumti pret sau-

les karstumu, vētru

un lietu. Tā kā lopi
mīl paberzēties, kasī-

ties, tad aplokos, kur

nav koku, ierīko īpa-

šus stabus ar slīpi

piestiprinātu koku,

kuri piemēroti dažāda

auguma dzīvnieku va-

jadzībām (138. zīm.).

Tā kā govis apiet zāli, kura aug viņu izkārnījumu tuvumā,

tad ieteicams ganīt kopā govis un zirgus : ko vieni atstāj —

otri noēd. Zirgu var būt līdz 15°/o no ganāmpulka kopējā

skaita. Ja ganības sadalītas vairākos aplokos, tad ir iespējams

ganāmpulku šķirot: kad ražīgākie lopi kādā aplokā zāli



352

pārēduši, tad tos laiž nākamā aplokā, bet viņu vietā nāk rrtā-

zāk ražīgi lopi.

Jāatturas lopus dzīt vai turēt uz ganībām pēc lielām lie-

tus gāzēm, kamēr liekais ūdens nav notecējis, lai lopi neizmītu

zelmeni.

Ganīšana uz zāļājiem - pļavām ari atstāj labvēlīgu ie-

spaidu: zelmenis uzlabojas pēc zāļu sastāva, kļūst biezāks,

un atsevišķi dzinumi smalkāki; rupjie čemurziedainie augi iet

mazumā un pat izzūd. It sevišķi pieņemas labākās stiebru zāles.

Ganību raža var izteikties šadi:

uzturošā barībā,

dzīvsvara pieaugumā,

piena, vilnas un t. 1. raža,

darba speķa un t. 1.

Daļa ganības ražās var palikt neapzīmēta, kura nepadodas no-

vērtētāja aprēķiniem, it sevišķi, ja lopi slimo vai ari vispār
rodas kādi traucējumi lopu organismā. lepriekš no ganības
barības cēlies pieaugums var iet zudumā (dzīvsvars var kri-

sties). Sāds zudums var samazināt ganību faktisko ienesīgumu,

var samazināt īstos ganību ražošanas spēju skaitļus.

Tomēr dažkārt ir no svara šā vai tā aprēķināt ari ganību

ražas, pat lai noskaidrotu, kā zāļāji labāk atmaksājas, kā pļava
vai ganība. Tādas salīdzināšanas nolūkā ražas aprēķina ba-

rības vienībās. Aprēķināšana barības vienībās parasta lopu

pārraudzības biedrībās, kur jāievēro zināmas normas barības

devumu resp. barības patēriņa aprēķināšanai. Zviedrijā pār-
raudzības biedrībās ganības doto barību aprēķina pēc :

a) dzīvsvara pieauguma un

b) iegūtiem ražojumiem.

Izrēķina cik barības vienību lopam ir bijis jāuzņem, lai uztu-

rētu organismu līdzsvarā un attīstītu parādītās ražošanas spē-

jas. Uzturošai barībai rēķina tādu barības vienību skaitu,

kādu skaitli iegūstam dalot lopa dzīvsvaru ar 150 (t. i. Iļibo daļa

no lopa dzīvsvara); 1 kg piena ražošanai vajadzīgas 3 barības

vienības; 1 kg dzīvsvara pieaugumam 8 barības vienības.

Tā var izteikt ganību ienesību barības vienībās,

.
dzīvnieka caurmēra svars . . .. , .

kas — — X ganības dienu skaits -f-

-f- ražotais piens kg X 3 + dzīvnieka pieaugums kg X 8.

Caurmēra svaru dabū, saskaitot lopa dzīvsvara skaitļus ganī-
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šanas sākumā un beigās un izdalot ar 2. Tā kā grūti ir sekot

dzīvsvara pieaugumam, tad aprēķinos pieņem vidējos skaitļus.
Praksē ganībā patērēto zāli aprēķina barības vienībās pēc se-

košām tabelēm :

teļiem līdz 3 mēnešiem 3 barības vienīb. dienā

„
no 3—12 mēnešiem 3,5 „ „ „

jaunlopiem no I—gadal—gada .... 4,5 „ „ „

grūsnām telēm vecākām par 21IU g. 5,5 „ „ „

vecākām un mazāk pienīgām govīm 5,4 „ „ „

ļoti pienīgām govīm (caurmērā) . . 7,7
„ „ „

kumeļiem 6,0 „ „ „

darba zirgiem .8,0
„ „ „

Sekojošā tabelē barības vienības aprēķinātas nevien at-

karībā no izslaukuma, bet ari no lopu dzīvsvara.

Mēdz rēķināt arī sekosi: 1 ganības diena =4 barības

vienībām; 2,5 kg siena =8 kg zaļas zāles
—

1 barības vienībai.

Nevien govslopiem, aitām un zirgiem ganības noderīgas,
arī cūkkopībā ganībām liela nozīme. Laba ganība nevien no-

drošina kustēšanos brīvā gaisā, bet arī veicina gremošanas

Lauksaimn, padomnieks.

4,3 4,6 4,9

4,7

5,1

5,0

5,4

5,3

5,7

5,5

5,9

6,3

6,7

5,8

6,2

6,6

7,0

6,1

6,5

6,9

7,3

7,1 7,4 7,7

7,5 7,8 8,1

7,9 8,2 8,5

8,3 8,6 8,9

8,7 9,0 9,3

9,1 9,4 9,7

9,5 9,8 10,1

9,9 10,2 10,5

0,7 11,0 11,3

1,5 11,8 12,1
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orgānu attīstīšanos un paplašināšanos un barības izmantošanu

vēlāk pie nobarošanas. Jārūpējas, lai uz cūku ganībām būtu

arvienu jauna zāle, jo cūkas nevar sagremot lielus daudzumus

kokšķiedras, kuras daudz vecākā zālē.

Ganību sabiedrības mēdz dibināt ārzemēs it sevišķi

jaunlopu audzētāji. Šāda sabiedrība iegūst īpašumā vai nomā

zemi ganību ierīkošanai. Piemērotākā platība vienas sabiedrī-

bas ganību platībai 25—35 ha, jo viens gans-sargs to var pār-

raudzīt un uzturēt kārtībā. Ganību platību sadala vairākos

aplokos.

Uzlabotu pļavu un ganību kopšana.

Pļavu un ganību uzlabošanas un ierīkošanas mērķis —

sagādāt vēlamām augu sabiedrībām labvēlīgus augšanas ap-

stākļus un novērst šķēršļus, kuri traucē kopšanas un ražas

novākšanas darbus.

Kopšanas uzdevums — sagādāto labvēlīgo augšanas ap-

stākļu uzturēšana, lai vēlamās augu sabiedrības varētu netrau-

cēti attīstīties. Ja uzlabotās, tāpat no jauna ierīkotās pļavas
un ganības nekopsim, ja atstāsim viņu augu sabiedrības bez

atbalsta, tad tās drīz vien zaudēs savu jaunības spirgtumu un

tuvināsies vecuma nespēka stāvoklim. Sakarā ar to zāļāju

kopšanas darbā nav jāaizmirst:

ī. Nosusināšanas un apūdeņošanas ierīko-

jumu uzraudzīšana: jāseko, vai nosusināšanas un apūde-
ņošanas grāvji kārtībā, lai laikā novērstu katru traucējumu;
kad tie piebiruši vai sāk aizaugt ar zālēm, tad viņi jātīra; ja
drenas aizbrukušas, ko redz pēc zemes mitruma aizbrukumu

vietās, tad tās jāatrok un jāatjauno.

11. Pļavu un ganību līdzin ā š a n a i arī turpmāk

piegriežama vērība, jo ir iespējami dažādi nelīdzenumu cēloņi.
Tā jānolasa zari; jānolīdzina vai jānoved uzskalojumi un uz-

nesumi; jālīdzina kurmju rakumi, skudru pūžņi un t. 1. Ja
kurmju rakumu maz, tos var nolīdzināt ar grābekli; ja daudz,
tad labāk lietot ecēšas vai ari īpašu pļavu šļūci (139. zīm.).

11b Pļavu un ganību ikgadēja mēslošana,
lai uzturētu zemes auglību un nodrošinātu derīgākās pļavu
un ganību zāles ar augu barības Vielām. Lielāki mēslu de-

vumi vairākiem gadiem uz reizi iiav ieteicami. Vienmērīgāka
zelmeņa uzturēšanai nepieciešams gadu gadā zināms augu
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barības vielu daudzums zemē. Ja dodam mēslojumu uz vai-

rākiem gadiem, tad pirmos gados augi atradīsies labākos
ap-

stākļos, kā pēc tam, kas bez šaubām atstāj nevēlamu iespaidu
uz augu sabiedrībām, izsauc pēdējo strauju maiņu. Nav

ieteicams arī mēslošanu pārtraukt; jo kā ar mēslošanu varam

pabalstīt zināmu augu grupu pieņemšanos, tāpat mēslošanu

pārtraucot varam panākt viņu samazināšanos. Samazinājās

vērtīgākie un pieņemas mazvērtīgie augi. — Derīgu zāļu
attīstīšanās nodrošināšana ar augu barības vielām pamazina

un pat novērš nezāļu ieviešanos.

129. zīm. Pļavu šļūce.

IV. Zelmeņa uzraudzīšana, vai nav sastopamas
tukšas vietas, vai zelmenis nav par retu, kas rodas dažām

zālēm iznīkstot, it sevišķi ja sēklas iegūtas no saimniecībai

nepiemērotiem apgabaliem. Kad dažas zāles iznīkušas, vai

kādu citu apstākļu dēļ parādās tukšas vietas, tad zelmenis

uzlabojams ar zāļu piesēju. Ja to nedarām — tad ieviešas

nezāles, kuru apkarošana prasa daudz pūļu.

V. Cīņa arnezālēm, kuras nomāc sējumus sākumā

un ierodas iznīkušo derīgo zāļu vietā, it sevišķi trūda bagātās

no sala izcilātās zemes. Cīņā ar nezālēm ieteicami sekoši

līdzekļi: a) bieža pļaušana — samazina barības vielu krājumus

nezāļu saknēs, un tās panīkst;- b) pļavu apgānīšana — saistīta

ar zemes samīdīšanu un pastāvīgu zaļo daļu iznīcināšanu;

c) zemes piespiešana ar smago bluķi kūdrainās vietās — at-

jauno zemes ūdens pievadīšanas spējas no dziļākām zemes

kārtām virsējā, kas nodrošina izcilāto derīgo zāļu iezelšanu;

d) derīgāko zāļu augšanas pabalstīšana: 1) ar tīras sēklas

izvēli, 2) piegriežot vērību mēslojot ar kompostu un kūtsmēs-

liem, 3) tukšās vietas apsējot ar derīgu zāļu sēklām.

VI. Lopu ganīšana —uz pļavām tiek piekopta attāla

izmantošanai, kā arī cīņā ar nezālēm. Jāatturas ganīt uz pļa-



356

vam pavasarī un slapjā laikā, kad zeme piemirkusi. Lai zem

lopu atstātiem mēsliem zāle neiznīktu un nerastos kaili lau-

kumi, mēsli jāizmētā kā uz pļavām, tā arī uz ganībām pēc

katras ganīšanas izbeigšanas un pārejot no viena aploka uz

otru.

VII. Ja vajadzīgs ecēt un bluķēt. Ecēšana būs vairāk

vietā uz smagākām zemēm, lai zemi irdinot nodrošinātu nepie-
ciešamā gaisa pieplūšanu. Uz trūdu bagātām pļavām, kuras

bieži tiek no sala izcilātas, virsējā zemes kārta var kļūt pat

pārāk irdena, kamdēļ ecēšana zemes irdināšanas nolūkā nav

izdarāma. Ecēšanai var būt nozīme pie tādu pļavu un ganību

ecēšanas tikai tikdaudz, par cik mēs gribam iespaidot augu

sabiedrību izveidošanos. Kad zeme no sala izcilāta vai ari

no lopiem izmīdīta, tad nepieciešams pļavas un ganības blu-

ķēt ar smago bluķi (3 l/a—4' garu, kurš sver uz tekošas pēdas

rēķinot ap 20 pudus).
Ir pērkami gatavi dzelzs smagie bluķi ar tukšu vidu,

pildīšanai ar ūdeni vai smilti (140. zīm.), bet var tos pagata-

vot no betona.

140. zīm. Smagais bluķis.

Bluķēšanu vislabāk izdarīt pavasarī, līdz zeme cauri

izlaidusies un liekais mitrums nogājis. Ja novēlojam — virsējā

kārta pārāk izžūst, augi cieš un .iet bojā. Izžuvušu purvzemi

grūti piespiest.
VIII. Cīņa ar kaitēkļiem iz dzīvnieku valsts

ari bieži vien var būt vietā. Mēs bieži uztraucamies par
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kurmjiem, bet mazāku vērību piegriežam citiem dzīvniekiem, it

sevišķi tas zīmējas uz dažādiem kukaiņiem un viņu kāpuriem.
Peles, zemes vēzis, skudras un t. 1. ir daudz bīstamāki

mūsu pļavu un ganību augu sabiedrība locekļiem. Dažādi

kāpuri, starp kuriem ļoti parasti maijvabuļu kāpuri, var bīstamā

mērā apdraudēt ražu. Salīdzinot ar pieminētiem melno apakš-

zemes karali — kurmi, pēdējais drīzāk uzskatāms par pļav-

kopja labdari. Kurmis ir ļoti rijīgs — apēd daudz, tamdēļ

uzmeklē tādas vietas, kur vairāk barības
— dažādu kāpuru.

Pļavās un ganībās zemākās vietās, vai kur ūdens tek pāri —

kurmju rakumu neredzam; te nevar attīstīties un mitināties

arī dažādie mūdži. Ja kādu vietu sāk kurmji pārāk izrakņāt,

tad labākais ar apūdeņošanu iznīcināt kurmju barību.

IX. Ražas novākšanas pareiza izvešana.

Pļaušana jāizdara ne par agru, ne par vēlu, lai iegūtu vairāk

labākas barības. Jo jaunāku zāli pļauj, jo labāk tā ataug;

tamdēļ nedrīkst nogaidīt, kamēr labākās barības zāles pārzied.
Nedrīkst pļaut pārāk zemu, lai neapskādētu blakus dzinumu

pumpurus; jāatstāj mazi griezi, kādi paliek ar mašinu pļaujoļ,
— labāk ataug atāls.



Dārzkopība.

No plašās dārzkopības nozares lauksaimnieku visvairāk

interesē augļu koku kultūras, dārzāju kultūras

un košuma dārziņš ap māju. Augļu koku kultūras

īsuma labad sauksim par augļu dārzu, dārzāju kultūras

par sakņu dārzu un košuma dārziņu par daiļdārznie-

c īb v.

I. Augļu dārzs.

J. Sudrabs.

Mājas un rūpniecības dārzs. Jāizšķir mājas, rūpnie-
cības un tirdzniecības augļu dārzi. Pirmie domāti tikai savas

saimniecības vajadzībām, otrie — dažādai augļu konservu

rūpniecībai (marmelādes, pastilu, želeju, augļu vīnu etc. fa-

brikām, augļu žāvētavām) un pēdējie — tirdzniecības dārzi —

augļu ražošanai galvenā kārtā patēriņiem svaigā veidā. Mājas

dārzu ierīkojot viņam vietu noteic saimniecības ēku novieto-

jums, un te tikdaudz neskatās uz augļu rožošanas atmaksu.

Turpretim rūpniecības un tirdzniecības dārziem vieta rūpīgi

jāizvēlas, jo no tam stiprā mērā atkarāsies viņu ienesība.

Jāņem vērā: satiksmes ceļi, darba spēks, ze-

mes vērtība, augļu koku izmantojamās zemes

kārtas biezums, zemes sastāvs, profils, dabīgā
aizsardzība pret valdošo vē*j v, gruntsūdens.

Ja kāds no šiem faktoriem nav izdevīgs, tad nopietni jāpārliek
dārza ierīkošanas jautājums.

Tālu no labiem satiksmes ceļiem un augļu patērētāju
centriem ierīkot tirdzniecības vai rūpniecības dārzu butu liela

neapdomība.
Darba spēks noteic pareizu dārza apkopšanas iespējamību:

dārzā darbus nevar atlikt uz vēlāku laiku, — katrs darbs

padarāms īstā brīdī, pretējā gadījumā viņš rūgti atriebsies.

Lielāka vai mazāka zemes rente svārstīs dārza tīro atli-

kumu. Tāpat, ja augļu kokiem izmantojamās zemes kārtas
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biezums nepietiekošs un viņš mākslīgi jāpadziļina, tad tīrais

atlrkums ir stipri apšaubāms. Izmantojamās zemes kārtas

biezums, raugoties pēc kultūrām, svārstās no 0,50—1, "20 m.

Vietas izvēle. Visveļamākais zemes sastāvs ir smilšains

māls, merģels; mazāk noderīgs ir stiprs māls, jo prasa daudz

ielabojumu; ļoti neizdevīga ir viegla smiltszeme.

Vieta vēlama ar nelielu slīpumu uz dienvidrītiem, dien-

vidiem, dienvidvakariem vai vakariem. No svara ir dabīgs

aizsargs no valdošiem vējiem, kuri rudeņos nodara lielus zau-

dējumus. Gadījumā, ja dabīgaizsarga nav, jāstāda mākslīgs,

ja tik vieta to atļauj. Tādam aizsargu stādījumam noderīgākie
ir lapu koki, kā ozoli, kļavas, liepas, kastaņi, ābeļu un bum-

bieru sēklaudži, lazdas, kuri netikvien dod labu aizvēju augļu

dārzam, bet arī saimnieciski lietderīgi — ienesums bitēm un

vēlāk — lietas koki un arī augļi (ābeles, bumbieres, lazdas).

Vēlams, lai aizsargu stādījums no pirmās ābeļu rindas neatra-

stos tuvāk par 10—20 m.

Gruntsūdenim augļu dārzā jāatrodas 1,0—1,6 m. dziļumā

vieglās zemēs un 2,0—2,5 m. smagās zemēs. Skābiem ķir-

šiem, plūmēm un ogulājiem gruntsūdens var būt tuvāk.

Zemes sagatavošana. Pietiekoši drenēta zeme augļu
dārzam jāsagatavo tāpat kā sakņaugiem, piem. burkāniem,

cukurbietēm, t. i. pēc iespējas dziļi. Šinī nolūkā zemi cenšas

pēc iespējas dziļi art un vagas dibenu uzirdināt vai nu ar

īpašu vagas padziļinātaju, vai arī ar spīlaini (čaču). Vēlamā

irdenā zemes kārta ābelēm ir 50 —70 cm.

Tā
zeme jāsagatavo viscauri. Tā kā augļu dārzā pare-

dzamas starpkulturas, tad nu arī viņām zeme būs ideāli

sagatavota.

Mēsli pie zemes sagatavošanas.

piedot sekošo mēslojumu: 18—30 ctr. tomasmiltu, 6—lo ctr.

kālija sāls un zaļmēslojums vai kūtsmēsli. Vieglākās zemēs

labākais zaļmēslojuma augs ir lupinās; izplatītākās ir zilās.

Lupinās jāizsēj agrā pavasarī, uz Iha rēķinot 3—4 ctr. Jāiear

tad, kad apakšējās pākstiņās pupiņas sāk briest. Smagās ze-

mēs viens no labākiem zaļmēslojuma augiem ir zirņi.

Dārza sēta ap lielāku augļu dārzu tagadējos apstākļos
ir izšķērdība. Bet ja kāds to vēlas, tad vislētākā sēta ir no cin-

kotas drāts pinuma. Tāds pinums no 2,2 mm resnas drāts un

ar 2,5 collas lieliem lodziņiem. Normālais augstums 1,5—2,0 m.
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Stabu attālums 2,0—2,5 m; augšgala resnums —15 cm. Ļoti
labi ir betona stabi.

Mieti, to sagatavošana un saites. Visizturīgākie ir

paegļa mieti; bet labi izkaltēti un konservēti egles mieti arī ir

ļoti labi. Normālais mietu garums ir 1,5 m; augšgala caurmērs

5—7 cm. Nocirstie mieti pēc iespējas ātri jānomizo un jāuz-

glabā sausā un vējainā vietā. Mizojot lejas galu noasina. Lai

mieti ilgāk izturētu, viņus konservē, zaļus miekšējot s—lo°/o5 —10°/o

dzelzsvitriola šķīdinājumā.
Labākās saites ir vītola rīkstes; viņas ir izturīgas, pietie-

koši mīkstas, lētas uu darbs ar viņām ļoti ērts. Pēc iestādī-

šanas saite jāuzliek tikai pagaidām — viegli, lai zemei sēstoties

arī koks varētu līdzi sēsties. īstā saite jāuzliek apm. 1 mēnesi

pēc tam. Saites vismaz vienreiz gadā jāaplūko, lai neiegrau-

stos stumbrā vai arī lai saiti atjaunotu.

Dārza iekārta. Izšķiram slēgtos un vaļējos dārzus

Pirmie ir tādi, kur audzējam vienīgi augļu kokus un pa lielā

kai daļai pat tikai vienu sugu. Vaļējos dārzos, turpretim

starp augļu kokiem piekopj dažādas starpkulturas. Pēdēja
laikā atzīst galvenā kārtā vaļējos dārzus. Slēgtos augļu dārzos

kokus novieto pamīšus, t. i. šacha kārtībā; tad koki labāk

izmanto viņiem piešķirto minimālo attālumu un tāds ir: visiem

sēkliņu kokiem (ābelēm un bumbierēm) un saldiem ķiršiem

9—ll m, skābiem ķiršiem un plūmēm — 7 m, krūmu kokiem

4,5—5,5 m. Vaļējos dārzos labākā iekārta ir kvadrātā, jo

tādējādi labāk zeme apkopjama. Attāļums starp atsevišķiem

kokiem tādos dārzos 14—17 m. Visvairāk izplatītais attāļums

mūsu stādījumos ir 10—12 m, kas, piekopjot starpkulturas
atzīstams par nepietiekošu.

Stādot augļu kokus 12 m attālumā uz 1 ha novietojam 70 koki
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Stādīšana. Normālos apstākļos augļu koki jāstāda tā

lai tikko iestādītam kokam sakņu kakls atrastos 10—15 cn

virs zemes līmeņa. Tā iestādītam kociņam visas saknes atra

dīsies irdenā zemes kārtā un viņām pilnīga brīva izvēle tāļākā

izplatīšanā. Augļu koki ir ļoti jūtīgi pret dažādiem ierobežo
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jumiem, it īpaši pret sakņu apspiešanu. Normālos apstākļos
stādīšanu izdara sekoši: atstājot pie mieta konisku uzkalnīti,
izrokam tik platu un dziļu bedrīti, ka saknes brīvi, bez saliek-

šanās, izstiepjas. Augļu koku liekam mietam ziemeļu vai rīta

pusē, lai miets aizsargātu koka stumbru pret sauli, īpaši pava-

sarī. Gar braucamiem ceļiem miets jāliek ceļa pusē. Saknes

izdalām vienlīdzīgi pa visu uzkalnīti, beram uz saknēm labu»

irdenu zemi, kurai vēlams piejaukt kompostu, pie kam jārau-

gās, lai visas sakņu starpas būtu piepildītas ar zemi. Ja redzam,

ka zeme pati neiebirs, tad piepalīdzam ar rokām, bet ne ar

kāju vai zābaku. Kad saknes tā apbērtas ar B—lo cm

biezu zemes kārtu, — aplejam, dodot katram kokam 3—4

spaiņi ūdens. Ddens vēl palīdz piepildīt tukšās sakņu starpas,

un zeme pieglaužās pie saknēm. Kad ūdens iesūcies, tad uz-

beram irdenas zemes kārtiņu, kas aizkavēs valgmes izgarošanu.
Pēc visiem šiem darbiem ieteicu uzbērt 5 cm biezu kārtu

satrūdējušu mēslu vai kompostu, kas vēl labāk aizsargās no

izžūšanas un bez tam pavairos barības vielu saturu semē.

Visur ieteiktā pie mīšana pie stādīšanas nepieciešama
tikai tādā gadījumā, ja iestādīto augļu koku nevaram vai nu

pavisam, vai kā nākas apliet. Pienācīga apliešana pilnīgi izpilda

piemīšanas vietu, jo ūdens ir ļoti labs zemes blīvētājs, un pie

tam nesamīdīta zeme labāk ieskalojas sakņu starpās.

Ļoti viegli augļu kokus iestādīt par dziļi,
bet par sekli — nekad.

Stādīšanas laiks. Mūsu apstākļos vislabākais stā-

dīšanas laiks ir agrs pavasars — līdz ar pumpuru

briešanu. Ir bijuši labi panākumi ari rudens stādīšanai,

īpaši vieglās zemēs, bet drošāk tomēr ir stādīt pavasarī, jo

sakņu rētas tūliņ iesāk aizdzīt.

Sakņu atgriešana pie stādīšanas. Visas ievai-

notās saknes jāatgriež līdz veselai vietai; smalkām saknītēm

jāatgriež ievainotie galiņi, veselām nevajaga aiztikt; garās,

pātagainās saknes, ja tādas būtu, jāatgriež uz 25 cm. Ne-

ievainotās, žuburainās saknes jāatstāj neatgrieztas.
Zaru atgriešana. Zari jāatgriež samērā ar saknēm.

Ja saknes stipri ievainotas un stipri atgrieztas, tad jāatgriež
ari zari, un otrādi: ja sakņu daudz un viņas maz ievainotas,
tad neaiztikt zarus. Bet tā kā saknes arvien būs ievainotas,

tad ari zaru apgriešana līdz šim arvienu devusi labus panā-
kumus. Vidusmērs ir — atgriezt x

/3—'/2 no Vļou
>

l- *• zaru
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garuma. Kauliņu koki, kā ķirši un plūmes, jāatgriež īsāki —

uz 3—4 pumpuri, jo šogad neattīstījušies pumpuri nākošā gadā
vairs neaug.

Augļu koku izrakstīšana un uzglabāšana līdz stā-

dīšanas laikam. Vislabākie panākumi ir sasniegti stādot 2-

-3 gadi vecus kociņus. Mūsu apstākļos viņi pa lielākai daļai būs

3 gadēji. Tādam kociņam ir pilnīgi attīstīta pirmā sērija zaru,

t. i. 1 m augstumā 5 spēcīgi sānzari un viens vada zars. Kā

izņēmums būs vāji zarojošas un ari gausi augošas šķirnes

(Ākero, rudens strīpotais, Reveles bumbierābols). Te ir jau

pirmais pamats. Vecāki kociņi tik labi vairs nepieaug.

Dārzu ierīkojot, ieteicu pirkt tādus viensēriju kociņus no

uzticamām iestādēm. No tirgus un no šaubīgām kokaudzē-

tavām labāk atturēties. Tāpat no svara ir, lai kociņi būtu

audzēti Latvijā. No svara ir šķirņu pareizība.
Zolidās kokaudzētavās vienmēr lielāka garantija, ka dabū-

sat to, ko prasāt. Pērkot lielākas partijas koku, ieteicu viņus

apskatīt uz vietas kokaudzētavā.

Labākais izrakstīšanas laiks ir rudens, jo tad pavasarī

stādāmais materiāls jau ir pie rokas; bez tam ejošās šķirnes

pavasaros reti kad dabūjamas. Salā pienākušie koki jānoliek
o—l° C siltās telpās un jāizpako tikai tad, kad viss ledus

mitrā iesaiņojuma materiālā pilnīgi izzudis. Lēni atlaižoties

sala sekas nav manāmas.

ležuvuši koki vai nu pilnīgi zemē jāierok, vai arī saknes

jāiemērc ūdenī. Ja koki stipri iežuvuši, tad tos labāk ierakt

ar visiem zariem zemē un krietni saliet. Ja pēc kādām die-

nām savītusē miza ir piebrieduši gluda, tad koki ir glābti.

Jāizpako uzmanīgi, jo daudzreiz izpakojot daudz vairāk

aplauž zarus, nekā uz dzelzsceļa. Rudenī pienākušo stādāmo

materiālu pierok. Ļoti parocīgi pierakt ieslīpi, izraugoties
ēnainu vietu. Izrok grāvīti tik dziļu un platu, ka saknes un

daļa stumbru ieslīpi viņā ietilpst, tad saliek koku pie koka un

piemet ar zemi, raugoties, lai piepildītos visas sakņu starpas.
Zemi piemin. Pirmā grāvīša aizbēršanai resp. kociņu apme-

šanai ar zemi tiek rakts otrs grāvītis, līdzteku pirmajam. Līdz

ar to ir sagatavota vieta nākamai partijai koku, ja viņa ne-

ietilpst pirmajā. Ļoti labi kociņi pārziemo, ja viņus pierok
līdz pašiem zariem. Pēdējie arvienu jāatstāj laukā, lai stāds

varētu elpot. Lai izsargātos no pelēm un zaķiem, tad sakapā-
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tas skujas izbārsta starp kokiem un no virsas un sāniem pār-

klāj ar egļu vai paegļu skujām.

Koku kopšana stādīšanas gadā. lulīņ pec

iestādīšanas koki jāapmiglo ar kaļķa pienu, kuru pagatavo,

ņemot uz 1 spaiņa ūdens 3—4 mārc. nedzēsta kaļķa. Sausam

laikam pastāvot koki pēc vajadzības jāaplej, dodot uz reizi ne

mazāk par 3 spaiņiem ūdens. Zeme ap kociņu jātur tīra no

nezālēm, jāirdina, jāiznīcina visi kaitīgie insekti un sēnītes,

rudenī kociņi jāapsien ar egļu vai paegļu skujām. Apsējums

jānoņem pavasarī, kad izbeigušās straujās temparaturas maiņas

naktīs.

Kroņa kopšana līdz augļiem. Par labāko lormu mūs-

dienās ir atzīta piramidalā. Te kronim pa vidu iet spēcīgs

vada zars, no kura uz visām pusēm vienlīdzīgi izdalās sān-

zari. Apakšējie sānzari ir garāki par augšējiem; sānzari

ieaudzēti pietiekošā attālumā viens no otra. Piramidalā forma

pie ābelēm ar laiku pa lielākai daļai izzūd, bet arvienu paliek
liels ieguvums: augļu un lapu svars izdalās pa 12—15 sān-

zariem un tādējādi izbēgam no koku saplīšanas, ko parasti no-

vērojam mūsu tagadējos dārzos. Arvienu jāraugās, lai zari

pēc iespējas attīstītos vienmērīgi, jāizgriež visi liekie, savstar-

pēji berzējošies zari. Vai kronis nav par biezu, varam spriest

no tam, kā attīstījušies un kā uzglabājas augļu zariņi. Ja gal-
venie zari apklāti ar sīkiem augļu zariņiem līdz pašam stum-

bram un šie zariņi normāli aug un nes augļus, tad kronis

nav par biezu; bet ja šie zariņi sāk iežūt, tad nekavējoši
kronis jāretina. Jācenšas kronis izaudzēt tāds, lai pēc viņa

pilnīgas izveidošanās, t. i. ap 12—15 gadu, tikai pa retam

viens otrs mazāks zariņš būtu jāizgriež, bet nekad lai nebūtu

jāķeras pie pamata zariem. Griešana ir neizbēgams ļaunums

augļu dārzā. Koka jaunībā rētas arvien būs mazākas, un vi-

ņas ātrāk aizdzīs, kā vecam kokam. Tādējādi ari jāiekārtojas.
Zari jānogriež līdz ar zara riņķi, kurš katra zara lejas

galā labi saskatāms. Par tuvu pie stumbra nogriezts zars atstāj

apmēram par vienu trešdaļu lielāku rētu, kas gausi aizdzīst;

jāizbēg arī zaru atplēšana. Par visām lietām nedrīkstam zaru

nogriezt par garu, t. i. atstājot stumbriņu. Pēdējais nekad ne-

apaug, iekalst, sāk pūt, un vēlāk tad puve pāriet stumbrā, līdz

ar to stiprā mērā saīsinot koka mūžu.

Stumbra kopšana. Stumbra mizai jabut gludai un tīrai.

To panākam koku no pašas jaunības labi kopjot, galvenā
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kārtā zemi pienācīgi mēslojot un kopjot. Jauniem kociņiem
stumbrs pa ziemu arvienu jāapsien, lai zaķi neagrauztu un lai

pavasarī miza nesaplaisātu. Tādas pavasara salas rētas nereti

ir par pirmcēloni kociņa nonīkšanai.

Sakņu kopšana. Ie pieder a) zemes irdinasana, b) mēs-

lošana un c) apūdeņošana.

Tagadnes augļu dārzā irdināšanas darbus izpilda starp-

kulturas. Kā starpkulturas nav ieteicamas: gurķi, tomāti,

agrie un vēlie kartupeļi, cukurbietes, jo viņu raža stipri sa-

mazinās. Salīdzinoši mazāk cieš visi kāposti, burkāni, sīpoli,

rabarbari, stiebru augi. Starpkulturas augļu dārzā

ieteicamas pat tad, ja viņas tīras peļņas nemaz

nedotu, jo augļu dārzs jau būtu apkopts. Kaplis vai dārza

dakša vajadzīgi tikai zemes uzirdināšanai un

nezāļu iznīcināšanai ap stumbru zem koka za-

riem. — Arī zāļu kultūra, atiecīgi kopta, var tikt pie-
laista augļu dārzā kā starpkultura.

Mēslošana. Mēslojot starpkulturas, mēslosim arī augļu

kokus, tik nedrīkstam aizmirst kokiem piedot klāt viņu daļu.
Kūtsmēslu jādod vecam kokam 8 ctr., vidējam — 4 ctr.

un mazākam — 2 ctr. No papildu vielām pie kūtsmēsliem

uz 1 ha: 4 ctr. kālija sāls, 12 ctr. tomasmiltu un 20 ctr. kaļķu.

Svaigi kūtsmēsli jādod rudenī, bet satrūdējuši — pavasarī. Ja
mēsli tiek doti augļu kokam atsevišķi, tad viņi jāiestrādā zemē

galvenā kārtā tur, kur beidzas koka zari, tad devumu sa-

mazinot uz kroņa iekšieni un ārieni. Tieši ap stumbru

mēsli nav jādod, jo tur nav uzsūcēju saknīšu. Kūtsmēsli jā-
dod ik 3—4 gadus.

Vircojot jāpiedod uz 8 sp. vircas 1 kg superfosfāta.
Virca jādod pavasara un vasaras mēnešos. Labākais mēsloša-

nas laiks ar vircu — pavasaris pirms pumpuru briešanas; jā-

atkārto, ja kokam vājš pieaugums un bālas lapas. Jāpārtrauc

ap 1. augustu. Dodot augļu kokiem vircu gadu no gada, zeme

ik pa 2;—3 gadiem reiz jākaļķo, izkaisot uz 1 ha 30—75 ctr.

kaļķa. Vircas dod: 10—15 g. vecam kokam vidēji 4—6 spaiņi
ar ūdeni uz pusi atšķaidītas, 20 g. vecam — 10—15 sp. un

30—40 gadīgiem — 20—30 spaiņu uz koka. Sausā laikā pirms
vircošanas ieteicu koku iepriekš saliet ar tīru ūdeni. Vircu,

kā arī citus šķidrus mēslus vislabāk iestrādāt " grāvīšos, tos

vai nu ar kapli vai arklu izdzenot ap zaru galiem (pa kroņa

perifēriju). Pēc mēslojuma iesūkšanās grāvīšus aizpilda.
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„Zelts". Lieto vai nu kompostētu, vai šķidra veida. Lie-

tojot „zeltu" šķidrā veidā, viņš jāatšķaida ar ūdeni, ņemot uz

30—40 spaiņiem ūdens 2—5 sp. pabiezu atkritumu. Vajadzīgo

„zeltu" daudzumu ieliek palielā mucā attiecīgā ūdens daudzumā

un ļauj 5—7 dienas rūgt, divreiz dienā samaisot. Uz 8 spai-

ņiem šķidruma jāpiedod 5 mārc. kālija sāls. Pastāvīgi ar „zeltu"

mēslojot, gadā uz 1 koka ņem;

15 g. vecam kokam I—31 —3 spaiņi,
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Mēslošanas laiks tas pats, kā ar vircu. „Zelts" sevišķi labu

iespaidu atstāj vieglās zemēs un ar caurlaidošu apakškārtu.

Spēcīgi augošus kokus ar „zeltu" nevar mēslot,jo viņš sevišķi
veicina augumu.

Komposta dod uz 1 kv. ass 2—2,5 puda.

Putnu mēslus lieto gan sausus, gan atšķaidītus.
Sausus viņus sasmalcina, sajauc ar kūdru vai zemi un tad vien-

mērīgi izkaisa, līdzīgi mākslīgiem mēsliem. Vienam kokam

dod 4—12 mārc, raugoties pēc stāvokļa un vecuma. Šķidrā
veidā lietojot, ņem uz 15 sp. ūdens 3—6 mārc. sausu putnu

mēslu, ļauj 5—6 dienas norūg, I—21 —2 reizes dienā apmaisot, un

tad lieto, rēķinot uz koka s—lo spaiņi. Visspožākie panākumi
ar putnu mēsliem ir vecos, pagurušos dārzos.

Čilizalpetrs. Jāmēslo slimi, paguruši, no ražas no-

vārdzināti, ar mazu gada augumu koki, bet nekad — spēcīgi

augoši un maz ražojuši. Uz 1 kv. metra jādod 20—50 gr, pie
kam 2—3 paņēmienos. Pirmo reizi jāmēslo īsi pirms pumpuru

plaukšanas vai taisni viņiem plaukstot; otro reizi — kad augļi
rieksta lielumā un trešo reizi — ne vēlāk par 1. augustu.

Norvēģijas za 1 p et r i jādod uz 1 kv. m 25—50 gr;

kaļķa slāpeklis — 12 līdz 40 gr; sērs kā ba i s amon-

jaks — 12 līdz 35 gr.

To masmilti jāiestrādā 8-15 cm dziļumā; labākais

lietošanas laiks — rudens. Uz 1 ha izsēj 10—20 ctr. jeb uz 1

kv. m 50—100 gr. Ļoti labu iespaidu atstāj vecos dārzos un

kaļķa nabagā zemē. Tomasmiltu iedarbība nomanāma 3—4

gadi.

Superfosfāts jādod pavasarī uz 1 kv. m 30 —50 gr

vienkāršā un 15—25 gr dubultā mēslojumā, iestrādājot 5—12 cm
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dziļumā. Superfosfāts sevišķi noderīgs gadījumos, kad fosfor-

skābe jāpiegādā uz ātru roku.

30 v n 40% kālija sals jāizsēj rudenī vai agra pava-

sarī, uz 1 kv. m 20—40 gr.

Chlorkalijs — uz 1 kv. m 10—20 gr, izsējot rudenī

vai agār pavasarī un sekli iestrādājot ar ecēšām vai grābekļiem.

Sērskābais kālijs — uzl kv. m 20—30 gr; jāizsēj
rudenī vai agrā pavasarī; jāiestrādā sekli.

Kam i t s jādod rudenī vai arī ziemā, kad apstākļi to

atļauj. Kainitu var lietot dārzos: 1) pietiekoši bagātos ar

kaļķi, 2) ar ūdeni caurlaidošu apakškārtu un 3) ar pietiekošu
ūdens saturu. Uz 1 ha jāizsēj 12—18 ctr.

Pelni, uzglabāti sausā vietā, dodami uz 1 ha 20—50 ctr.

lestrādājami tāpat, kā pārējie kālija mēsli. Pelni bez kālija
satur arī kaļķi un fosforskābi, tā tad ļoti vērtīgs mēslojums.

Kaļķis. Mūsu zemes pa lielākai daļai kaļķa nabagas.
Ik pa 3—4 gadi reiz jādod uz 1 ha 30—50 ctr., iestrādājot 5 cm

dziļi; zeme jākaļķo rudenī. Ļoti labi augļu dārzā lietot mer-

ģeli vai avotu kaļķi. Merģeļa uz 1 ha lieto 200—700 ctr., iz-

vedot ziemā un pavasarī iestrādājot.

Ģipsis (sērskābais kaļķis) jālieto tikai bagātās zemēs,
dodot uz Iha 5 —10 ctr.; mēslošanas laiks — rudens un agrs

pavasars.

Ražas kopšana. Augļus vēlams izretot, lai viņi iznāktu

vienmērīgi un koks nebūtu pārāk apgrūtināts. Retošana jāiz
dara divos paņēmienos: pirmo reizi tūliņ pēc noziedēšanas un

otru reizi tad, kad auglīši ir mežābola lielumā. Raugoties

pec šķirnes un ražas, pie katra augļu zariņa atstāj vienu,
divus un trīs augļus. Jāizgriež ievainotie un vāji attīstītie.

B al s tī š a n a jāiesāk tad, kad zari no sava normālā stā-

vokļa noliekušies par 10—15 cm. Balstiem noder zarainas

kārtiņas; vai arī gludās kārtiņās ieslīpi ieurbt tapas. Balsti

jāsagatavo ziemā.

Augļu noņemšana. Araugļiemjāapieats tāpat,

kā ar olām, t. i. pa vienam viņi no kokajānoņem,

pa vienam jāieliek grozā un pa vienam jāizņem
iz groza. Kritušie un saspaidītie augļi jāuz-
lasa atsevišķi un jānovieto atsevišķi, lai

pūdami nemaitātu citus. Eksportam der tikai ve-

seli, nesaspaidīti augļi, un tikai tādi arī uzglabājās. Saspai-
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dītie augļi ir vienas dienas prece un tādi katrreiz

lēti jāpārdod.

Tirgum vasaras augļi jānoņem apm. vienu nedēļu

pirms viņu lietošanas gatavības, t. i. kad zāleszaļā krāsa sāk

pāriet dzeltēnzaļā. Vasaras augļi tūliņ pēc noņemšanas jāšķiro,

jāiesaiņo un jāsūta tirgū.

Agrie rudens augļi jānoņem 5—6 dienas pirms viņu

lietošanas gatavības, bet vēlie — 12—14 dienas. Pēc noņem-

šanas tūliņ jāšķiro, jāiesaiņo un jāsūta tirgū.
Ziemas augļi jāatstāj kokā, cik ilgi vien atļauj sals un

cik ilgi viņi paši turās kokā. 1-3° C stiprs sals augļus kokā

nemaitā, tik sasalušus augļus nevar aizkārt.

Ziemas āboļi, pirms novietošanas uzglabāšanas telpās vai

sūtīšanas tirgū, jāizsvīdē, t. i. noņemtiem jāļauj I—2 nedēļas

nogulēties un tikai tad šķirot un saiņot. Augļiem ar asu mizu

(Ribstona pepiņš, Boskopas skaistais, Coulon'a renete), pietiek
ar 2—3 dienām. Bumbierus nesvīdē.

Vidējs strādnieks vienā diena novāc 12—25 pudus aboļu.

Aboļus iesaiņojot vai novietojot uzglabāšanas telpas, ne -

drīkst slaucīt.

Ķirši jānoņem ar visiem kātiņiem, jo tikai

tādi labi panes transportu. Jo garāks ceļš ķiršiem

priekšā, jo negatavāki viņi jānoņem. Parasti melnie ķirši

s ū tī š an ai jānoņem tad, kad viņi ir sarkani, un sarkanie,
kad viņi rozā, rozā — kad dzeltēni un dzeltēnie

— kad balti.

1 strādnieks viena dienā noņem 3—472 puda ķiršu; iz-

veicīgākie pat līdz 12 pudi.
Plūmes sūtīšanai jānoņem nepilnīgi gata-

vas: zilās tad, kad viņas ir tumši sarkanas, bet dzeltēnās —

kad baltas. 1 strādnieks vienā dienā novāc 9—lo pudu plūmju.
Techniskam vajadzībām tiklab ķirši, kā ari plūmes jā-

cenšas noņemt gatavākas.

Augļu šķirošana. Mūsu augļi jāšķiro 3 daļās, raugoties

pēc viņu ārējā izskata un labuma

Pie 1. šķiras pieder tikai pilnīgi atttlstl'

jušies, bez jebkādiem ievaino j v m i c m, va i nil

tādi būtu no sēnītēm vai insektiem, bezie-

spiedumierrij laikā noņemtie un labākie augļi.
i. šķira ir tikai mazāki par pirmo šķiruj

bet ari pareizi izauguši Un nekādā ziņā ne

tārpainie, kraupainie un saspaidītie augļi;



368

3. šķira — brāķis,, kurš tirgu nav sūtāms",

jo neatmaksājas sūtīšana. Brāķī nu nāk viss, kas

nederīgs 1. un 2. šķirā — tārpa i n i c, plankumainie,
iedauzītie un kroplie.

Augļu šķirošanas pamatā ir katras šķirnes noteikts svars

100 kg āboļiem.

n/r-i-i i /c • i \ i ira 10—14 k£-
Malābols (Serinka) S jj 6 ļ0

Leišu pepiņs [ g ļļ 6- 8
„

| l k 12-13
„

Rudens strīpotais, Borovinka 11.
„

10—12
„

| mazi B—lo8—10
„

ļ ī. šķira 18—22
„

Antonovka 11.
„

14—18
„

\ mazi 10—14
„

f I, šķira 14—16
„

Baltais dzidrais . . {IL . 10__14
„

sīpoliņš... Ia; ļ Iz
c ;;

Ziemas strīpotais, sarkanais | I.
„

12—13
„

ziemas kalvils ļ 11.
„

10—12
„

Dzeltenais Richards . . .•{ ļļ " ļ!ļ ļg *

Iesaiņošanas materials. kā iesaiņošanas materiāls no-

der papīra atkritumi, ietinamais papīrs, koka plūksnas un sausa

baltā purva sūna.

Sal m i, siens un pela v a s, lai viņi būt v die z-

cik tīri, neder iesaiņošanai, jo viņi viegli paliek

mitri, sapel, un līdz arto augļi paliek nelietojami.

lesaiņošanas trauki pagaidām vislabākie ir kastes,

bet var tikt lietotas arī mucas. Kastes lieto vietējā tirgū
1—2—3 pudu; eksportam 15 un 25 kg.

Vāģu virsū augļus (āboļus un bumbierus) var vest

tikai tad tirgū, ja paredzēts viņus pārdot mārciņām tūlītējai
izlietošanai vai ari marmelādes vai augļu vīna fabrikām. Vāģu
virsū augļi iespaidās, un tādus nevar uzglabāt, ne arī iz-

lietot kaltēšanai, jo iespaidītas vietas izžuvušas ir melnas.

Arī labākie un lielākie augļu veikali iespaidītus augļus ne-

pērk vai arī par tādiem maksā smiekla naudu.

Mums jāzin, ka saspaidītie augļi eksportam ne-
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der uri ri eūžgla bāja s, un kātadi nereti pusi no-

šāvās vērtības zaudē.

Augļu uzglabāšana. Bez dzesināšanas ietaises uz-

glabāt var tikai vēlos rudens un ziemas augļus; bet pārējie

pēc noņemšanas tūliņ jālaiž tirgū. Ne katrreiz uzglabāšana

atmaksājas, bet ne katrreiz arī viņus izdevīgi tūliņ rudenī tirgū
laist. Augļi labi uzglabājas telpās, kur temperatūra ir ap

-f- 2—6° C, pie tam vienmērīga, ar tīru un pietiekoši mitru gaisu.
Visērtāk augļus uzglabāt īpašās telpās — augļu pagrabos, bet

var izlietot arī neapdzīvotas istabas v. t. t., ja tik tuvumā nav

vielas, kas atdala stipru smaku, kuru augļi viegli uzņem.

Uzglabājot augļi zaudē caurmērā 4—6°/o no sava svara, bet

dažas šķirnes pat 14—18°/o.

Kaitīgie kukaiņi. Ābeļu ziedu dūrējs — sme-

cernieks (Anthonomus pomorum L.). Mazs, pelēks vaguliņš

ar garu snuķīti un gaišu strīpu šķērsām pār muguras pakaļējo

daļu. Pārziemo aiz vecās mizas, zem sūnas, koka caurumos,

kur jūtas drošs. Līdz ar pavasara siltākām dienām viņš ir

uz kājām un apgrauž pumpurus, jaunās lapiņas. Parādoties

pirmiem ziedu pumpuriem, ziedu dūrējs sapārojas, mātīte ar

snuķīti izgrauž ziedu pumpurā caurumiņu, iedēj tur oliņu un

ar snuķīti viņu iebāž ziedā.

Durtie ziedi neuzzied, bet sakalst. Cīņa ar šo kaitēkli

pie labas gribas nav grūta. levērojot to, ka ābeļu ziedu dūrējs
ziemas dusai meklē aizsargātu vietu, tādu viņam var sagatavot

īpaši jūlijā, apliekot ap koka stumbru tā sauktās ķeramās jostas.
2 pēdu augstumā no zemes ap stumbru apsien voiloka vai

vecu kažoku atliekas un lai nesamirktu, pārsien ar pergamenta

papīru. Josta 6 collas platumā ir pietiekoša. Var ņemt arī

koka plūksnas, siena vai salmu grīstes, vecas mašas. Par

visām lietām jāraugās, lai jostas būtu sausas. Jostu apskatīšanu
var atlikt līdz rudenim, kad viņās būs ievietojies arī otrs kai-

tēklis — ābolu tārps. Otrs līdzeklis ir sabojāto, brūno

pumpuru uzlasīšana. Salasītie ziedi jāsaber kādā traukā un

jāapsien ar šķidru drēbi. Pēc kāda laika ieraudzīsim mums

jau pazīstamos smecerniekus un bez tam ulaidus, spārnotām
skudrām līdzīgus, ar garām kājām un caurspīdīgiem spārniem,

kukaiņus — jātniekus. Šie ir izauguši no oliņām, kuras iedētas

smecernieku cirmeņos. No tāda cirmeņa smecernieks vairs

neiznāk. Novērojumi pierādījuši, ka šie jātnieki dažos gados
iznīcina līdz 75°'o smecernieku. Lūk, kamdēļ salasītie pumpuri

Lauksairnn. padomnieks
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tūliņ nav iznīcināmi. Trešais līdzeklis — ļoti radikāls

— pa ziedu laiku no rītiem smecerniekus uzpurināt uz īpaša

paklāja un iznīcināt. Tāļāk — īsi pirms ziedēšanas kokus

apmiglot ar kaļķa pienu. Kaļķa piens rada garoziņu, kurai

smecernieki ne labprāt caurgraužas. Beigās —jo vienmērīgāka
ziedēšana, jo mazāk posta nodarīs ziedu dūrējs — vaļējos ziedus

viņš vairs neaiztiek.

Ābolu tārps (Carpocapsa pomonana L.) jeb ābolu

tvērējs ir mazs tauriņš, kurš parādās pa ābeļu ziedēšanas laiku

vai arī pāris nedēļas vēlāk un dēj oliņas pa lielākai daļai uz

jauniem auglīšiem. No oliņām iznāk kāpuriņi, kuri iegraužas

auglīšos un barojas no auglīša mīkstuma un sēklām. Katrs

kāpurs iznīcina vismaz vienu augli, bet bieži vien divus. Zau-

dējumus šis kaitēklis nodara ļoti lielus.

Visradikālākais cīņas līdzeklis ir ķeramās

jostas. Bet jostas pilnīgi līdz tikai tad, ja stumbrs ir gluds,

t. i. tīrs no vecās mizas, sūnas. Neviens koks dārzā nedrīkst

palikt bez ķeramām jostām. Turpmākais darbs — kritušo

augļu uzlasīšana un iznīcināšana: izgriež tārpainās vietas

un applaucē ar verdošu ūdeni. — Apmiglošana ar parīzes

zaļumu vai džepsinu līdz tikai tad, ja tas izdarīts īstā laikā —

kamēr vēl kausiņa lapiņas nav sakļāvušās un ja apmiglošana
izdarīta ļoti rosīgi.

Nirējs (Argvresthia conjugella Zell.) āboļiem uzbrūk

tikai pīlādžu (sērmūkšu) neražas gados. Vairāki kāpuriņi iz-

lodā augli šķērsām, krustām, tādējādi viņu padarīdami pilnīgi

nelietojamu. Cīņa — koki jāapmiglo nirēja lidošanas laikā

ar parīzes zaļumu vai arseniku.

Salnas tauriņš (Cheimatobia brumata L.) lido nakti.

Mātīte bez spārniem, tikai tēviņš spārnots. Rudenī mātīte tek

pa koka stumbru uz augšu — zaros, kur visvairāk pie pum-

puriem pielīmē savas iezaļganās oliņas, no kurām pavasarī
izlien sīciņi kāpuriņi. Viņi pirmā laikā barojas no pumpuriem,

viņos iegrauzdamies; vēlāk, lapām plaukstot, pāriet uz viņām

un,
lielā vairumā kāpuriem pārādoties, var pilnīgi lapas noēst.

Ari jaunie augļi še netiek taupīti. Cīņa sekoša: sākot no

pus septembra ap koka stumbru un mietu, ja tāds ir, jāapliek
līmes riņķi tik cieti ap koku, ka tauriņš nevar palīst garām.

Bezspārnmātīte, rāpdamās augšup, pielīp pie līpīgā riņķa un

te nonīkst. Otrs līdzeklis — pavasarī, kad lapas sāk

plaukt, koki jāapmiglo ar parīzes zaļumu vai arsenu.
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Baltais koku tauriņš (Aporia crataegi L.) pārziemo

kāpura veidā ligzdās, kuras savītas no sausām lapām. Rudenī

kāpuriņi nodara ļoti niecīgu ļaunumu; visvairāk — pavasarī.

Tamdēļ ari cīņa ir ļoti viegla — ziemā jānolasa kāpuru ligz-

das, kuras jau pa gabalu labi saredzamas.

Ābeļu medus utis (Ps}rlla Mali Fčrst.) No oranž-

krāsas oliņām iznākušas utis agrā pavasarī izsūc no lapu un

ziedu kātiņiem un jaunaudzēm sulu. Nereti no viņām visa

raža iet zudumā.

Cīņa ar ābeļu medus utīm nav grūta, tik viņa jā-
iesāk un jāizved īstā laikā.

Pavasarī, kad pumpuri sāk briest, koki pamatīgi jāap-

miglo ar s—7°/o5 —7°/o dzelzsvitriola šķīdinājumu, un oliņas būs

iznīcinātas.

Lapu utis (Aphis Mali Fabr.) augļu dārzā darbojas

līdzīgi medus utīm, izsūkdamas augu sulu. Apsēstās jaun-
audzes apstājas augšanā, saliecas un bieži vien iekalst.

Cīņa: pavasarī, pumpuru briešanas laikā, 5—7% dzelzs-

vitriola šķīdinājuma, un vasarā, ja utis pamanītas — kvasia

skaidu novārījums, tabakas nomērcējums vai zaļo ziepju šķī-

dinājums.
Sēnīšu slimības.. * Ābolu kraupe (Venturia inaequ-

alis Aderh., agr. Fusiclādium dendriticum Fuck.) gadu gadā

augļkopjiem nodara milzīgus zaudējumus, jo kraupainos augļus

eksportēt nevaram un arī vietējā tirgū viņus mazāk

vērlē. Ar kraupi saslimst ābeles, bumbieri, ķirši un plūmes.

Sirgst netikvien augļi, bet ari lapas un zari. Kraupainie augļi
neattīstās normāli, bieži vien sasprēgā. Kraupe pārziemo lapu

audos, zariņu un augļu virsējos audos.

Bumbieri pret kraupi jūtīgāki par āboļiem, kraupainie
bumbieri paliek kokaini, stipri sasprēgā un lietošanai pilnīgi

nederīgi.

Ja kraupe uzkrīt vel jaunam ķiršu ogam, tad viņas sa-

kalst un paliek kokā karājoties; vecākās ogas sasprēgā.

Cīņa: jāstāda pret kraupi izturīgas šķirnes,

jāievēro normālais attālums pie stādīšanas,

dārzs pareizi jākopj, īstā laikā jālieto pretsē-

nīšu šķidrums (bor d o vai burgu n d a s, sēra kaļķis,

sērakaļķa maisījums).

Augļu puve (Sclerotinia fructigena Schrot., agr.

Monilia fructigena Pers.). ' Šī sēnīte uzbrūk tiklab sēkliņu ko-
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kiem — ābelēm, bumbierēm, kā ari kauliņu kokiem — ķir-
šiem un plūmēm (Scler. cinerea Schrot.). Uz ķiršiem viņa

iedarbojas sevišķi intensivi un, ja netiek sperti nekādi soļi,

dažos gados skābo ķiršu plantācija var galīgi iznīkt. Pie ķir-

šiem labs cīņas paņēmiens — izgriezt saslimušos za-

rus, tādējādi pāra gados slimību varam pilnīgi izskaust.

Vispārēja cīņa: jātur dārzs tīrībā, slimie zari jāiz-

griež, augļi jāuzlasa un jāsadedzina; pārējie cīņas līdzekļi tie

paši, kā pret kraupi.
Vēzis (Nectria Galligena) visvairāk sastopams uz ābe-

lēm. Vēža rētas visbiežāk parādās dažādu ievainojumu vietā,

kā: sala rētās, insektu ievainojumos, krusas rētās v. t. t.

Rētas malas nelīdzenas, sapampušas, krunkainas. Miza

tādās vietās paliek brūna, nomirst un atloboties atklāj jau no-

mirušu, tumšu koksni. Nepareizi koptiem augļu kokiem zaru

sadalīšanās vietās bieži ieraugāmas tādas rētas, kuras arvienu

palielinās. Dažkārt tādās vietās redzam tikai uzpampumu —

tas ir slēgtais vēzis. Visvieglāk ir pielietot aizsargu līdzekļus :

1) zarus griezt īstā laikā, 2) kokus aizsargāt no mizas ievai-

nojumiem, 3) kokus griezt pēc iespējas mazāk, 4) nekad

negriezt pēc pumpuru izplaukšanas, 5) dārza zemi drenēt,

6) smagas zemes uzlabot, piedodot klāt irdinošas vielas 7) ne-

ņemt potzarus no slima koka, 8) audzēt vietējiem apstākļiem

piemērotas šķirnes, 9) potēt uz vietējos apstākļos izturīgiem

potcelmiem un 10) mēslot vispusīgi. levērojot šos noteikumus,

vēzis reti dārzā ieviesīsies ; bet ja nu tas tomēr notiktu, tad

slimā vieta ar asu nazi jāizgriež līdz veseliem audiem un jā-

apsmērē ar potvasku vai biezu eļļas krāsu. Ja l
/s—

2/s no

zara ir pārņemtas ar vēža sēnīti, tad tādu labāk nogriezt līdz

veselai vietai vai līdz ar stumbru. Kā labs aizsarglīdzeklis
ir koku desinficēšana ar s—7°5 —7°/

0
dzelzsvitriola šķīdinājumu

un kaļķa pienu.
Dažādas sūnas un ķērpāji, ar kuriem pārklāti veco augļu

koku sīkie zari, viegli notīrāmi, miglojot šos kokus ar s—7°5 —7°/0
dzelzsvitriola šķīdinājumu koka bezlapu stāvoklī, kā ari kaļ-

ķojot ar svaigi dzēstu kaļķa pienu.

Pretlīdzekļi. Pretsēnīšu šķidrumi (fungisidi):
dzeizsvitriola šķīdinājums, bordo šķidrums, burgundas šķid-

rums, divsērainais kalcijs, sēra kaļķa maisījums un kaļķa piens.
Dzeizsvitriola

un sēra kaļķa šķidrumus

drīkst lietot koku bezl ap v stāvo klī, jo citādi apdegs
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lapas un augļi; bordo šķidrums jāņem lū/o un jāuzmanās;
drošākais ir kaļķa maisījums, kurš kraupes sēnītei neļauj attī-

stīties, bet lapām un augļiem ļauna nedara. Lietojot sēra

kaļķa maisījumu, bez bordo šķidruma var iztikt.

Šķidrumu pagatavošana: Kaļķa piens. Kaļķa

pienu parasti izgatavo, ņemot uz 1 spaiņa ūdens 3— 4 mārc.

nedzēsta kaļķa. Ar nelielu ūdens daudzumu kaļķus papriekšu
dzēš un tad pielej pārējo daļu. Miglojamā aparātā jālej caur

smalku sietiņu. Kaļķa piens jālieto rudeņos un pavasaros pēc
koku notīrīšanas no vecās mizas — sūnu, ķērpju, kā arī daudzu

kaitēkļu oliņu iznīcināšanai. Jākaļķo viss koks.

Dzelzs vitriola šķ ī di n āj v m s. Uz 100 mārc. ūdens

5 —7 mārc. dzelzsvitriola jeb uz 1 spaiņa (30 mārc.) ūdens

1 m. 16 lotes — 2 m. 3 lotes. Jāņem koka, māla vai akmeņa
trauki. Dzelzsvitriols šķīst viegli, pat aukstā ūdenī. Jālieto,
kad koki bezlapu stāvoklī.

Divsērainais kalcijs Māla podā (kurā var vārīt),

pamazām pielejot nedaudz ūdens, dzēš 5 mārc. laba dedzināta

kaļķa un, pastāvīgi maisot ar koka lāpstiņu, lēnām ber klāt

3 m. 24 lotes sēra (zēveles) ziedu. Pēc minūtēm 5, kad podā

vienmērīgi izjukusi baltganā masa, pielej pēc iespējas vairāk

ūdens un vāra 45—60 minūtes. Tad izkāš caur sietu lielākā

koka vai akmeņa traukā un pielej vēl tikdaudz ūdens, ka

pavisam iznāk 5 spaiņi. Pēc atdzišanas tūliņ jālieto, — neuz-

glabātas ilgāk par 24 stundām. Jālieto, kad koki bez-

lapu stāvoklī.

Sēra kaļķa maisījums. Koka traukā nelielā ūdens

daudzumā dzēš 3 m. 24 lotes labi izdedzināta gabalaina kaļķa.
Kad kaļķis sācis karst, palēnām sāk piebērt tikpat daudz

sēra ziedu, pie kam pastāvīgi maisa. Tad, kaļķa vārīšanās

mitējusies un maisījums pamatīgi sajaukts, pielej 24 stopi ūdens,
lai visa masa pilnīgi atdzistu. Ja maisījums ātri nedabū atdzist,

viņš pieņem brūnganu krāsu un tad ir nederīgs lietošanai.

Pareizi sagatavotai masai jābūt dzeltēnai. Tādu maisījumu

var uzglabāt līdz 2 nedēļām, bet tad jāpieliek ap 4 lotes cukura.

Priekš lietošanas iznāk 8 spaiņi. Aparātā jālej caur sietiem,

iepriekš labi samaisot. Var lietot kurā katrā laikā bez bailēm,

ka lapas vai augļi apdegs. Pilnīgi izpilda bordo šķidruma vietu.

Izdarot rasināšanu tanī laikā, kad koki jāglābj no kāpu-

riem, sēra kaļķa maisījumam pieliek ik uz 8 spaiņi maisījuma
3—4 lotes parizes zaļuma.
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1 o/o bordo šķidrums. Uz 10 spaiņiem ūdens jāņem

3 mārc. vara vitriola un tikpat daudz laba dedzināta gaba-
laina kaļķa. Vara vitriolu un kaļķi šķīdina un dzēš katru

atsevišķā traukā. Kad šķidrumi pilnīgi atdzisuši, abus lej

uz reizi lielākā traukā, pie kam pastāvīgi jāmaisa. Kaļķa

piens jākāš caur smalku sietiņu. Trauki jāņem māla, akmeņa

vai koka. Pēc tam pielej tik daudz ūdens klāt, ka kopdau-
dzums iznāk 10 spaiņi, samaisa un ņem lietošanā. Bordo

šķidrums jālieto tanī pašā dienā.

Burgundas šķidrums atšķiras no bordo šķidruma
tanī ziņā, ka viņu izgatavojot kaļķa vietā ņem zodu. Izpilda

viņš to pašu vietu, kādu bordo šķidrums, bet izgatavošanas

ziņā ar viņu dažreiz iznāk ērtāk, jo kaļķi ne katrreiz ir pie

rokas, bet zodu var dabūt kautkurā bodē. Izgatavo viņu

tāpat, kā bordo šķidrumu: 4 spaiņos ūdens arī 1 mārc. zodu,

kuru šķidrumu salej vara vitriola šķīdinājumā, un tūlīt var

sākt apmiglot. Šāds šķidrums satur 0,4 °/o vara. Šķidrums

derīgs B—lo8—10 stundas.

Insektisidi: Parizes zaļums ūdenī nešķīst, bet

tik ar to samaisās, kamdēļ diezgan ātri nosēžas trauka dibenā.

levērojot to, pie lietošanas šķidrums arvien jāapmaisa. Jo
smalkāks zaļums, jo labāk tas savienojas ar ūdeni, vienmērīgāk
izdalās uz augļiem un lapām un ātrāk nokļūst kāpura kuņģī.
Pirms samaisīšanas ar ūdeni, zaļumsjāsaveldzē
un miezerī jāsaberž. Kad tas padarīts, tad liek pietiekoši
lielā traukā un pielej attiecošo daudzumu ūdens. Otrā traukā

sagatavo kaļķa pienu un qaur smalku sietu pielej pie atšķaidītā

zaļuma. Uz 1 spaiņa (30 mārc.) ūdens jāņem 1 lote

parizes zaļuma un 2 lotes laba nedzēsta kaļķa.
Parizes zaļums labāk iedarbojas, ja viņu šķīdina smirdspirtā.

Ņem 1272 mārc. smirdspirtā un viņā šķīdina 1 mārc.

parizes zaļuma. Neviltots parizes zaļums šķīst smird-

spirtā bez nogulsnēm. Šo daudzumu atšķaida 96 spaiņos ūdens.

Stiprāks atšķaidījums apdedzina lapas.
Svina arsenats. Šis ir viens no labākiem līdzek-

ļiem cīņā ar grauzējiem, līdzīgi parizes zaļumam. Lieto 1%,

t. i. uz 100 litriem ūdens 1 kg svina arsenata. Neapdedzina

lapas; viegli šķīst ūdenī.

Kvasijas skaidu novārījums. 3 mārc. kvasi-

jas skaidu (Lignum Quassiae amara) aplej ar vārošu ūdeni

(apm. 1 spaini), ļauj ievilkties 12 stundas, tad vāra 2 stundas
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un pēc tam izkāš. Atsevišķi izšķīdina 3 mārc. zaļo ziepju

i/2_l spainī silta ūdens. Kvasiju un ziepju ūdeni salej kopā
lielākā traukā un pielej aukstu ūdeni klāt tikdaudz, ka kop-

daudzums iznāk 8 spaiņi.

Kvasijas skaidu novārījumam daudz lielāka nozīme kā

līdz šim domāja: viņš izrādās par ļoti labu pret dažādam

lapu-, medus- un pat komatveidīgām utīm; bez tam pret
dažiem kāpuriem. Pret Mvtilaspis pomorum (komaveidīgas

bruņuutis) kvasijas šķidrums jālieto tanī laikmetā, kad no

oliņām isšķiļas mazie cirmentiņi un izklejo pa koku. Šī pro-

cedūra ilgst 4—5 dienas maija beigās. Ar vienkāršo pavairo-

jamo glāzi viegli novērojams oliņu izšķilšanās sākums. Tad

mudīgi pie darba.

Tabakas nomērcējums. lļi mārc. machorkas

(ļoti laba pašaudzēta) nomērcē 12 stundas 1 spainī vāroša

ūdens, pēc tam izkāš un ņem lietošanā.

l°/o zaļo ziepju šķīdinājums pa lielākai daļai
līdz tikpat labi, kā iepriekšējie šķidrumi, bet iznāk daudz lētāks.

Vajadzīgo ziepju daudzumu šķīdina nelielā daudzumā silta

ūdens un tad pielej pārējo ūdens daļu. Ar zaļo ziepju šķīdi-

nājumu vispirms vajaga apmiglot vienu — divus kokus un

novērot iedarbību. Ja šķidrums par vāju, tad jāpagatavo 2°/o,

no kura nobeidzas visas lapu utis. Tik 2°/o šķidrums daudzos

gadījumos apdedzina lapas, un tādēļ nule aizrādītais priekšmē-

ģinājums ar 2°/o šķidrumu visnotaļ nepieciešams.

Arsenika šķīdinājums. 1 mārc. arsenika un lLji

līdz 2 m. veļas zoda vāra apmēram 1 stundu 1 spainī ūdens.

Kad arseniks pilnīgi izšķīdis, tad pieliek vēl 5 mārc. kaļķa

un vēl vāra 7a stundu. Lietojot jāatšķaida līdz 100 spaiņos
ūdens.

Kāpuru līme.

t.

5 daļas priežu vai egļu sveķu,

3
„

stearina,

2
„

cūku tauku.

II

5 daļas kalifonija,
2

„
stearina,

2
„

cūku tauku,

1
„

biezā terpentina.

111.

5 daļas rapšu eļļas,

1
„

cūku tauku,

1
n

biezā terpentina,

1
„ kalifonija.
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Šas daļas uz mazas uguns kopā jāsakausē un tad kāda

podā līdz lietošanai jāuzglabā.

Ap koka stumbru un mietu, ja tads ir pie koka, apsien

papiru un pēdējo apsmērē ar sagatavoto līmi.

Miglojamie aparāti (sprices). Lai ar augšā aprak-
stītiem šķidrumiem kokus pareizi apmiglotu, tad ir vajadzīgi

īpaši aparāti. Šie aparāti mūsu dienās tā konstruēti, ka šķid-

rumu pilnīgi pārvērš miglā, kamdēļ viņus arī sauc par miglo-

tājiem. Pie miglošanas stingri jāraugās uz to, lai nāvīgais šķi-
drums uz lapām v. c. koka daļām nesatecētos pilienos, bet pār-
klātu visas stādu daļas smalka apmiglojuma veidā. Tādā kārtā

izlietojam mazāk šķidruma, un nav jābaidās no nekādām ļaunām

sekām, kādas bieži ceļas kokus vienkārši apšļācot. Ir vairākas

sistēmas miglojamo aparātu un dažādos lielumos. Par labā-

kiem šimbrīžam izrādījušies: a) uz muguras nēsājamie — Dei-

desheimesunVermoreļa tīpa, maksa Ls 50.—60.
—,

Automax

Ls 95.— 100.—; b) lielāk i c: uz tačkas novietoti „Khenania"

un „Phoenix" —Ls 180.— 240.—; tad pārnēsājamie var pār-

vadājamie: Pomona — Ls 120.—. Mūsu lielākos dārzos viegli

var iztikt ar Pomona un Rhenania vai Phoeni\.

Cīņas kārtība. Sekmīgai cīņai ar dažādiem augļu
dārza kaitēkļiem pamats ir — pilnīga tīrība augļu dārzā un

labas zemes un koku kopšana. Cīņas gads iesākas rudenī un,

ar nelielu starpbrīdi ziemā, turpinās līdz otram rudenim.

Pavēliem rudens un ziemas mēnešiem jā-
nolasa no kokiem visas kāpuru ligzdas (baltā koku tauriņa

un zeltasta) un mazie sakaltušie auglīši un jāsadedzina.
Pavasarī — pirms pumpuru briešanas —

koki pamatīgi jānotīra no vecās mizas, pēdējo sadedzinot, un

tūliņ jāapmiglo ar s—7°/o5 —7°/o dzeizsvitriola šķīdinājuma. Pēc tam

visi koki jānobalsina ar kaļķa pienu.

Lapām plaukstot jāapmiglo ar parizes zaļumu

vai svina arsenatu (pret salnas tauriņu kāpuriem).

Tūliņ pēc noziedēšanas jāmiglo ar sēra mai-

sījumu vai ar bordo šķidrumu, pieliekot parizes zaļumu vai

svina arsenatu (pret kraupi, āboļu tārpu, salnas tauriņu kāpu-

riem). Šie šķidrumi jāatkārto ik 10—14 dienas, raugoties pēc

vajadzības, un jāizbeidz 3—4 nedēļas pirms augļu noņemšanas.

Pēc neilga laika, ja ir utis, jāmiglo ar kvasijas
skaidu novārījumu vai tabakas nomērcējumu, atkārtojot pēc

vajadzības.
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Jūnija vidū, kad ziedu dūrējs jau izaudzis, jāapliek ķe-

ramās jostas no voiloka, aitas ādām, salmu grīstēm, koka

plūksnām, siena, veciem maisiem etc, t. i., kāds līdzeklis pie
rokas. Pirmais te ieradīsies ziedu dūrējs, tad, jūlija beigās —

āboļu tārps te ieņem vietu iekūņošanai. Kur āboļu tārps at-

tīsta tikai vienu paaudzi, tur jostu noņemšana un apskatīšana

jāizdara pēc augļu novākšanas; bet kur divas paaudzes — tur,

sākot ar jūlija pēdējām dienām, jāapskata iknedēļas.

Reizē ar āboļu tārpu iznīcina arī ziedu dūrēju.
Visu cauru vasaru kārtīgi jāuzlasa nobirušie

auglīši no zemes, iepuvušie pēc iespējas jānolasa jau no ko-

kiem. Mazie tārpainie auglīši jāapplucina un tad jāsaber

komposta kaudzē; lielākiem — jāizgraiza tārpainās vietas un

pēdējās jāapstrādā, kā pirmāk, bet labās daļas jāizlieto saim-

niecībā. lepuvušie augļi jāsadedzina.

Septembra vidu ap koka stumbru jāapliek kāpuru
līmes riņķi, pret salnas tauriņu bezspārnaino mātīti.

Ķiršu un plūmju dārzos jālieto tie paši

cīņas līdzekļi, kā āboļu dārzā. Bez tam — jū-

nija un jūlija pirmās dienās — pamatīgi jāizgriež visi sakal-

tušie un sausie zariņi līdz ar sakaltušiem ziediem un ogām

(ķiršu puve).

Ogu dārzā — līdz ko kāpuri parādās uz jāņogām un

ērkšķogām — jāapmiglo ar parizes zaļumu vai ar arseniku.

Jāatkārto pēc vajadzības.
Pret ogulāju lapu sēnītēm bordo šķidrums

jālieto pirmo reizi pirms ziedēšanas, otro — tūliņ pēc ogu

aizmešanās.

Pret ērkšķogu nāvi — pirms pumpuru briešanas 1% dzelzs-

vitriola šķīdinājums, bet lapām — plaukstot un vēlāk pēc
noziedēšanas — veļas zodas atšķaidījums ar zaļām ziepēm ik-

katras 10—14 dienas, raugoties pēc laika; lietainā laikā biežāk

jāatkārto, bet sausā retāk.

Veco dārzu kopšana.

Vispirms vecie dārzi jāizreto tā, lai viņos tiktu iekšā

gaisma un gaiss. Mūsu vecos stādījumos pa lielākai daļai katrs

otrais koks jāiznīcina, jo tādā biezoknī labus, tīrus augļus,

noderīgus vietējam tirgum un eksportam nevaram izaudzēt.

Tālākais darbs — sauso un lieko zaru izgriešana resp. kroņa

izretošana atstātiem kokiem un sarepējušās mizas notīrīšana
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no koka stumbra un resniem zariem. Miza iabi tīrās mitrā

laikā. Viņa jāuztver uz mašiem vai maisiem un jāsadedzina.

Lai sūnu un ķērpjus notīrītu no smalkiem zariem, tad, pēc

iepriekš minēto darbu pabeigšanas, viss koks pamatīgi jāap-

miglo ar 5—7 % dzelzsvitriola šķīdinājumu.

Pavasarī, pirms pumpuru briešanas, koks jāapmiglo ar

divsēraino kaļķi.

Ap pumpuru briešanas laiku dārzs jāmēslo ar vircu vai

šķidro zeltu, kā to redzējām, runājot par mēslošanu. Šķidrie
mēsli visātrāk iedarbojas, un visdrīzāk atdzīvināsim vecos

kokus. Ja nav pietiekoši kūtsmēslu, tad jāpielieto zaļmēslojums.
Jācīnās ar insektiem un sēnītēm.

Aprādītās rīcības sekas jau pirmā rudenī būs jūtamas:

zaru galos parādīsies jaunaudzes, āboli būs lielāki un tīri, un

nākamam gadam — bagāts ziedu pumpuru krājums.

Neraugoties uz tādu kopšanu, tomēr būs gadījumi, kad

zaru gali neatdzīvosies, bet gan šur un tur, zaru līkumos, pa-

rādīsies spēcīgas atvases. Tie ir tā saucamie ūdens zari.

Ūdens zari pierāda, ka sula līdz zaru galiem vairs nevar no-

kļūt. Pusmirušie zaru gali līdz ar tādiem

ūdens zariem jānogriež. Tā atjaunojami

kroņi. Parasti iznāk nogriezt apm.
1/i—V2 no visiem zariem.

Griezuma rētas jāapsmērē ar biezu eļļas krāsu.

Augļu koku pārpotēšana. Augļus tirgu tik tad labi

samaksā, ja var no vienas šķirnes dot lielāku daudzumu. Tas

īpaši attiecas uz eksportu. Mūsu vecie dārzi ir muižu

dārzu kopija — ar neskaitāmām šķirnēm, pārsvarā ar rudens

un vasaras augļiem. Tamdēļ rudenī mūsu augļu tirgi pārpil-
dīti ar augļiem, bet drusciņ vēlāk — viņu trūkst vai arī ir

ļoti dārgi. Visas šīs nederīgās šķirnes ir iespējams pārvērst

par ļoti ienesīgām — viņas pārpotējot. Pār potēt drīkst

tikai tādus kokus, kuri jau atspirguši. Pārpo-

tējot novārgušus kokus, viņi var aiziet bojā,
un ja arī tas nenotiktu, tad pār potēšana ne-

būs tik sekmīga. Pār potēšana jāizdara pa-

vasarī— greb zdu laikā, pielietojot potēšanu

aiz mizas. Zarus nogriež ar zāģi, griezuma rētas nolīdzina

ar nazi, nogrieztā zara galā aiz mizas uzliek 1 —2—4 izvēlētas

šķirnes zarus, katru ar 2—6 pumpuriem, apden ar rafiju, ap-

smērē visu rētu ar potvasku, piesien mietiņu, kura gals pa-

ceļas pār potzariem 1 pēdu un kurš vēlāk noderēs jauno zaru
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piesiešanai, lai vējš un putni nenolauztu — un ir potēšana
izdarīta.

Pārpotējot jāizvēlas izturīga pret sēnītēm ziemas šķirne,

kura pie tam labi noderētu eksportam. Šimbrīžam eksportam

visnoderīgākās ir sarkanās šķirnes.

Potvasks. 1) 400 gr vaska, 400 gr kalpijona, 400 gr

biezā terpentina un 100 gr nesālītu cūkas tauku; 2) 2 daļas

vaska, 1 daļa kalpijona vai sveķu un pēc vajadzības oleonafti;

3) 400 gr kalpijona, 70 gr 90° spirta un 1 karote linu eļļas;

4) kausē 400 gr sveķu, pielej 70 gr 95° spirta, pēc tam pielej

pusi ēdamas karotes nevārītas linu eļļas, visu masu labi caur-

jauc un līdz lietošanai uzglabā labi slēgtā traukā, jo vaļējā
ātri sacietē. Šis smērs labi pielīp pat mitriem kokiem.

Šķirņu izvēle.

No pareizas šķirnes izvēles galvenā kārtā atkarājas dārza

ienesība. Pašreizējos apstākļos priekšroka jādod vēlām rudensun

ziemas šķirnēm; kā izņēmums būs pilsētu un lielu rūpniecības
centru tuvums. Tirdzniecības un rūpniecības dārzā nedrīkst

būt daudz šķirnes: jo vairāk šķirnes dārzā, jo mazāk viņš ienesīs.

Divas—trīs šķirnes mazākos dārzos un 4 —5 lielākos, bet ne vai-

rāk. Mājas dārzā šķirņu izvēle atkarīgi no īpašnieka gaumes.

Pamatojoties uz novērojumiem, ieteicam pieturēties pie
sekošām šķirnēm :

Vidzemē. Ābeles: Sīpoliņš (Borsdorfietis) Anto-

novka, Ākero, Mālābols (Serinka), Rudens strīpotais, Borovinka,
Tērbatas rožābols, Suis leps, Baltais dzidrais un Reveles

bumbierābols.

Kurzemē: bez jau minētām šķirnēm — Ribstona pe-

piņš, Dzeltēnais Richards, īstais Gravenšteins, Ničnera ze-

meņu ābols, Zelta parmens, Muciņas, Boikens.

No pievestām šķirnēm izturīgas pret kraupi: Sīpoliņš,

Antonovka, Tērbatas rožābols, Rudens strīpotais, Ribstona

pepiņš, Boikens.

Bumbieri. Vidzemē: Vasaras bergamots, Rudens

bergamots, Labais pelēkais, Vīģes bumbieris, Bauskas sviesta

bumbieris, Meža kūstošais (Meža skaistais), Clapp'a mīlulis un

Vidzemes vīna bumbieris.

Kurzemē: Bosk'a pudeļu bumbieris, Napoleona svie-

sta bumbieris, Liegel'a sviesta bumbieris, Labā Lavize, Clapp'a

mīlulis, Clairgeau (Kleržo), Kurzemes sviesta bumbieris.
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Bumbieri jāstāda tikai pietiekoši nosausinata vietā.

Plūmes. Plūmju rajoni vēl nav noskaidroti. No labā-

kām un izturīgākām šķirnēm varam atzīmēt un ieteikt: Firziķu

plūmi, The Czar, Coē's zelta pilienu, Viktoriju, Edinburgas

hercogu, Zaļo renklodi, Zelta renklodi, Althan'a renklodi,

Vidzemes dzeltēno olu plūmi, Brūno mirabeli un Metzas

mirabeli.

Ķirši. Saldie: Dzeltēnais Drogana, Doenissen'a dzeļ-

tēnais, Napoleona, Vērša sirds, Hedelfinger'a milzu, melnais

Winklera.

Skābie: Kentes ķirsis, Leišu zemais, Lots ķirsis

Schattenmorelle, grosse lange Lots Kirsche, Ļubka, Wladi-

miras.

Ogulāji.

Sarkanās jāņogās. Zemes sagatavošana. Ir-

denā zemes kārta vēlama 50 cm dziļa. To panākam dziļi

arot un vagas dibenu uzirdinot ar vagas padziļinātaju vai

spīļu arklu. Pamatmēslojums uz 1 ha: 800—1000 ctr. kūts-

mēslu, 500 kg kālija sāls, 750 kg augstgradīgā superfosfāta

un 200 kg sērskābā amonjaka. Pievestais mākslīgo mēslu de-

vums jādod ik gadus. Bez jau minētiem mākslīgiem mēsliem

ik 2—3 gadus jādod kūtsmēsli pamatmēslojuma apmērā un ik

4—5 gadus 24—30 ctr. kaļķa uz 1 ha.

Attālums un iekārta. Krūmi jāstāda kvadrāta uz

2X2 m; uz 1 ha 2500 gab., neatskaitot ceļus.
Stādāmais materiāls I—21 —2 gadīgs. Jāstāda rudenī

vai agrā pavasarī. Pēc iestādīšanas katrs zariņš jānogriež uz

3—4 pumpuriem. No zariem jāatstāj 6—B spēcīgākie, kuri

pie tam labi veido krūmu, bet pārējie jāizgriež.
Ar laiku radušies vecie, nosūnojušie zari jāizgriež un

viņu vietā jāļauj attīstīties jauniem vietniekiem.

Zeme jāuztur arvienu tīra no nezālēm un irdena. Labā-

kais apstrādāšanas rīks — zirga kultivators.

Sarkano jāņogu plantācijas mūžs 12—20 gadi.

Šķirnes: Ver sāļas sarkanās, Holandes

sarkanās, Fav's new prolific, Kaukāzas sar-

kanās, Houghton Castle, Holandes un Ver-

sāļas baltās.

Melnās Jāņogas. Zeme jāsagatavo tāpat ka sarkanam

jāņogām. Mēslojums uz 1 ha: 1200—1600 ctr. kūtsmēslu,
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48 kg kālija sals, 480 kg augstgrādīgā superfosfāta uti 160 kg

sērskābā amonija. Divas trešdaļas no visa kālija un super-

fosfāta devuma jādod rudenī un viena trešdaļa agrā pavasarī;
sērskābais amonjaks jādod tikai pavasarī, īsi pirms stādu at-

modas laika. Mākslīgo mēslu devums jāatkārto ik gadus,
bet kūtsmēslu — ik 2—3 gadus un ik 4—5 gadi jākaļķo,

ņemot 24-30 ctr. uz 1 ha.

Melnās jāņogas jāstāda uz 2,5X2,5 m kvadrātā; uz 1 ha

1600 gabalu, neatskaitot ceļus. Jāstāda uz līdzenas vietas.

Stādāmais materiāls I—2 gadīgs.

Vislabākā forma — krūms ar 6- 8 spēcīgiem pamata

zariem. Ap 8 gadi veci zari jāatjauno apgriežot, atstājot
30—40 cm garus stumbrus, no kuriem tad attīstās jaunas at-

vases.

Talaka kopšana līdzīgi sarkanam jāņogām-

Labākas šķirnes: Bong-Up, Lec's prolific, Neapoles,
Golikth, Kirsch un Rosenthals langtraubige.

Kaitēkļi un slimības. Lapu utis izsauc lapu sakroko-

šanos un vēlāk — nobiršanu.

Cīņa: Kvasijas skaidu novārījums ar zāļām ziepēm,
tabakas novārījums un zaļo ziepju šķīdinājums. Kurš no šiem

šķidrumiem saimnieciski izdevīgāks, to tad arī pielieto.

Pret bruņu utīm ogulāju bezlapu stāvoklī jālieto
20°/o augļu koku karbolineuma emulsija.

Resnos pumpurus uz jāņogām izsauc ērce. Cīņa: ja
slimo pumpuru nav daudz — jānolasa; bet ja zari ir stipri

saslimuši, tad tādi jāizgriež.
No sēnītēm uz sarkanām jāņogām parādās jāņogu

lapu plankumu slimība, kas izsauc lapu nobiršanu

nelaikā.

Uz melnāmjaņogam mitras vasaras parādās melno

jāņogu lapu rūsa.

Cīņa pret abām šīm sēnītēm — l°/o bordo

šķidrums. Pirmo reizi jāapmiglo tūliņ pēc lapu izplaukšanas

un otro reizi dienas 14 pēc tam.

Gadījienā, ja ērkšķogu zāģlapsenes kāpuri iesāktu noēst

arī jāņogu ogas, tad parīzes zaļums viņu darbību pārtrauc īsā

laikā.

Ērkšķogas. Piemērotākā zeme ērkšķogām ir smilts

māls; irdenā kārta jācenšas dabūt 50 cm dziļa.
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Pamatmēslojums uz 1 ha: 800—1000 ctr. kūtsmēslu,
400 kg kālija sāls, 800 kg superfosfāta, 200 kg sērskābā amon-

jaka un 160—240 ctr kaļķa. Kūtsmēsli jādod ik 2—3 gadus;

mākslīgie mēsli pamatmēslojuma apmērā — ikgadus, bet kaļķi

ik 5 gadus 40—60 ctr. uz 1 ha.

Stādamāis m a teria 1 s jāiegādājas jauns, spēcīgs un

pilnīgi vesels.

Attālums — 2—1,5 m. Labākais stādīšanas laiks

agrs pavasaris.

Sevišķa vērība jāpiegriež tam, lai krūms būtu pietiekoši

rets, kur gaisma un gaiss viscauri brīvi ieplūst, un lai viss

krūms pakāpeniski ik 5—6 gadus atjaunotos. Labākā forma —

krūms.

Ērkšķogu plantācijas caurmēra vecums 18—20 gadu, bet

ieteicamāk viņas kultivēt tikai 12—15 gadu. Labākās ražas

ir starp s—lo5 —10 gadiem. Caurmēra raža no 1 krūma pie vidējas

kopšanas 5 —7 kg.

Šķirnes. Sarkanās: VVinhams Industr}', Sāmling
von Maurer, Jollv miner, VVilmots earl}', Avenarius.

Zaļās: Emerald, Green Willow, Jollv Angler, Fruh-

este von Neuvied.

Dzeltēnās: Leveller, Tvvo to one, Yellow lion, Ho-

nings frūheste.

Kaitēkļi un slimības: ērkšķogu zāģlapsene —

Nemātus ventricosus Klg., melnā ērkšķogu zāģlapsene —

Emphytus grossulariae Kl. un Abraxas grossulariata Lm.

— noēd lapas. Cīņa: ar šo kāpuru parādīšanos jāapmiglo
ar parizes zaļumu vai svina arsenatu.

Sēnītes. Amerikas ērkšķogu miltu rasa — Sphaero-
theca mors uvae Berk. et Curt. nodara vislielākos zaudējumus,

jo novājina pašu krūmu un sabojā ražu.

Tieša cīņa: Veļas zodas un zaļo ziepju šķīdinājums.
Pirmo reizi jāmiglo pumpuriem briestot, ņemot uz 1 spaiņa
ūdens 60 gr veļas zodas un 50 gr zaļo ziepju. Pēc ziedēša-

šanas miglojums jāatkārto ik B—l2 dienas, ņemot uz 1 sp.

ūdens 50 gr zodas un 50 gr zaļo ziepju.
Labi līdz ari apkaisīšana rasā ar malkas pelniem. Ap-

kaisīšana jāatkārto pēc pelnu nobiršanas. Vecie saslimušie

krūmi vispirms labi jāsamēslo un tad nākamā pavasarī īsi jā-

apgriež. Atstātie stumbri jāapmiglo ar 7° o dzeizsvitriola

šķīdinājumu. No attīstošām atvasēm jāizvēlas tikai 7—lo spē
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cīgakāš, bet pārējās jāizgriež. Atstatās atvases labi jākopj un

jāmiglo ar veļas zodu un zaļām ziepēm.

Avenes. Vidēji smagā zemē pamatmēslojums uz 1 ha :

1600—2000 ctr. kūtsmēslu, 240 ctr. ogļskābā jeb 120 ctr. dedzi-

nātā kaļķa, 12 ctr. tomasmiltu un 6—B ctr. kālija sāls. Kūts-

mēsli jādod ik pārgadu, rēķinot uz 1 ha 800 ctr., bet kaļķis —

ik pa 4—5 gadiem 30—60 ctr. uz 1 ha. Ikgadējs mākslīgo
mēslu devums uz 1 ba: 12 ctr. superfosfāta, 8 ctr. 40°/o kālija
sāls un 3—3,5 ctr. sērskābā amonjaka. Divas trešdaļas no su-

perfosfāta un kālija jādod rudenī pie zemes apstrādāšanas, bet

pārējā trešā daļa un sērskābais amonjaks — pavasarī pirms

pumpuru briešanas.

Zemi sagatavojot sevišķa rūpība jāpigriež nezāļu iznī-

cināšanai.

Stādāmais materiāls
— viengadējs, ar bagātām

saknēm. Jāstāda rindās: rinda no rindas 1,50 mun rindās

stāds no stāda 0,80 m, vai ari attālums starp rindām 2 m un

rindās 0,30—0,40 m. Labākais stādīšanas laiks — agrs

rudens, apm. septembra vidus. Aveņu cers pilnīgi izvei-

dojas 3 gados. Pilnu ražu dod B—lo8—10 gadi. Plantācijas mūžs

12—15 gadi.

Ikgadēji darbi: katru rudeni, pēc lapu nobiršanas

jāizgriež vecie, augļus nesušie kauli. Pa ziemu pirmā gada

augumus vēlams pieliekt un uz galiem uzmest pa lāpstai ze-

mes — tas izsargās no salūšanas. Augļus nesošos kātus vēlams

piesiet. Izņēmums ir šķirnes ar resniem, stāvus augošiem
kātiem. Vietnieku jāatstāj katrā cerā s—B.5—8.

Šķirnes: Marlboro, Baumforts Sāmling, Goliath, Hor-

net, Holandes, Superlative.
Aveņu ienaidnieki. Smecernieks (Anthonomus

rubi) bojā ziedus ari zemenēm, līdzīgi ābeļu ziedu smecerniekam.

Cīņa: 1) nolasīt savītušos ziedu pumpurus un rīkoties

ar viņiem tāpat, kā ar ābeļu ziedu pumpuriem, 2) no rītiem

nopurināt papīra piltuvē, kuras lejas gals ielikts pudeles kaklā.

Aveņu vabole (Bvturus tomentosus Fabr.) — bojā

ogas. Baltie cirmentiņi ogās ir šīs vaboles viena attīstības

pakāpe.

Cīņa: 1) Rudenī jauzrok zeme s—lo5 —10 cm dziļuma un

2) vabolīšu lidošanas laikā nopurināt līdzīgi smecerniekiem.

Aveņu kode (Incurvaria rubiella Bjer.) — pavasaros

izgrauž pumpuru iekšieni un tā samāzina ražu.
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Cīņa: pavasarī izgriezt saslimušos avenājus un sa-

dedzināt.

Sēnītes. Aveņu rūsa (Phragmidium Kubi Idaei Karst.)

izsauc lapu priekšlaicīgu nobiršanu.

Cīņa: lapu savākšana un iznīcināšana un atkārtots ap-

miglojums ar bordo šķidrumu, īpaši vasaras pirmā pusē.

Aveņu kātu slimība — augļus nesošie kāti no-

kalst. Šī slimība var iznīcināt visu plantāciju.

Cīņas līdzekļi vēl nav pilnīgi noskaidroti, bet zi-

nāmu aizsardzību dod bordo un sēra kaļķa maisījums, atkārtots

vasaras pirmā pusē.

Zemenes. Piemērotākā zeme — smilts māls, pietiekoši

mitrs, bet ne slapjš. Labākaiš priekšaugs — rušināmie augi.

Pamatmēslojums uz 1 ha: 1200— 1600 ctr. kūts-

mēslu, B—l2 ctr. tomasmiltu, 6—S ctr. kālija sāls un 40—80 ctr.

kaļķa. Kaļķi un kūtsmēslus ļoti vēlams zemē ienest pusgadu

iepriekš.
Zemi vēlams izstrādāt tā, lai irdenā kārta būtu 50 cm

dziļa. Stāda agrā pavasarī un agrā rudenī. Rudenī vēlu

stādītās zemenes, kuras nav iesakņojušās, slikti pārziemo.
Tirdzniecībai ieteicu stādīt uz līdzenas zemes, rindās.

Rindu no rindas 70 cm un rindās — 40 -50 cm stādu no

stāda vai — 80 cm rindu no rindas un 30—40 cm stādu no

stāda. Dobes pielaižamas tikai zemās vietās. Uz dobēm jā-
stāda divās rindās.

Jāstāda tā, lai serde būtu pilnīgi brīva. lestādītie stādi

krietni jāaplej. Stādāmais materiāls jāņem spēcīgs, labi ie-

sakņojies.

Kopšana turpmākos gados. Jātur tīras no ne-

zālēm un irdenas. Pēc ogu nolasīšanas jādod mākslīgie mēsli,

rēķinot uz 1 ha 6 ctr. tomasmiltu un 6 ctr. kālija sāls.

Zemeņu kultūra ir 3—-5 gadīga. 1 ha zemeņu izdod

25—200—300 ctr. ogu.

Šķirnes. Rīgas Jūrmalas zemene (Viktorija), Deutsch

— Evern, Laxton Noble, Sieger, Jucunda, Sharpless, Mad.

Moutot.

Zemenēm kaitīgie insekti. Zemeņu ziedu

smecernieks (Anthonomus rubi H.) — bojā ziedu pumpu-

rus. Cīņa: tāpat, kā pie avenēm.

Lauku un dārzu gliemezis — izēd ogas. Cīņa:

ī) uzlasīt un iznīcināt pašus gliemežus, 2) saudzēt vardes un
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kurmjus, kuri kāri uzmeklē gliemežus, 3) norobežot zemeņu

plantāciju ar egļu skuju sētu tā, lai gliemeži nevarētu pa

apakšu izlīst, — pāri viņi nevar tikt ari nelielam skuju zariņam.

Strazdi, kovārņi un vārnas —cd ogas. Cīņa:

sargs.

Sēnītes. Zemeņu lapu plankumu slimība iMyco-

sphaerella fragariae Lind.) parādās ap ogu laiku un sevišķi

stipri attīstās uz rudens pusi. Ja slimība parādās mazākos

apmēros, kā tas parasti mūsu apstākļos ir, tad pietiek ar 2—3

reizēju apmiglošanu ar bordo šķidrumu.

Pelējums parasti parādās zemās vietās, biezos stādī-

jumos. Slimās ogas jānolasa un jāiznīcina. Jālieto vairāk

mākslīgie mēsli.

II. Sakņu dārzs.

P. Dindons.

Jāizšķir mājas un tirdznieciskā sakņkopība.
Pirmā gadījienā sakņaugus audzē savām vajadzībām — māj-

saimniecībai; otrā — tās ražo vairumā tirgum — pārdošanai.
Ka viena, ta otra gadījuma tai liela nozīme tautsaim-

niecībā, jo sakņaugi ir vispusīgs, vērtīgs barības produkts.
Lai gūtu labus panākumus sakņkOpībā, tad, kā jau katrā

arodā, tā ari še — jāpārzin labi šo kultūru paņēmieni, kā ari

attiecīgi jāsagatavo .un jāapkopj zeme.

Vieta un zeme.

Sakņu dārzam noderīga vairāk pazema, nekā augsta

Vieta. Tā dabīgi jau satur vairāk mitruma un to spēj vieglāk
uzsūkt no apakškārtām. Šādās zemēs gruntsūdens līmenis

var būt 80—100 cm dziļumā, un tas vasaras laikā sakņ-

augiem nāk tikai par labu. Ja tas paceļas 30—50 cm, tad

saknes cietīs ga sa trūkuma dēļ.

Kur iespējams, tad ar vaļējiem vai segtiem grāviem (fa-
šinām un drenām) tas jānovada aizrādītā dziļumā. Šādas vietas

sastopamas ap Babītes ezeru, Salas pag. un ap Jelgavu, un

jau no priekškara laikiem ar sevišķiem panākumiem tiek iz-

mantotas sakņkopībai.
Labākā zeme sakņkopības nolūkiem —mālainas smilts

un smilšaina māla melnzeme. Šāda zeme jau no dabas

Lauksaimn. padomnieks
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bagāta, un maz kas vajadzīgs viņas uzlabošanai. Piedodot ne-

daudz mēslu, še saniedzami itin labi panākumi. Agrāk, kad

mums vēl nebija piedzīvojumu zemes uzlabošanā un mēslo-

šanā, tad šīs zemes uzskatīja vai kā vienīgi noderīgas sakņ-

kopībai.

Pēdējo gadu izmēģinājumi pierādījuši, ka nav tādas zemes,

kur nevarētu sakņaugus izaudzēt; tikai jāzin kā un ar ko tās

uzlabot un mēslot, un pēdīgi jāaprēķina, vai izdevumi atmaksājas.

Tā, smiltszemes agrāk uzskatīja par nederīgām, jo

no dabas tās nabadzīgas ar barības vielām, nav saistošas,

viegli izžūst v. t. t; tagad turpretim ap Rīgu un Rīgas Jūr-
malu (Bulduros, Asaros) tās izmanto ar labiem panākumiem
kā sakņ-, tā augļkopībā, sevišķi zemeņu kultūrām.

Zināms, te nepieciešama pamatīga zemes uzlabošana ar

trūdvielām un kaļķi, kas attiecīgi sadārdzina šās kul-

tūras. Bet no otras puses, pilsētas tuvums, ātrais un lētais

transports sedz šos izdevumus.

Smiltszemēs, ja tās pavisam nabadzīgas, jāpiedod
laba kūdra no zāļu purvājiem vai no zemu pļavu grāv-

jiem, kas gadu gubās gulējuši un izvēdinājušies; uz 1 pūrvie-

tas der uzvest ap 200—300 vezumu (ā 400 kg), Šis darbs vei-

cams vislabāk ziemā.

Tā kā smiltszemes palaikam kaļķa nabagas (skābas),

jo pēdējais no virskārtām ar laiku izskalojas, tad nepieciešami
ari kaļķot, dodot ap 30—60 pudus (5 —10 dctn.) uz pūrvietas
dedzināta vai arī divtik dabīga avotu vai pļavu kaļķa.

Ļoti ieteicams smiltszemes uzlabot ar merģeli, kas satu-

rētu ap 20—30% kaļķa.
Lai gan stipras māla zemes no dabas bagātas ar barības

vielām, tomēr lai gūtu labus panākumus viņas jāpadara irde-

-n as, gaisam pieietamas, kas iespējams ar kūdras, rupjas
smilts vai kaļķa piedevām.

Sakņaugi ļoti labi padodas zāļu-dumbrāju purvos, kas

pienācīgi nosausināti un nogrāvoti. Šādas vietas bagātas ar

slāpekli; kālijs un fosforskābe jāpiedod ar mākslīgiem mēs-

liem un kaļķis tikdaudz, lai novērstu zemes skābumu —

50—60 pudu (10 dcnt.) uz pūrvietas.

Pieliktā tabelē apskatītas dažādas zemju šķiras, viņu uzla-

bošana un kādām kultūrām tās vairāk noderīgas. (Skaitļi jā-
uzskata tikai apmēra robežās. P. D.).
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Sakņu dārza iedalīšana laukos un augu maiņa.

Vadoties no dažādiem saimnieciskiem aprēķiniem, sakņu

dārzu sadala lauciņos 0,5—1 pūrv. (0,3 ha) lielumā. Pa vidu

dārzam laiž galveno ceļu 2 m — 2,5 m un gar malām sān-

celiņus 1,5 metra platumā, pa kuriem tomēr var izbraukt ar

vezumu. Vienā dārza stūrī jāatstāj vieta komposta gubai un

pēc vajadzības jāierīko ūdens rezervuāri.

Savukārt, bez šī iedalījuma, nāk lauku jeb augu

maiņas iekārta, kura mazina zemes nogurumu, palīdz cīnī-

ties tiklab ar sēnīšu, kā ar insektu slimībām.

Augus maina un laukus iekārto tā, ka tur, kur vienā

gadā bijuši kāpostu augi, otrā nāk sakņaugi, ķirbji
vai gurķi, tomāti un trešajā — pākšaugi, jo pēdējie,
kā zināms, ir spējīgi paši, pateicoties sakņu baktērijām, uzņemt

un piesavināt gaisa slāpekli; tikai jāgādā, lai zemē netrūktu

fosforskābes un kalijsāļu.

Bez tam, vēl tiek atdalīts ceturtais lauks, uz kura

stāda ilggadīgos augus, kā rabarberus, mārrutkus, apiņus,

sparģeļus v. c. Šie paliek vairāk gadus vienā vietā un tāpēc

tiek izdalīti aiševišķā laukā.

Dažreiz gadās gan dažas specialkulturas, ar lielu ienesības

vērtību, kā agros kāpostus, gurķus, tomātus, sīpolus un c, audzēt

vienā un tanī pašā laukā atkārtojot, jo šiem augiem pa laikam ie-

rāda vislabāko vietu un piemērotāko zemi (piem. to-

mātiem un gurķiem jābūt aizsargātā vietā), bet to var darīt tikai

tādā gadījumā: 1) ja katru gadu šo lauku spēcīgi m ē s 1 o s ar māk-

slīgiem un trūdmēsliem, atdodot zemei ne mazāk, kā ar ražu no-

ņemts un 2) ja uz šīm kultūrām neuzmetīsies viņu dabīgie kaitēkļi.
Pie uzstādītas augu maiņas nevar burtiski pieturēties.

Sevišķi, pilsētu tuvumā, jārīkojas pēc vietējiem apstākļiem un

prasībām. Var izrādīties, ka sīkās saknes maz atmaksājas un

ienesīgāki ir kāposti, gurķi un tomāti. Tādā gadījumā šīm

kultūrām izmeklē labāko zemes gabalu un to var iedalīt:

1. gadā — kāposti ar spēcīgu kūtsmēslojumu un citu mēslu

piedevām un 2. g. — pus lauka var aizņemt ar gurķiem
un pus ar tomātiem. Zemākās un trūdbagātās vietās var

lietot starpkulturas iekārtu: kāpostus audzē kopā ar gur-

ķiem. Uz 1,5 m platām dobēm stāda 1 rindu gurķus un

ziemeļpusē 1 rindu kāpostus. Ja gurķi nepadosies, ienā-

kums būs nodrošināts ar kāpostu ražu. lestrādājies sakņkopis

pats atradīs dažādus, piemērotus apstākļiem, augu kopojumus.
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Lauku

maiņas

iekārta
līdz
ar

mēslošanas
daudzumu.

II. II. I.
•i

3

E3

ai

—

Ilggadīgie
sakņaugi:

120

—200
vez.

kūts-

rabarberi,
spar-
|

mēslu,
6—
9

p.

to-

ģeļi,

mārrutki,

masmiltu,
6

p.

30%

apini,

zemenes.

kalijsāls,
20

pudi

kaļķu.

Pākšaugi:
6

pudi

tomasmiltu,

zirņi,

pupiņas.

4—
5

pudi

30%

kalijsāls.

S

a

k

ņ

a

u

gi:

6

p.

tomasmiltu,
6

p.

gurķi,

tomāti
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|

kalijsāls,
4

pud.

kartupeļi.

norvēģu

zalpetra.

Kāposti,

60—
120

vez.

kūts-

salāti,

spināti
un

mēslu,
6

p.

tomas-

ci'ti

lapaugi.

miltu,
6

p.

30%

kalijsāls,
3

p.

nor-

vēģu

zalpetra.

Kultūras
1.

g

a

d

s

Mēslojums

augi. Kāposti
un

citi

lap-
Pakšaugi. augi,

gur-

ķi,

sīpoli. burabuļ-
Sakņ

augi,
Kulturas 2.

4p.norv.
zalp.

4p.

30%

kal.,

6

p.

tomasm.,
40—50

vez.,

pudretu,
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ar

kompostu, Virsmeslojums
1.

gada. Mēslojumskā
I.

laukam

sli. Mākslīgie
me-

kam. Mākslīgie
me-

sli,
kā

II.

lau-

gads
Mēslojums

augi,
gur-

ķi,

tomāti. bumbuļ- Sakņaugi
u.

sakņaugi. Kāposti
un

citi

lapu
Pakšau
gi

Kultūras 3.

2.

gadā.
Tāpat,
ka

mesli. Mākslīgie
1.

gada
ka
I.

lauka Mēslojums
4

ļ).

kal.
s.

tomasm., Mākslīgiemēsli:
6

p.

gads
Mēslojums

mārrutki—1—
2

g.

zemenes—6—
7

g.,

sparģeļi

—15—18
g.,

līdz

8—10
g.,

Rabarberi

atmaksājas

3

gadiem
reizi.

Kaļķa

20—30
p.

ik

pa

virsmeslojumu.
petri

dod

pirmā

augšanas
laikā
kā

Čili

vai

norvēģu
zal-

agri

pavasarī
pie

pirmās

uzecēšanas.
Mākslīgie

mesli—
ļoti

vasarī. rudenī
vai

agri

pa-

Kutsmesli

iestrādāti
Piezīmes
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Zemes apstrādāšana.

Sakņaugu kultūrām jāgādā, lai zeme būtu pietiekošā

dziļumā izstrādāta. Par normālo dziļumu jāpieņem 25—30 cm.

Divjūga arkls pa laikam var ņemt 20—25 cm. Lai nu vēl

padziļinātu vai vismaz apakšējo kārtu uzirdinātu, tad ieteicams

pa to pašu vagu vēl laist otrreiz spīļarklu. Tādā kārtā zeme

būs sagatavota pietiekošā dziļumā.

Ja iespējams, tad pie tās pašas reizes jāiestrādā kūtsmēsli,
kurus iekasa ar grābekļiem ieslīpā virzienā, lai tie nenāktu

par daudz dziļi. Smiltszēmē tos var iestrādāt 15—20 cm

dziļi, bet mālā pietiks ar 10—12 cm.

Šāda zemes apstrādāšana jāizdara rudenī, un tai lielas

priekšrocības, salīdzinot ar pavasari. Rudenī uzartā zeme pa

ziemu izsalst un pavasarī atkūstot viegli sadrūp. Rudens

arumos sniega un lietus ūdeņi iesūcas zemē, un tā piesātinā-

jas ar mitrumu, kas spēj uzturēt nākošos augus. Līdz pava-

sarim šāda zeme dabū nogulēties un nākt sakarā ar apakš-

kārtu, kam liela nozīme pie kapilaru darbības; tie pavasarī

var nepārtraukti uzsūkt un novadīt ūdeni augsnes virsējā
kārtā.

Pavasarī, turpretim, arumi padoti vējam, izžūst un cieš

no sausuma. Te nu gan izšķir smilts- un māla zemes. Māla

zemi der vēl pavasarī, ja tā sacietējusi, sekli uzart un tūliņ
noecēt. Ja rudenī nav iestrādāti mēsli, tad to izdara pie tās

pašas reizes pavasari. Mākslīgos mēslus uzsēj uz arumiem

un ar ecēšām ieecē. Smiltszemēs šāda pavasara aršana

nav vajadzīga; var aprobežoties ar ecēšanu, lietojot atsper-
ecēšas vai kultivatoru s. Bet ja zeme stipri pieaugusi

nezālēm, tad tomēr sekla aršana būs nepieciešama.

Sakņkopībā vēl nāk priekšā tā sauktā rijolēšana.

Agrāk to pa lielākai daļai izdarīja ar rakšanu 50—60 cm

dziļumā. Tagad tāds darbs iznāk par dārgu, un ja tas tiešām

nepieciešams, tad ieteicams to izdarīt jauktā veidā. Pa

priekšu ar divjūgu arklu izdzen dziļu vagu, tad uz šīs vagas

stājas strādnieki un to izmet pus lāpstas dziļumā, — tās apstrā-

dāšanas dziļums būtu 40—45 cm. Šāds zemes kārtas biezums

pilnīgi pietiek visām ilggadīgo sakņaugu kultūrām.

Arumus vai rakumus pa ziemu atstāj nenoecetus, lai tie

būtu padoti sala un gaisa iespaidam.
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Kūdru, pa laikam izved ziemā; pavasarī agri, kamēr vēl

nav izžuvusi, izmētā un izklīdina, un sekli iear vai ieecē ar

atsperkultivatoriem.

Mēslošana.

Lai tiktu pie augstām ražām, zemei jāpiedod krietni daudz

barībasvielu mēslojuma veidā, jo mūsu zeme reti kur

no dabas tik bagāta, lai tā tādas ražas dotu bez mēslošanas.

Lai nenodarītu kļūdas un līdz ar to zaudējumus savā darbā,
tad vajaga pārzināt mēslošanas līdzekļus un veidus, jo
šis jautājums diezgan plašs un viņu izvēle liela.

Pirmo vietu starp mēsliem ieņem kūtsmēsli. Tie

pamats visam. Kūtsmēsli paši par sevi dabīgi mēsli, satur

visas augiem vajadzīgās vielas, un tāpēc tos nosauc par

vispusīgu un pilnīgu mēslojumu. Ar kūtsmēsliem

ienes zemē organiskas vielas, kas vēlāk pārvēršas trūdā un

pa šolaiku attīsta siltumu, atdala ogļskābi, kura savu-

kārt veicina citu minerālvielu sadalīšanos un dažu ķimisku
vielu pārveidošanos. Par kūts- un citu mēslu sastāvu un lieto-

šanu pievedu sekošo tabeli (skat. 392. un 393. lapp ).

Saimniecībām, kas spraudušas par mērķi nodarboties ar

agriem vai ar glezniem sakņaugiem, kā tomātiem, gurķiem,
melonēm v. t. t., ir nepieciešamas lecektis. Še jau sākot ar

marta mēnesi, skatoties pēc apstākļiem un mēslu vairuma, var

uzsākt darbus ar tiem. Lecektis ir divu veidu: pārnesamas

un paliekamas. Pirmām vienkārši sasists no 7 —B" platiem

dēļiem 3—4 logu platumā rāmis, kuru uzliek uz 2—2,5 pēdas

(60—75 cm) mēslu paklājas, uzliek logus virsū un rīkojas

tāļāk. Otra tipa lecel#tis — izrakta bedre, kurai malas tāpat

apšūtas ar dēļiem vai baļķīšiem, telefona staba resnumā.

Logu lielums parasti — pēdas jeb 1X1
»
75 m-

Lecektīm noder galvenā kārtā zirgu mēsli, kurus jau saved

dienas 10 gubā, lai tie iekarst. Vēlākām lecektīm var pie-
maisīt 1/i daļu koka lapu, kas jau no rudens sagrābtas, vai

arī govju mēslus. Izšķir diltos — ar 60—75 cm biezu mēslu

kārtu, pussiltos — ar 45—60 cm un pusaukstos — ar 30 cm.

Pa lielākai daļai lieto vidējos. Lecekts sala laikā pa naktīm

sedzama, kuram nolūkam lieto pītas salmu segas. (Sīkāk par

lecektīm sk. manu brošūru: „Agrās lecektis un ekonomiska

augu māja" P. D.).
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Mēslu veidi, viņu vidējais sastāvs un

Slāpeklis Fosforsk.

"rt

r.

rt
Meslu nosaukumus

Viegli
kūst.

Kop-
daudz.

Viegli
kust.

Kop-
daudz

000 ( aļas satur,

5,3
5

°/oo,
2,5

4,5
3,3

Kūtsmēsli, svaigi: Zirgu

Govju ....

5,8

4,2

8,5

2,01 2,8

2,5

2,3
1,5

Aitu
.....

Cūku
....

3 6,7
64,5

3,8

0,8 1,9 0,8

Svaigi kūtsmēsli, maisīti
...

Satrup, kūtsmēsli

Virca no vaļējas krātuves
....

no slēgtas krātuves . . .

5,8

2,2

-

•1

1,9
3,0

0,1

0,1

4,5
5,0

4,6 0,2

2,5 2,3 5,5 0,3

Cilvēku izkārnījumi:Svaigi . . . .
Mīzali

....

Izkārn.no bedr.

Izkārn.arkūdru

10 - 10,9 2,5
2

6,2
6 6 1,7 1,7 0,1

13,6

8,3

1,6 1,5

2,4 3,7 3,7 3,4 0,6

Putnu mesli, svaigi: Baložu . . 17,6

16,3

17,8 10 0,6
16Vistu . . . 15,4 8 I

Zosu
....

Pīļu
....

5,5 5,4
14

9,0 8,4

1710 6

Dažādi atkritumi:

0,3

0,7

162ivju guano
i\sinsmilti

3aļas milti

8,5 13,8

11,8
5,8

1,2

17,4 0,3

0,8

22,3
6Ragu milti

...... ;
Kaulu milti, jēli

10 - 5

0,24 21 31

„ „
sautēti

„ „
atlīmēti

3

1

22

28

Māksligi mesli:

a) Fosforskābie:
lomasmilti 17,5

17

48

Superfosfāts
b) Kālija:

Kalijsāls 30°/o
Kainits . . .

.

Lapu koku pelni . .
......

Skuju koku pelni

30

12,4
103,5

2,5 6

30

35

c) Slāpekļa:
Cilizalpetrs
kaļķa jeb norvēģu zalpetrs . . .

Sērskābais amonjaks

15,5

13

15,5
13

20,5 - I

*) 1 puds = 16,3 kilogr., 1 kilogr. 2,44; mārci as.
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lietošanas daudzums. (Pec prof. Stutcera).

Cik jādod uz

Kad jāmēslo1 purv.,

jeb '/3 heki.

Piezīmes

p, Vezums ā 400 — 00 kg (25 — 30 p
Rudenī

.).
40 — 120 vez.

,5 60 — 120
„

vai agri pavasarī
Tāpat
Tāpat

40 — 80
„

Der maisīt ar govju mesliem.

Der maisīt ar aitu un zirgu mesliem.),8 60 — 120
„

>,2 20 — 30* mucas Pirmā augšanas
laikā

Uz 1 mucas (25 spaiņu) jāliek
1 kilogr. superfosfāta.',3 20 — 30

- 20 vez- Agra pavasarī
Der kompostēt ar kūdru un izkaisīt

īsi pirms sēšanas vai stādīšanas; var

lietot kā vietas mēslojumu, iejaucot
stādāmās vietas.

u 20
„

30 vez.

!,8 30 — 40 vez.

,6 20 — 25 vez. Agrā pavasarī

Der kompostēt un izkaisīt īsi pirms
stādīšanas ka vietas mēslojumu.

6 20 — 25
„

4 25 — 30
„ tt ii

25 — 30
„

Kilogr.
200 — 300 kg

Sļ&vL » n ii

Der lietot kā vietas mēslojumu 1 pa

1/2 saujai dodot un iemaisot stādama

vietā.n » n

» » n

150 — 200 kg

!
Der kompostēt un tad lietot ka

vietas mēslojumu.
Atlīmēti mazāk derīgi.

» n n

» rt ii

100 - 150 kg Rudeni vaj \

J
Jāiestrādā ar atsperecešam 5—6 cm.100 — 150

„ pavasarī

100 — 150 kg Agri pavasarī
Rudenī

Jāiestrādā 2—3 ned. pirms stādīšanas.

Sakņkopībā mazāk lieto.150 — 200
„

450 — 500
„ ļ Pavasarī

i
Jāuzglabā sausa vieta.

M O »,

75 — 100 kg \ Pirmā augšanas
j laikā

Lieto ka virsmeslojumu.

Jāuzglabā sausā vietā.75 — 100
„

90 — 100
„ Agri pavasarī
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Aizrādījumi lecekts

Kada lecekts,
Kultūras nosaukums

Kāds zemes
Kādas šķirnes meslu kārta

sastāvs

cm.

1. Radīsi . . .
. Non plus ultra, Scarlet

gem., Vircburgas vis- Pussilta, Velēnas ar me-

2. Salāti . . . .

agrie 50—60 slu zemi.

Ķeizara agrie, Akmeņgal-

vas visagrie, Botnera

Sv'aiga lecekts-lecekts 50—60

3. Spināti . ; Triumf, Viroflav . . . . 50—60

zeme.

Tāpat.

4. Burkāni . . . Parizes agrie 50 60 2 d. velēnu, 1 d.

mēslu trūdze-

5. Zirņi . . . . .

mes un y2
d.

Amerikas brīnums, Little

Marvel 45—50

grants.

2 daļas velēnu,
1 daļa mēslu

6. Ziedu kāposti . Ilāgas, Sniega pikas, Er-

furtes 50-60

trudzemes.

3 daļas velēnu,

1 d. lapu, 1 d.

mēslu trūdz.

7. Kartupeļi . . . Agrie rožu
...... 45—50 Ka burkāniem.

8. Sīpoli . . .
.

Holandes dzeltenie
.

. .
45—50 3 d. lecektsze-

me, 1 d.svaiga

9. Gurķi . . .
. Kulenkampa un Dindona

selekcijas

dārza zeme.

60-75 Ka ziedu kāpo-

0. Melones .
. .

Berlines tīklota, Karme-

stiem.

lites agra 60-75 3 d. velēnu z.

i. Tomāti . .
. . Erliana apriļa, Candine

visagrie, Dindona se-

lekcijas

50-60

1 d.trudzemes

meslu.

Tāpat.

2. Baklažāni .
. . Delikatess
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kulturās.

Zemes kār- Pēc kada Cik daudz
Kad iesāk

laika ienākas,
Cik stādu Kāda raža no

var paredzetas biezums
audzēt zem 1 loga 1 loga

cm nedēļās ieņemt Ls

10—12 Marta sakuma. 4
— 5 300—400 200-300gab. 4.—

10-12 Febr. beigas iesēj,

pārstāda marta vidū.

100—150 gab. ā 0,064- 6 100-200

6.—

10—12 Marta sakuma. 5- 6 100 gr. zem 5-6 kg. 5.—

loga jasej

15-20 12-14 300—400 10 - 15bunt. 4-5.-Februāra beigas,

marta sākumā. gab. pa 20 gab.

16—18 Tāpat ka salātus. 8—10 70—80 4-5 kg. 4-5. -

18—24 Febr. beigas iesēj 8 -10 16-18 15 gab. 9.—

kastītes, izstāda

marta vidū

18-24 Marta vidu. 8-10 4—5 gab. 4—5.—16—18

10-12 Marta sakuma. 3— 4 300—400 300 gab. 5.-

18-29
)ie saknēm

vidu

Febr. beigās iesēj
siltumn., izstāda

marta beigās.

10-12 4 40 -50 gab. 8—10.—

iz malām Tāpat. 14
—

15 2 400 gab.=

12 kg.

8—12.-

10

16-18 Tāpat. 14—15 8—10 8- 10 kg. 8-10 —

16-18 Tāpat. 14-15 12—16 30 gab. 5—6.—
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Sakņaugu specialkulturas.*)

Kāposti — Brassica oleracea. Kāpostu ir vairāk sugu

ar viņu pasugām un šķirnēm. Vairāk izplatīti ir agrie un vēlie

galviņkāposti, tad virziņu, rožu, ziedu jeb puķu kāposti; bez

tam vēl pazīstami dažādi lapu un sarkanie galviņkāposti,
kuriem saimniecībā mazāka nozīme.

Kāposti patērē daudz baribasvielas un tāpēc tiem jādod

laba, trekna un bagātīgi mēslota zeme pazemā vietā, kas ne-

ciestu no sausuma.

Agrās kāpostu šķirnes sēj marta sākumā lecektīs, pēc

tam vēl pārpiķē un pēc mēneša laika (apriļa beigās vai maija

sākumā) izstāda laukā. Pēc 2^2—3 mēnešiem tie jau ienākas.

Vēlās šķirnes sēj apriļa sākumā aukstā lecektī vai arī uz

labi sagatavotām dobēm. Izstāda uz lauka jūnija sākumā,

smiltszemēs uz līdzena lauka, māla zemēs un pazemās vietās

uz vagām. Bieži jāirdina, lai neieaug nezāles. Šo darbu

lielākās plantācijās izdara ar zirga planētu. Ja augums vājš
un nomanāms slāpekļa trūkums, kas redzams no dzeltēnzaļām

lapām, tad jādod virsmēslojums ar čili- vai norvēģu zalpetri,

rēķinot 30 kg uz
1/s ha (1 pūrv.). No agrām šķirnēm labākā

ir Valvatjeva, Kopenhāgenas; no vēlām — Enkhei-

zenas slava; virziņu — dc Vertju un Blumentalas;
rožu — Herkulesun Egberta milži; ziedu — Erfur-

tes un Sniega pikas.
Pa augšanas laiku uzkrīt kāpostiem dažādi kaitēkļi, ar

kuriem jāved nesaudzīga ciņa. No tiem izplatīti:

1) Spradži (Phyllotreta) — apgrauž jauniestāditos dēstus.

2) Zilā rāceņvabolīte (Phaedon) — dara to pašu.

3) Slīpdeguņa vabolīte (Ceutorhynchus) ar savu

snuķīti sadursta maigās serdes lapiņas un bez tam rīko-

jas kā ziedu dūrējs. ledurtā caurumiņā uz kāposta stublā-

jiņa iedēj oliņas, no kurām attīstās cirmeņi un izēd serdes

mīkstumu. Pret tiem — jālieto parizes zaļums un ķer-

šana, paliekot zem stāda nosmērētu lipīgu drēbi vai

speciālu ķeramo trauciņu.

4) Kāpostu tauriņš (Pieris brassicae) dēj oliņas uz

lapām, no kurām iznāk kāpuriņi. Oliņas vai jaunie

kāpuriņi jānospiež, lai vēlāk nebūtu lielāks darbs ar

lasīšanu.

*) Pilnīgu pārskatu par sakņaugiem skat. P. Dindona „lenesiga
sakņkopība" 11. izdev. (1926. g.).
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No sēnīšu slimībām Plasmodiophora izsauc uz saknēm

uzaugumus — punus. Līdzeklis: jāiemaisa stādāmā vietā

sēra ziedi.

Kolrābji — Br. 01. caulorapa. Kolrābis tuvu rad-

niecīgs kāpostiem. Līdz ar zemi stublājs pārvēršas par

rāceņvcidīgu uzbriedumu. Izlieto ēdienos sķovētus un mari-

nētus, kā kāļus un burkānus. Audzē tāpat kā kāpostus, tikai

jāstāda divi reiz biezāk (30 -40 cm attālumā). — Noderīgs

starpkulturām. Šķirnes: Vīnes agrie un Goliāts
- vēlie.

Kāļi —B r. napus rapifera. Kāļi padodas labi pa-

zemā, valgā vietā smilts māla zemē. Sausās vietās izaug

rūgti un šķiedraini.

Audzē ar dēstu, izstādot vai ari tieši sēklas izsējot palie-
kamā vietā. Attāļums 30X&0 cm. Uz dobēm palaikam liek

biezāk. Labākās šķirnes Krasnoselas un Jelgavas

tirgus — vietējie.

Rāceņi. — Brassica rapa. Rāceņi galda vajadzībām

gan mazāk tiek audzēti, jo viņu vietu izpilda kāļi, bet viņi

ievērojami ar savu ātro augšanu un diezgan lielo ražu. Se-

višķi tas sakāms par lopbar. rāceņiem — turnepšiem, kuri

izdod reti bagātas ražas (15,000 kg no
1/s ha). Pēc zemes

nav izvēlīgi, padodas labi ari smilšainās zemēs, kas iepriekšējā

gadā labi mēslotas. Galda vajadzībām sēj agrāk — maija

sākumā, lopbarības rāceņus tikai jūnija vidū; ari tad vēl iz-

aug laba raža. No kaitēkļiem uzkrīt galvenā kārtā spradži.
leteic iesēt dažas rindas blakām lielam laukam agrāk, uz

kurām uzmetušos spradžus iear zemē un tā iznīcina (māņu

rindas).

Radīsi (Kaphanus minor) un rutki (R ap h. jna-

jor). Radīsiem nozīme agrā pavasarī, kamēr vēl nav ienā-

kušies citi augi. Pirmos sēj lecektī, tad uz siltām dobēm un

pēdīgi — uz lauka. Vieta jāizvēlas pamitra, trūdbagāta; sausā

izdzen ātri ziedu stiebrus. Jūlija mēnesī viņu vietu jau iz-

pilda „ledus tilkas" (baltie garie radīsi) un agrie vasaras

rutki — Stutgartes un Minchenas. Radīsus sēj šur

tur gar dobes malām, kā starpkulturas. Rutkus audzē jau

patstāvīgā vietā — 3 rindas uz dobes. No kaitēkļiem uzbrūk

spradži. Jāapmiglo ar parīzes zaļumu vai ari jāapkaisa ar
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tomasmiltiem un pelniem, pie kuriem piebērts l°/o parīzes za-

ļuma. Tas jādara rīta rasā.

Burkāni. — Daucus carota. Izšķir mazos, saldos,
sauktus „karotes", pusgaros saldos Nantes un garos

ziemas — Rīgas vai Slokas. Pirmie sulīgi un ziemā grūtāk

uzglabājas (jāierok sausās smiltīs); otrie — izturīgi. Jāsēj pēc

iespējas agri — apriļa beigās vai maija sākumā; vieglās ze-

mēs var sēt pat rudenī (oktobra beigās). Sēj uz dobēm(3—

4 rindas), vagām vai līdzena lauka.

Padodas labi mālainās smiltszemēs, kas iepriekšējā gadā

bagātīgi mēslotas. Vājākās zemes lauku der pavasarī, pirms

sēšanas, pārlaistīt ar vircu (kur apstākļi atļauj). Pie lopbarī-
bas burkāniem šo līdzekli ieteicams ari vēlāk pielietot, vien-

kārši pa lauku braucot ar atšķaidītas vircas mucu un to izlaistot.

No lopb. burk. teicami baltie zaļgalvji, zelt-

dzeltē n i c un sarkanie — Sv. Valerija.

Pētersiļi. — Petroselinum sativum. Pētersilis

ievērojams kā garšas augs, galvenā kārtā pie zupām.

Jāsēj pēc iespējas agri pavasarī — aprilī — maija sā-

kumā. Zeme noder vairāk humusbagāta, irdena un silta.

Kopj un audzē tāpat kā burkānus. Pa ziemu uzglabā pagrabā
vai dobēs smiltīs iesistus.

Labākā žķirne „agrie puscukura".

Selderiņi. — Apium graveolens. Noder tiem pa-

šiem nolūkiem, kā pētersiļi, un viens otru papildina.

Selderiņiem vajadzīga laba, trekna, spēcīgi mēslota zeme,

ar pietiekošu mitrumu. Sausā vietā bez apliešanas reti kad

izaug lielas saknes. Selderiņiem jāizaudzē jau iepriekš labs

iedēsts. Sēklas izsēj marta sākumā siltumnīcā vai ari kastītēs

istabā un pēc tam izpiķē lecektī; var ari tieši sēt pussiltā le-

cektī un vēlāk izretināt 4—3 cm attālumā. Uz lauka izstāda

maija vidū vai mēneša otrā pusē, 30X40 cm atstatumā. Lai sak-

nes izaugtu gludas, vasaras otrā pusē atrauš nedaudzzemi un

no kamola apbrauka virsējās sānsaknes. Uzglabā pagrabā smiltīs

vai ari pieraktus bedrēs, kas apsegta ar salmiem vai mēsliem.

No kaitēkļiem brīvs; no sēnītēm uzkrīt plankuma slimība

Septoria apii. Pret to noderīgs bordo vai sērkaļķa šķidrums.

Pastinaki — Pastinaca sativa. Pastinaks sakņko-

pībā mazāk pazīstams. Tā garša viduvēja starp pētersili un
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burkānu. Pagaidām pastinaku ieteic kā labu un veselīgu
lopbarības augu. Divgadējs augs; pārziemo uz lauka, kam ari

dažos gadījumos var būt nozīme.

Jāsēj agri pavasarī, tāpat ka burkāni, 45—50 cm platās
rindās. Padodas ari vājākās zemēs, lai gan tad jāmēslo ar

vircu vai mākslīgiem sLāpekļa mēsliem.

Šķirnes: „apaļie" un pusgarie Dž c rs ej as.

Skorconers. — Scorzonera hispanica. Ilggadīgs

sakņaugs, bet audzē kā vien- vai divgadīgu. Vēl maz izpla-
tīts sakņkopībā. Saknes garas (30 cm»), melnu mizu, baltu

pienainu gaļu; garšo marinētā veidā līdzīgi kāļiem un burkā-

niem. Sēklas kokainas, līdzīgas spaļiem; jāsēj agrā pavasarī

dziļi izstrādātā, irdenā trūdbagātā zemē, 40—45 cm pl. rindās.

Saknes var atstāt uz otru gadu, — tās neko nezaudē no savām

garšas īpašībām, lai gan tad jāiznīcina ziedi. Rudenī pie rak-

šanas jāievēro, ka sakņu galus nedrīkst nolauzt: no tiem iztek

pienīga sula un saknes paliek praulainas.

Dienvidos ar skorconera lapām baro zīda kāpurus.

Cigoriņi. — Cichorium Inthybus. levērojams sakņ-

augs, noderīgs pārstrādāšanai kā kafejas surogāts. Pēc zemes

na*v izvēlīgs. Padodas ari vājākās zemēs, tikai ne zemās. Vieta

nedrīkst ciest no gruntsūdens, jo tad saknes izaug ūdeņainas
un mazāk iznāk sausa produkta. Sēj agrā pavasarī, 45—50 cm

platās rindās. Vēlāk izreto uz 10 cm. Uz rudens pusi ar

septembra mēnesi saknes pakāpeniski izņem (it kā retina) un

žāvē, atlikušie tad paaug lielāki. Jāaudzē tikai gludās šķirnes, no

kurām ieteicama Magdeburgas. Tai maz sānspurgalu,

un tāpēc ļaujas viegli tīrīties, vienkārši traukos ūdenī ar koku

noberžot. Žāvēta produkta izdod 20—25°/o.

Bietes — Beta hortensis. Biešu vairāk sugas:

galda, lopbarības, cukura, lapu un salātu bietes.

No galda bietēm ievērojamas Ēģiptes plakanās, melnsar-

kanās, un Ekli p s — apaļās. Sevišķi pirmās ļoti izplatītas un

iecienītas Rīgas tirgū. Sēj agrā pavasarī maija sākumā; pa-

dodas pietiekoši labā zemē, kas iepriekšējā gadā mēslota.

Panes arī svaigus mēslus, bet tos nav izdevīgi dot. Sēj, pa

laikam, biežāk un vēlāk — izretotos stādus sien buntītēs un

pārdod tirgū. Tā lielāks ienākums. Uzglabājas labi gubās un

pagrabā bez smiltīm.
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Lopbarības bietes audzējamas un kopjamas tāpat 45—

50 cm platās rindās. Stādu no stāda atstāj 25—30 cm at

tālumā. Labā tīrā izstrādātā zemē sēj paliekamā v.; nezāļaim

turpretī jāizaudzē dēsts un jāstāda, jo tad iespējams vēl reiz

zemi uzart un tā būs tīra. Šķirnes: Ekendorfas — valcvei

dīgas un dāņu „Barres". Pirmās izbaro no rudens, jo tā

ūdeņainākas.

Cukurbietes; tikai beidzamajā laikā iekarojušas sev pirmo
vietu. Sakarā ar jauno cukurfabriku, kurā pārstrādās vairā!

1000 ha ražas, cukurbietes ,būs pirmais rūpniecības sakņaugs
kas ienesīs mūsu saimn. dzīvē lielus labumus.

Cukurbietēm vajadzīga laba, spēcīga mālaina zeme, bet

tās padodas arī smiltszemēs, ja tās trūdbagātas. Bulduru

dārzkopības skolā pēdējos 3 gados cukurbietes izaugušas

pietiekoši labas ap 5—6000 kg pie 17,5 °/o cukura satura.

Cukurbietes jāsēj uz vietas maija sākumā, 50 cm platās rin-

dās; tās nedrīkst stādīt, tad izaug žuburotas. Labākā šķirne

— Kleinvanclebenas. No kaitēkļiem uzkrīt biešu

blakts — Cassida nebulosa. Pret to jāaprasina ar parizes

zaļumu.

Kartupeļi — Salanum tu.berosum. Kartupeļi mūsi

ikdienišķs uzturas augs. Vispāri izplatīts, kā sakņ-, tā lauk-

saimniecībā. Viņu parastā lauku kultūra jau ir visiem pazī

stama. Še aizrādīšu tikai, ka „agrie kartupeļi", ja tos iz-

audzē par dažām nedēļām agrāk, ir ļoti ienesīgs tirgus augs

un tā kā viņa noiešana arī ir droša, tad ieteicams šim apstāk-
lim piegriezt vērību. Bumbuļi jāsagatavo, sākot ar martu

izliekot lēzenās kastītes vai kurvīšos rindā, turot gaismā pie
14—15° C, un kad asni sāk dzīt, tad jāuzber irdena zeme.

Apriļa pēdējās dienās, ja laiks atļauj, jau izstāda palie-
kamā vietā 40X40 cm attālumā un audzē kā parasts. Šādi

kartupeļi jau nāk gatavi jūlija mēneša vidū, un par tiem maksā

2 reizes dārgāk, kā par vēliem.

Labākā šķirne — agrie roža ātraudži.

No sēnītēm uzkrīt lakstu puve — Phytop h t h o r a

infes t a n s. Jāmiglo, tiklīdz parādās, ar bordo vai sē r-

kaļķa šķīdinājumiem. Pie bumbuļaugiem pieder Topina m-

burs — zemes bumbieris, kuru pagaidām vēl maz kultivē

un kurš noder vairāk tikai lopbarībai. Ilggadīgs augs. Stāda

un audzē tāpat kā kartupeļus.
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Zirņi —
Pisum sativum. Zirņi pieder pie labākiem dār-

zājiem, kas nedrīkstētu trūkt nevienā sakņu dārzā; tie bagāti

ar olbaltumu un citām barības vielām un viņu lietošana tikai

sekmējama.

Izšķir 1) saldos, tā sauktos cukura zirņus (no tiem lieto

jaunās pākstis zupām) un 2) maro v a s jeb lobāmos, no

kuriem lieto graudus, kamēr vēl tie sulīgi.

Kā pirmai, tā otrai grupai ir šķirnes ar īsu, zemu un

garu augumu. Kādas šķirnes audzēt, tas atkarājas no apstāk-

ļiem un laika. Kam pietiekoši daudz žeperīšu, var audzēt

garos.

No pirmās grupas ieteicami: Bis marka agrie un

Platpākstainie zobena. Pie lobāmiem: Amerikas

brīnums, zemie, unNon plus ultra — garie.

Saldi, bet mazāk ražo: Ideāls un Albānijas her-

cogs.

Zirņiem jādod spēcīga, vislabāk svaiga, labi apstrādāta,

pastingra zeme. Kūtsmēsli lieki. Sēklas jāizsēj, sākot ar apriļa
mēnesi un ik pēc 2—3 nedēļām jāatkārto līdz jūnija beigām,
lai būtu vienmēr svaigi zirņi.

No augstām šķirnēm uz 1 dobes sēj 2 rindās, graudu
vienu no otra liekot 4—5 cm. Zemi augošos var sēt 3

rindās; laukkulturu —50 cm rindās. Kad zirņi sanākuši, tad

jāuzirdina un ar kapli viegli zeme jāpierauš; augstajiem jāpie-

liekžeperīši. Sēklām atstāj no pirmā (apriļa) sējuma.

Pupiņas — Phaseolus vulgaris. Pupiņas (turku

pupas) vēl maz izplatītas, bet tikpat ievērojamas kā zirņi.
Tās lieto pa lielākai daļai (jaunas sulotas pākstis) kaltētā

veidā, kas ir reti bapjošs ēdiens. Turku pupas iedala ze -

mājās un augstajās. Pirmās sauc par „k rū m v", otrās

— par „kārš v" pupām. .

Kā vienas, tā otras vārīgas no salnām un auksta, mitra

gaisa (sevišķi tas sakāms par augstajām), un tādēļ pie sēša-

nas jāstājas ar silta laika iestāšanos (ap 15.—20. maiju). Pirmās

izsēj zemās — krūmu un pēc tam tikai garās. Pupiņas mīl

siltu, irdenu trūdbagātu zemi un aizsargātu, saulainu vietu.

Pirmās sej 3 rindas uz dobes; lauku kultūra 50 cm attā-

lās rindās; graudus liek 15 cm attālumā pa 2—3 kopā. Kāršu

Lauksaimn. padomnieks
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pupas sēj 2 rindās ligzdveidīgi: 50—60 cm attālumā apvelk
15 cm platu riņķi un ieliek pa 4—5 graudus 5 cm dziļumā.

Kad pupas uzdīgst, tad riņķa vidū iedur kārtiņu; galus sasien

krustām un šķērsām izlaiž tievāku kārti, lai būtu stingrākas.
Pie šām kārtīm pupas pieķeras un tinas uz augšu, dodamas

lielu ražu. — No krūmu pupām labākās — platās turku

zobiņa, Hinricha milzu — konserviem, dze 11 ēnā s

vaska, Flageolet. No kāršu pupām: milzu

zobiņa, platas, bez kokšķiedras, Reinas tauku pu-

pas un jūlija agrās speķa, no dzeltēnām — Zelta

kalns.

Uz pākšaugiem uzmetas sēnītes Aseochvta pisi — lapu

plankumu slimība (zirņiem un pupām) un Gloeosporium
Lindemuthianum — pākšu raibumi (uz pupām). Jālieto pret

tām bordo un sērkaļķa šķidrumi.

Gurķi — Cucumis sativus. Gurķi jāpieskaita pie

lielkulturām, kuru audzēšana būtu vēlama plašākos apmēros.

Gurķis ir veselīga, gārda piedeva pie gaļas un kartupeļu ēdie-

niem. Krievu dārza strādniecei gurķis, maize un sāls ir ik-

dienas galvenais uzturs.

Gurķi padodas tikai tad, ja zeme ir laba, dziļi izstrādāta,
irdena un bagāta ar trūdvielām, labi mēslota un pie-
tiekoši valga Sausā vietā nav ko domāt ar gurķu

audzēšanu. Panes arī svaigu kūts- un ateju mēslu mēslo-

jumu. No liela svara ir silta, aizsargāt? vieta. Ap Rīgu, kur

lielāki lauki, jau no rudens iesēj rudzus nākamā gada aiz-

sargam. Gurķi nepanes aukstu, mitru gaisu; ja temperatūra

ilgāku laiku stāv zem 10° C, tad gurķu sēklas sapūst, tāpat

paši gurķi vairs neaug.

Sēklas jāizsēj pēc salnām, apm. maija beigās. Dobes

taisa augstas uu pašauras — 1,20 m — celiņu līdz ieskaitot.

Uz dobes sēj 1 rindu, izvelkot nedziļu vadziņu. Sēklas apber
ar plānu kārtiņu zemes (apm. 3 cm); kad sadīgst — izretina

20—25 cm attāļumā. Gurķus var stādīt arī ar dēstu. Šādā

gadījumā aprilī vai maija sākumā sēklas izsēj lecektī lēzenās

kastītēs irdenā trūdzemē. Izaugušo dēstu pieradina pie āra

gaisa un jūnija sākumā izstāda uz dobēm 25 cm attāļumā.

No liela svara plantažu uzturēt tīru no nezālēm; aiz-

augušā laukā labas ražas nav ko gaidīt. Smagākā zemē no
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liela svara gurķu stādiem aplikt satrūdējušus mēslus. Labākos

gurķus no pirmās ražas ieteicami atstāt sēklai.

leteicamas šķirnes: Muromas
— mazi, B—lo8—10 cm gari, labi

sālīšanai. Vjazņiku un Borovas jau lielāki — 10—12 cm,

Dindona selekcijas, iegūti no pēdējiem ar izlasi, padodas kā

laukā, tā lecektīs.

No sēnītēm gurķiem uzkrīt: Scoleco t r i c h v m

melophthorum — brūno plankumu slimība uz augiem un

Phvllosticta cucurbitacearum — lapu plankumu

slimība. Jālieto l°/o bordo šķidrums, sēra kaļķis vai kaliforni-

jas šķidrums.

Ķirbis — Cucurbita Pepo. Ķirbji jeb putras āboļi

izdod no sakņaugiem vislielāko ražu. No 1 stāda var iegūt

20—30 kg, kas iztaisītu no 1 ha, uz kura var izstādīt 24 00

stādu, — 50—60.000 kg. Ķirbjus iedala: 1) krūmveidīgos, ar

nelieliem, pa lielākai daļai, iegareniem augļiem un 2) lielajos

stīgojošos, ar lieliem, vairāk apaļas formas augļiem. Lai ķirbji

patiešām izaugtu milzeņi, tad stādāmās vietas speciāli sagatavo:

izrok 30 cm dziļas un tikpat platas bedrītes, tās iepilda ar

zirga mēsliem, uz kuriem uzber 20—25 cm biezu labas, treknas

zemes kārtu (palaikam piejauc pudretu un kompostu) un še

izstāda jau podiņos iestādītu sagatavotu dēstu. Jāstāda tāpat,

kā gurķi, pēc salnām (ap 1. jūniju).

Uz 1 stāda atstāj krumveidīgiem 4—6 augļus, lieliem

2—3. Sausā laikā derīgi apliet.

Salātu augi. Salāti pieder pie tiem dārzājiem, kuru

maigās, gleznās lapas, attiecīgi sagatavotas, tiek lietotas pie

dažādiem gaļas ēdieniem. Lai uzturētu spēcīgu un veselīgu

organismu, tad salātus ieteic lietot cauru gadu, kādam nolūkam

zināmā laikmetā arvienu ir attiecīgi augi. Tā, piem., no agra

pavasara līdz vēlam rudenim var apgādāt dārza salātus —

Lactuca sativa. No rudens līdz ziemai romiešu ba-

lināmos vai arī eskariolu salātus, kurus izaudzē

dārzā, bet uzglabā gaišos pagrabos. Ziemas vidū var lietot

selderiņu salātus vai arī izdzīt tumšā siltā vietā cigoriņu
salātus. Pie mums vairāk lieto tikai dārza salātus; pēdējie
vēl maz pazīstami un retāk nāk priekšā.

Dārza salātus iesāk jau agri audzēt lecektīs. Pēc tam

tos stāda uz lauka atsevišķās dobēs vai arī kā blakus kultūru
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gar dobju malām (piem. gurķiem, kāršu pupām, sīpoliem un c).

Salāti mīl treknu, irdenu un pietiekoši mitru zemi, kādā tie

sasniedz mazas kāpostgalviņas lielumu.

Agrās šķirnes lecektīs: Ķeizara, BotneraunAk-

meņgalvas; uz lauka labi padodas: Berlīnes un milzu

Spītgalvis. Romiešu un eskariolu salātus stāda vēlāk

— jūnijā — jūlijā — un, kad tie jau sasnieguši savu pus-

gatavību, apmēram septembra sākumā, sausā laikā tiem sa-

sien lapu augšgalus kopā, caur ko iekšējās attīstās gleznas

un maigas. Kad uznāk salnas, tad tos pārnes gaišā pagrabā,
kur tos var kādu laiku uzglabāt.

Salātu selderiņus audzē kā jau parastos — dārzā:

izstāda 2 rindās 20 cm attāļumā un vēlāk, 1 mēnesi pirms no-

vāces, lapu kātus aprauš ar zemi, caur ko tie, nedabīidami gais-

mas, paliek bāli. Rudenī ienes pagrabā, pierok smiltis un ziemā

izlieto pēc vajadzības.

Cigoriņu salātiem saknes izaudzē, kā parasts un

ziemā ņem pēc vajadzības, iestāda labi bieži smilšainā zemē,

kastītēs, tās apsedz ar drēbi vai papīriem un liek siltā, tumšā

vietā pie 16—18°C, kur tie izdzen baltu lapu puduri.

Spinātu augi. Līdzīgi salātiem audzē un lieto spinātus,
tikai ar to starpību, ka salātu lapas lieto svaigā veidā, iz-

ņemot salātu selderiņus, bet spināti ir jāapvāra un tad at-

tiecīgi jāsagatavo. Kā vieni tā otri satur daudz dzelzs, un

tamdēļ sevišķi ieteicami.

Dārza spināti, Spinacea oleracea, izaug

lielām, zaļām lapām, kuras griež un pārdod uz svara. Vis-

labāk padodas labā, treknā, trūdbagātā zemē. Uz , dobes sēj
vai nu rindās (4 —5), vai izklaidus. Sēju sāk ar agru pavasari
un ik pēc 2 nedēļām atkārto, lai vienmēr būtu svaigas

lapas. Labas šķirnes: apāļlapotie dc Gaudrv, Vieto ri a

un biezlapainie V i r o f 1 a y.

Jaunzēlandes spināti, Tetragonia expansa,

aug krūmveidīgi, biezākām lapām un ir daudz izturīgāki.

Agrā pavasarī (aprilī) no tiem izaudzē dēstu, kuru izstāda uz

dobēm 2 rindās, 30 -45 cm attāļumā. Aug visu vasaru.

Lietošanā ņem jaunos dzinumus un lapiņas.

Mangolds — Beta cycla. Biešu spināti jeb salāti iz-

aug lieliem gariem kātiem un tādām pašām lapām. — Sēj agri
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pavasarī, tāpat kā bietes, 3 rindās uz dobes; labi panākumi
tikai treknā trūdbagātā zemē.

Rabarbers —Rhc v m L. Rabarberi gan pieskaita pie

spinātu augu grupas, bet tam ir vēl plašāka nozīme kā tirgus
un rūpniecības augam. No rabarberiem sagatavo kompotus,

atspirdzinošu ķīseli un daudz citus ēdienus. No sulas arī vīnu

pagatavo. Daži ieteic to ārstniecības nolūkiem, jo sula satur

daudz ābol- un citronskābes.

Rabarbers — ilggadīgs augs. Patērē daudz barībasvielu,

un tāpēc jāgādā par labu, spēcīgu, dziļi izstrādātu (45 cm) un

bagātīgi mēslotu zemi. Vēlams, lai vieta būtu dienvidus no-

gāzē un saulainā vietā. Še ātrāk parādīsies augums; par

pirmiem dārgāk samaksā.

Pavairo no sēklām un ar vecu stādu dalīšanu. Sēklas izsēj

agri pavasarī kastītēs vai lecektī un vēlāk — jūnijā — izstāda

uz pavairošanas dobēm 15X15 cm attālumā. Otrā gadā jau

var izstādīt paliekamā vietā. leteicams otrs veids — dalīšana,

jo no sētiem nav visi vienādi stādi. Veco krūmu sadala vairā-

kās daļās, ar 2—3 pumpuriem katrā. Stādīt var kā pavasarī,

tā rudenī. Rabarberus ieteic stādīt uz paaugstām vagām — tās

pavasarī labāk iesilst un izsauc ātrāku asnu attīstību.

Stādīšanas attālums: 90—100 cm rindu starpas un 75 cm

rindās stāds no stāda. Tāļākais kopšanā: zemes irdināšana

un ravēšana. Agri pavasarī, kamēr vēl nav asnu, jāmēslo ar

virsmēslojumu — kompostu, pudreti, ateju mēsliem, vircu un

vēl ar mākslīgiem mēsliem.

Labākas šķirnes: Uzlabotais Queen Victoria, ar sarka-

niem kātiem, un Prin c i s Alberts ar gaišākas krāsas kātiem.

Sparģeli — Asparagus officinalis. Sparģeļi

līdzīgi rabarberiem, veselīgs un labs galda deserta un, bez

tam, ienesīgs tirgus augs. Ražot (asnus dzīt) sāk agrā pava-

sarī un dod pirmos ienākumus no sakņu dārza lauku kultūrām.

Ilggadīgs augs, — pie labas kopšanas un mēslošanas var audzēt

līdz 18 gadiem, tad asni paliek tievi, sīciņi un plantāciju der

atjaunot.

Sparģeļiem labākas ir vieglas, nekā smagas zemes; pēdē-

jās grūtāk asniem izlīst no zemes un pavasaros lēnāk attīstās.
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Galvenā vērība jāpiegriež zemes sagatavošanai un mēslošanai.

Zeme jāapstrādā vismaz 45 cm dziļumā, dodot bagātā vairumā

trūdmēslus (sliktākā gadījumā arī svaigus), rēķinot 150—

200 vezumu ā 400 kg uz
1
/3 hektāra (1 pūrv.). Bez tam vēl

jāpiedod tomasmilti, kalijsāls un kaļķis. Pavairo no sēklām,
kuras sēj agrā pavasarī uz dobēm. Dažos gados izaug jau

pirmā gadā derīgs dēsts, bet pa laikam to lieto divgadīgu.
Pie stādīšanas izrok 30 cm dziļu un platu grāvīti 1 m atsta-

tumā vienu rindu no otras, sasprauž mazus mietiņus 60 cm

attāļumā, ap tiem uzmet mazu uzkaudzīti, tad liek stāda

saknes, radiāli izdalot, uz visām pusēm, un apber ar labu

komposta zemi 5 cm biezumā. Stādījumam jānāk par 5 cm

zemāk par zemes virspuses līmeni. To pielīdzina nākošā gada

pavasarī. Trešā gādā jau uzber 20—25 cm augstu valnīti,

kurš noder asnu balināšanai; kamēr tie sasniedz zemes virs-

pusi, vēl ir balti, bet pie gaismas zaļo un paliek nederīgi

lietošanai, jo pieņem rūgtu garšu. Asni jāizlauž katru dienu

un nav jāļauj izaugt. Tikai jūlija sākumā aptur griešanu un

ļauj vaļīgi augt un attīstīties. Tad arī lieko zemes uzbērumu

izlīdzina, lai pie saknēm labāk gaiss piekļūtu. Pirmā un otrā

gadā, lai labāk attīstītos, sausā laikā der 1—2 reizes vasarā

apliet ar vircu. Vēlākos gados jādod virsmēslojums katru gadu

ar kompostu, pudreti un mākslīgiem mēsliem.

Labākas šķirnes: Aržanteles, violetiem galiem, un

Sniega galvas — baltiem.

Tomāti — Solanum Lycopersicum. Tomāti

skaitās kā garšas augs. Viņa lietošana daudzpusīga: gan svaigā

veidā, kā salāti, gan pirejās un mērcēs, un tāpēc tie ieguvuši

vispārēju tautas piekrišanu un arī lietošanu. Pašlaik tie iekaro-

juši tirgus un ienesības ziņā stāv augstāk par citiem dārz-

augiem. Ne par velti tos arī sauc ārzemnieki par „Mīlestības

āboļiem" (Pomme d'amour, Liebesapfel). Pēdējos gados
cenas uz tiem bijušas ārkārtīgi augstas.

Tomāti padodas ka smagās, tā vieglās zemēs, ja tikai tās

pienācīgi apstrādātas un mēslotas. Pat jūrmalas smiltī (Bulduru
dārzk. skolā) ikgadus sasniegti apmierinoši rezultāti. Tomātus

labāk stādīt otrā gadā pēc svaiga mēslojuma, piedodot vēl

klāt stādāmās vietās kompostu, pudreti un mākslīgos mēslus,
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bet ja zeme stipri vaja, tad var dot arī irdenus kūtsmēslus,

apm. 30 vezumu ā 400 kg uz
lļs ha.

Tomātu stādi jāsagatavo 5—6 nedēļas iepriekš, lecektīs

vai augu mājā. Nelielā vairumā to var izdarīt arī gaišās
istabās uz logiem. Vēlams, lai stādi pie izstādīšanas būtu ar

pirmiem ziedu pumpuriem. Izstādīšanas laiks maija otrā pusē

un jūnija sākumā. Attāļums 75 cm—lm rindās un 60—75 cm

stāds no stāda. Jāpieliek mieti, pie kuriem jāpiesien. Audzē

ar vienu vai divi stublājiem; kad uz tiem attīstījušies jau 4—

5 ziedu ķekari, tad galotne jānogriež, tāpat visi sāndzinumi

katrā laikā iznīcināmi. Augļi sāk ienākties augusta sākumā.

Kad tie sāk dzeltēt, tad jāņem nost, un tāļāko nogatavināšanu
izdara istabās, siltumnīcā vai lecektīs. Viens krūms var dot

1—1,5 kg augļu.

Labākās šķirnes: Earlyana un Lotringas skai-

stulis skaitās kā agrākie, Candine — ļoti ražīga, bet

vēlāka, un Dindona uzlabotie (no Dāņu eksporta),

izturīgi un ražīgi.

No sēnītēm uzkrīt Septoria lycopersici — baltie

lapu plankumi; Py 11os tic ta solani —pelēkie plankumi,

un Phytop h t h o r a infestans — tumšie kartupeļu lakstu

puves plankumi.

Līdzeklis: l°/o bordo un sērkaļķa šķidrums. *

Kukuruza,

ruza — deserta augs. Ļoti garšīgs un bagāts ar olbaltumu

un cukuiu, tikai maz vēl izplatīts un pazīstams. lemesls tas

ka salnas nepanes, un ja vēlu iestāda, tad graudu vālītes neie

nākas. Pēdējo gadu izmēģinājumos Bulduru dārzk. skolā ir bijuš

ar 4iem panākumi, tā ka pie zināmiem apstākļiem un šķirņi

izvēles var izaudzēt līdz zaļbrieda gatavībai. Zemes un mēs-

lošanas apstākļi var būt līdzīgi tomātiem. Jāsēj apriļa mēneša

vidū lecektīs un iepriekš jāizaudzē dēsts, kuru izstāda tāpa

kā kāpostus — 60 cm platās rindās, liekot stādu no stāda

30 cm attālumā. Audzē uz viena stublāja; sāndzinumus

izlauž. Sēklas var ievākt tikai no sevišķi agriem eksemplāriem
vēlāk vālītes pie mākslīga siltuma izžāvē.

Labākās šķirnes: Agrais ga 1 d*a, resp. Agrais ķēniriš,
60 dienu amerikas un Malachovas pundurītis; pēdējais
Bulduru dārzk. skolā selekcijas ceļā uzlabots.



408

Sīpoli — Allium cepa. Beidzamā laikā lielu piekri-
šanu iemantojuši ari sīpoli. Agrāk tos lielā vairumā ieveda

no Krievijas, bet tagad, ar pēdējās saimniecisko sabrukumu,
tie no turienes neienāk, bet pašu zemē vēl pietiekošā vairumā

neizaudzē, un tāpēc tirgus cenas pastāv ļoti augstas. Līdz

šim skaitās kā ienesīgs tirgus augs. Kultūrai jāizvēlas attie-

cīga vieta: pasmaga un trūdbagāta mālaina smilts ar pietiekošu
daudzumu mitruma, silta un saulaina. leteic stādīt otrā —

trešā gadā pēc svaiga mēslojuma ; tas zīmējās vairāk uz svaigiem

kūtsmēsliem, bet pudretu, kompostu vai satrūdēju-

šus kūtsmēslus var tieši dot un vajaga dot. Vājā, nabadzīgā
zemē nekas neizaugs. Apmēram uz */« ha var dot 40—60vez.

(ā 400 kg), 150 kg tomasmiltu, 100 kg 30°/o kālija sāls un

vajadzības gadījumā 300 kg kaļķu.

Sīpolu kultūra var lietot trejādus paņiemienus.

1) Stāda ar pag. gadā audzētiem sīpoliem,
kas labi uzglabāti un pārziemojuši. Jāstāda agri — apriļa

beigās vai maija sākumā, kamēr zeme vēl mitra; uz dobes

4 rindas, rindā 15—20 cm attāļumā. Uz pūrv. izies 200—250 kg
sēklas materiāla.

Šķirne: krievu sūrie un Holandes dzeltenie.

2) Var stādīt ar lecektīs izaudzētu dēstu,

izsējol sēklas apriļa sākumā. Stāda tādā pašā attāļumā pa 3

kopā.

3) Var sēt tieši paliekamā vietā ar sēklām. Tas jādara

pēc iespējas agri (apriļa beigās). Sēt var uz dobēm, bet lie-

lumā audzējot labāk rindās, 45—50 cm attāļumā. Vēlāk izreto

vajadzīgā attāļumā — uz 15—20 cm atstāj 3 sīpolus. Uz ze-

mes irdināšanu un plantācijas uzturēšanu tīrībā no nezālēm

jāraugās sevišķi rūpīgi.

īsi pirms novākšanas, ja lapas vēl sulīgas un zaļo, tās

jānospiež, — tas veicina ātrāku sīpolu nobriešanu un lakstu

iežūšanu. Labākās šķirnes — Cita v a s un Donvera.

Sēklas iziet, uz l/s ha rēķinot, 4—6 kg. Vidējaraža 3000—4000 kg.

Kaitēkļi: Sīpolu mušiņa, Hylemya antiqua,
kuras dētas oliņas rada cirmeņus, kas izēd un izsūc sīpolu.
Līdzeklis: jārasina ar petrolejas emulsiju un ik pēc 10 dienām

jāaplej ar karbolskābes atšķaidījumu.



409

Sēnīte Peronospora Schleidenii, neīstā miltu rasa; pret

to jālieto l°/o bordošķidrums.

Līdzīgi sīpoliem audze šalotas un svēteņus (ķ ip-
l o k v s), kuriem ierāda nedaudz vietas, jo tos patērē mazāk.

No ilggadīgiem sīpoliem minami „1 oci ņ i" — A 11.

Schoenoprasu m, no kuriem vieni ir ar sīciņām, tie-

vām lapiņām, otri ar daudz lielākām, kas līdzīgas parastiem

sīpoliem. Pavairo no sēklām un ar ceriņu dalīšanu

Puravi. All iv m pori v m. Puravi 2g. augs ar za-

ļām, kalmei līdzīgām lapām. Sīpols līdz ar sīpola augšējo

stublāja daļu, kas atrodas zemē, baltā krāsā un viss lietojams.

Puravs maigāks par sīpolu un zupām nepieciešams Audzē

līdzīgi Citavas sīpoliem. Sēj marta sākumā lecektī vai siltum-

nīcā un vēlāk, maija beigās, izstāda uz dobēm 4 rindās,

RO cm atstatumā.

Mārrutki. Cochlearia armoracea. Mārrutki

pieder pie garšas augiem. No tiem pagatavo veselīga-s un

atspirdzinošas mērces un salātus, ko lieto pie gaļas un zivju
ēdieniem.

Mārrutki jau sen pazīstams, bet maz izplatīts sakņaugs

un par to diezgan dārgs. Daudz vietās baidās tos audzēt, jo

nevarot vairs zemes iztīrīt no sakņatvasām. Pie nepareizas kul-

tūras tas bieži tā notiekas, bet pareizi rīkojoties nav nekādu

sliktu seku.

Mārrutki padodas tikai spēcīgā, bagātīgi mēs-

lotā un pietiekoši mitrā zemē (bet tikai ūdeni caur-

laidošā). Tā var būt smilšaina, ja tikai labi mēslota; ar citiem

vārdiem, tā var būt tāda pati kā sīpoliem vai kāpostiem.

Mārrutkus pavairo no iepriekšēja gada sānsakņu ataugām,

kuram nolūkam noder resnākās (apm. mazā pirkstiņa resnumā).

Tās atgriež no vecās saknes 30 cm garumā un norīvē ar lu-

patu vai naža muguru uz mizas uzaugušās kārpiņas, no kuras

katras var attīstīties sānvasa. Neapstrādātu atstāj tikai 2—3 cm

garu augšas un apakšas galu: pirmais noder jauna auguma

attīstībai, apakšējais — sakņu attīstībai.

Mārrutkus dēsta uz pašaurām (90 cm) un paaugstām do-

bēm, 2 rindās, katru stādu liekot 40—45 cm atstatumā. Stāda

ar garu puļķi, ieslīpi izdurot zemē caurumu, tanī iebāž sakni

un no virsas ar kāju piemin. Pa vasaru ftobes vienmēr irdina



410

un uztur tīras no nezālēm. Jūlija mēnesī atraus zemi, paceļ

stādu un vēl reiz ar lupatu norīvē mizu; pēc tam atkal uzber

zemes. No tādas rīcības paliek gludas saknes un tām lielāka

tirgus vērtība. Vēlu rudenī mārrutkus izrok> pie kam katru

reizi šķērsām dobei izrok dziļu grāvīti un tur iegāž tāļāk ro-

kamās saknes; tādā ceļā tās izdodas izrakt ar visām jaunām

sāņu saknēm, kas noderēs atkal nākošā gada stādīšanai.

Uz mārrutku lapām uzkrīt un tās apgrauž zaļā vabulīte —

Phaedon armoraceae, kuru enerģiski jāapkaro. Lapas

jāaprasina ar parizes zaļumu vai ar sena šķidrumu.

Var ari daļu apkratīt, paliekot apakš lapām ķeramo ķeselīti.

Bez minētiem dārzājiem audzē vēl dažus garšas augus.

Dilles
—

Anethum graveolens — pieliek pie
skābēšanas gurķiem. Viengadīgs augs: sēj agri pavasarī un

sēju vēl reiz atkārto pēc 2—3 nedēļām.

Ķimenes (Carvum carvi) lieto pie kāpostu skā-

bēšanas. 2 gad. augs, sēj pavasarī vai vasaras vidū.

Estragons (Artemisia dracunculus) — ari kā piede-
vas gurķiem. Ilggadīgs augs; pavairo no sēklām un ceru

dalīšanu.

Turku pipari. Lieto dažādām vajadzībām, sevišķi

konserviem. Audzē tomātiem līdzīgi. Sēj martā un izstāda

aukstā lecektī vai uz dobēm aizsargātā vietā.

Labāka pārskata dēļ še klāt pielieku tabeles (4), kurās

īsumā sakopotas ziņas par atsevišķām kultūrām.

Īsi aizrādījumi sēklkopībā.

Agrāk dārzaugu sēklas ieveda vai gandrīz vienīgi no

ārzemēm. Tad valdīja tāds uzskats, ka mūsu klimatā tās ne-

ienākas un nav izdevīgi ar tām nodarboties.

Pēc pēdējo gadu izmēģinājumiem un novērojumiem jānāk

pie slēdziena, ka sēklas audzēt un ievākt ir iespējams še Latvijā,
lai nu gan ne no visiem, tomēr no lielākās daļas sakņaugiem un

ar itin labiem panākumiem. Tā, piem., krustziežu dzimtas

sakņaugiem mūsu klimats pilnīgi piemērots, un sēklu ražošana

no tiem teicami padodas. Cita lieta ir ar tiem augiem, kuru

ienākšanās laiks velkas diezgan ilgi un atkarājas pa daļai no

vasaras: ja tā sausa, ienāksies ātrāk, ja mitra — panākumi
būs vājāki. Pie tādiem pieder bietes un burkāni. Tomēr ari

še var līdzēties. Dodot attiecīgus apstākļus, sēkliniekus agri
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izstādot un dodot sausu, siltu vietu un piemērojot
dažus paātrināšanas līdzekļus (rudenī aizraujot saknes vai

nokniebjot augumamgalotnītes) būs iespējams ari tos piespiest
ienākties laikā.

Pat gurķi un tomāti, kas paši par sevi pustropiski augi,

ar attiecīgu šķirņu izvēli, aklimatizāciju un izlasi jau tik tāļu

izkopti, ka ari no tiem iespējams sēklas ievākt.

Pie sēklu audzēšanas stingri jāievēro sekošais. 1) Rad-

niecīgus augus, piederošus pie vienas dzimtas vai

ari ģintas un sugas, nedrīkst stādīt blakām, jo tie savā

starpā saziedas, sakrustojas un pēcnācējos iznāk mistrs —

maisījums. Sevišķi stingri tas jāievēro pie krustziežu un če-

murziežu dzimtām. Cik tālu vienu ģinti no otras pārnest,

nav vēl noskaidrots, bet labākie lietpratēji (Ritovs, Paškevičs)

ieteic ne mazāk par 200 metriem. Ja tuvāk stādītu, tad starp
šiem augiem vajaga būt kādam dabīgam aizsargam; tāds var

būt mežs, ēkas vai ari augsta auguma augi: kukurūza, rudzi,

kāršu pupas un c. 2) Izšķir augus ar 1 un 2 māju zie-

diem. Pie pirmiem pieder gurķi, melones, kukurūza; pie
otriem — spināti, apiņi, kaņepes, sparģeļi. Pie agrām kultū-

rām šādus augus apaugļo mākslīgā ceļā. 3) Tāpat vietas

izvēlei un kultūras paņēmieniem sava nozīme. Sēklinieki

jāsargās stādīt mitrās vietās un trūdbagātās ze-

mēs; ar to novilcinājās sēklu nogatavošanās; turpretim stā-

dot sausā, siltā vietā, trūdmēslu vietā dodot mākslīgos,
ražu paātrināsim. 4) Uzglabājot 2 gadīgos sēkliniekus, kā kā-

postus, burkānus, bietes un d. c, tie jāuzskata, lai neiemaitātos,

neiepūtu, jo no tādiem vairs neattīstās veselīgs un spēcīgs

augums un līdz ar to sēklas. 5) Jaunas šķirnes iegūst ar

krustošanu un vēlamo hibridu izlasi. Nāk priekšā ga-

dījumi, kad daži augi krasi atšķiras no citiem un izveidojas

ar labākām īpašībām, nekā tās ir priekštečiem, un šīs īpašības

pāriet ari pēcnācējos. Šos nu vajaga atšķirt un audzēt tāļāk,

kamēr iegūst patstāvīgus īpatņus.

Praktiskā ceļā ieteicami piekopt augu izlasi — se-

lekciju. Pie labvēlīgiem apstākļiem un kopšanas būs vienmēr

labi panākumi. Šādā ceļā mums ir izdevies uzlabot kāpostus,
tomātus un gurķus. Zināms, vienā gadā tas nav iespējams.
Še neatlaidīgi jāstrādā daudz gadus, — tad tikai varēs redzēt

panākumus. •
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Īsi aizrādījumi par

ATT ĻUMS^
Zeme

Starp
Rindās

stāds no

stāda

Dārzāji un viņu dzimtu nosaukums Uzglabā-
un mēslo-

šana

šana rindām

cm cm

I. Krustziežu augi:
(Cruciferae)

lj Galviņu kāposti

2) Kāļi
3) Rāceņi . . . .
4) Radīsi ....

[

Pagrabā
vai be-

Veļama

mālaina

smilts j

90-100

90

60

dres, ie-

rakti bez
90

60

60

svaiga ļ
90 50-60

II. Čemurzieži:

(Umbelliferae)
5) Burkāni

.... Tāpat

mēslo- ļ
juma.

90
!

50-60

III. Kurvjzieži:
(Compositae)

6) Cigoriņi ....

No māk-

Pārziemo

uz lauka

slīgiem

80-90 | 30-45mesliem

7) Salāti . . . .

100—150
60—70 301 g. izaudzē

lecektis, pfic

tam izstāda

laukā

kg

IV. Balandaugu dzimta:

(Chenopodiaceae)
8) Bietes

.....

superfos.

100 kg

50-60
30%

V. Tauriņzieži:
(Papilionaceae)

9) Zirņi

Uz lauka gu-

bās vaibedr. kalijsāls
75—90

uz
ljt ha

3 rindas

uz dobes

8—10

1 gadīgi

augi

(1 purv.)

rēķinot.
3 rindas

uz dobes:

30

10) Pupiņas ....

1 gad.
Ja

3 rindas

uz dobes

30

20
slāpekļa

VI. Ķirbju augi:
(Cucurbitaeeae)

11) Gurķi ....
1 gad.

vajag pie-

dot, tad
1 rinda

1,5 metr.

20—25

auguma

VII. Naktspamašuaugi:
(Solonaceae)

12) Tomāti
....

1 gad.

sakuma

ar 30 kg
75-90 60čili vai

VIII. Lilijaugu dzimta:

13) Sīpoli ....
2 gad.

norvēģu

3 rindas

30—45

25—30zalpetra

IX. Stiebraugi:
(Gramineae)
14) Kukurūzas . . 2 rind. 60) 30—451 ■ad.
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sēklas kulturām

CIK STABU RAŽA

Uz 1 do-

bes 20 m

Uz

V3_ha
(1 purv.)

stādu

No 1 do-

bes, 30kv.

metr.,
kg

No V3 ha

(1 pūrv.)
kg

Tirgus
vērtība,

kopienā-
kums

Ls

Cik seklu
Cik ilgi

uztur dī-

Iesētas

sēklas

uzdīgst
pec cik

dienām

Svaigu
sēklu dī-

dzība %,
vidējā

1 grama
garuma
1,40 pl.

_

dzibu

60 -80 6000 2 150 800- 900 300 4 -6 g. pie 15°C.

5-6 d.
94%

60-80 6000 2—3 150-200 500—600 350-400 4-6 g. 4—5 d. 95%
60-80 6C00 2—3 150 500-600 4-6 g. 5—6 d. 92%

60-80 6000 3—4 300 600 110—120 4- 6 g. 4-5 d. 90%

60—80 6000 2-3,5 150-200 400 800-900 2 -3 g. 12-14d. 70-80%

80-100 8000—

10.000
0,5—1 50—100 400 3-4 g. 5-6 d. 60%600-700

90—100 10.000 Ml,5 1< 0 400 800—900 3-4 g. 5-6 d. 90%

6000—

7000

8-10 d. 86%80—100 3--4 300-400 400 75—100

runkuļi 50

3-4 g.

400 40.000 4—5 4-0-500 300 - 400 3-5 5-6 g. 5—7 d. 95%

300 30.C0J 4-5 400—500 400—500 2-3 5-6 g. 6—8 d. 95%

00-200 10.000- 200 gab.,

0,5-1 kg

50- 100 600-8 0 45 6-lOg. 5—6 d. 88%

20.0 0

60-70 6000 500-600 600 3-4 g. 75%50-60 200—250 6—10 d.

apm. 2( 0 20.000 1 —1,5 100-150 500—600 200-260 2-3 g. 8-10d.
Sīpolu

sēklas re-

tos gad.
ienākas

70%

80%8000 3-4 600 4-5 3-4 g. 8--12 d.80—100 300--400
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Laika un darba spēka aprēķins uz 1 pūrv. (0,3 ha).

Cik dienu
Darba a p z ī m ēju m s

Stradn. Zirgu

1. Dziļa aršana, 20 — 25 cm 1 2

2. Dziļa aršana ar zemes padziļinataju . . 2 3

3. Zemes uzrakšana ar roku speķu . . .
40

4. 40vezumu (ā 400 cnt.) izvešana uz lauku

5 5ne taļak par 0,5 km

5. Meslu izārdīšana (40 vez.) 2 — 2,5

6. Meslu ieraušana vagas 1 — 1,5

7. Mala, smilts vai kūdras uzvešana, ap 100

10 — 12 10—12vez. (1000 cnt.), zemes uzlabošanai

8 Dārza mēslošana ar šķidr. mesl., 30

mucas (virca vai zelts) 5—4 4—5

9. Meslu trudzemes uzveš., ap 30 vez. . . 5—4 4—5

10. Rudens arumu noecešana ar kultivatoru 0,5 0,5

ar dzelzs ecesam . 0,25 0,25

Piebluķešana 0,25 0,25

11. Lauku sazīmešana ar marķieri kāpostiem

0,3 0,3vai kartupeļiem

12. Vagu izdzīšana ar arklu 0,5—1 0,5—1

18. Dobju (1 metra) izdzīšana ar arklu
. . 0,5 0,5

14. Izdzīto dobju nolīdzināšana un sanu no-

6—7gludinašana 6—7

15. Dobju uzrakšana un sagatavošana roku

45—50speķiem .

16. Mākslīgo meslu izvešana un izkaisīšana 0,3

17. Ūdens piegādāšana sakņu dārzu aplie-
išanai, 8 mucas ā 40 spaiņu . . . . 1

18. Kāpostu un citu līdzīgu augu apliešana
19. Agro kāp. izstādīšana uz lauka, 10.000 st.

3— 4

8—10

20. Tas pats darbs ar komposta vai pudreta

piedevu vietas mēslojumam . . . . 12—15

21. Vēlo kāpostu stādīšana, ap 7000 st. . .
6— 8

22. Kaļu stādīšana, vai ari biešu (16.000 st.) 10—12

23. Sīpolu stādīšana 12- 15
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Cik dienu
Darba apzīmējums

Stradn. Zirgu

24. Kartupeļu stādīšana kvadrātos un to

pievešana 10—12 0,5

25. Kartupeļu stādīšana zem arkla . . . .
4— 5 1

26. Seklu izsēšana rindas uz dobēm un viņu
7 — 10aiztaisīšana

27. Seklas izsēšana ar rokas planētu . . . 1— 2

28. Kāpostu un citu dēstu piķešana lecektī

1— 4 logus ā 500 st

29. Nezaļu ravēšana 10—15

30. Virskārtas, rindu irdinašana kapļiem 6— 8

31. Irdinašana ar rokas planētu 2
.

32. Irdinašana ar zirga planētu 0,5— 1 0,5 1

33. Kartupeļu aprušinaš. ar arklu (izvago-

0,5 0,5šana) :

34. Izdzītas vagas pārskatīt (apmestos stā-

dus atraust) 2

35. Sīpolu lapu nospiešana 2

36. Selderiņu sansakņu aptīrīšana . . 10 — 12

37. Vienreizīga augu izretošanā 6— 8

38. Žeperu piespraušana zirņiem 15 —20

39. Tomātu mietu iespraušana un viņu uz-

7— 8siešana, 7000 st

40. Otrreizēja uzsiešana un izgriešana . . 10—15

41. Sakņaugu ražas novākšana, izņemt no

10—15zemes un nogriezt lapas

42. Kāpostu novākšana un notīrīšana . . . 15—20

43. Kartupeļu novākšana ar roku speķu 20—24

44. Kartupeļu novākšana ar arkla palīdz. 10—12

45. Sīpolu novākšana 15-20

46. Zirņu un pupiņu pakšu nolasīšana zaļa

40-50veida (2 —4 pudi — 1 stradn.) . . .
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Dārzāju galvenās minerālvielu sastāvdaļas (pec Volfa).
1000 kg svaigu un izžāvētu augu satur.*)

*) Skaitļi pec prof. Koteļņikova rokas grām. 1913. g.

arzaju nosaukums
w

d

P

o

irt

ai
w
L

cd

r.

3

iz
w irt

x

irt

QQ

W
X

i. Cigoriņi — saknes
. .

800 2,5 2,6 1,0 0,5 0,8 0,5 6,7

„
lapas . .

850 3,5 4,3 2,9 3,3 1,0 1,4 16,5

Lopbarīb. bietes— sakn. 880 1,8 4,8 1,5 0,3 0,4 0,8 9,1

„ „
laksti 905 3,0 4,5 2,8 1,6 1,0 0,8 14,6

3. Burkāni —
saknes

. . 850 2 .) 3,0 1,7 0,9 1,1 0,5 8,2

„
laksti . .

. 822 5,1 2,9 4,7 7,9 1,0 1,8 23,9

4. Kartupeļi — bumbuļi . 750 3,4 5,8 0,3 0£ 1,6 0,6 9,5

„
laksti . . 825 6,3 4,4 0,3 5,1 1,2 0,8 16,5

5. Kaļi — saknes . . . 870 2,1 3,5 0,4 0,9 1,1 0,7 7,5

„
laksti

.... 884 3,4 2,8 0,8 6,5 2,0 2,3 19,6

6. Kāposti 890 2,4 5,8 1,5 2,8 1,4 2,4 15,6

Turnepši — saknes 920 1,8 2,9 0,6 0.7 0,8 0,7 6,4

„
laksti

. . 898 3,0 2,8 1,1 3,9 0,9 1,1 11,9

8. Radīsi — saknes .
.

933 1.9 1,6 1,0 0,7 0,5 0,3 4,9

9. Kolrābji — saknes
. . 850 4,8 4,3 6,8 1,4 2,7 1,1 12,3

10,1

7,4

0. Artišoki — augļi . . . 8 1 2,4 0,7 1,0 3,9 0,5
1. Batats 758 2,4 3,7 0,5 0,7 0,8 0,4
2, Gurķi — augļi . . . .

Galviņu salāti .
.
. .

Ķirbji
Pastenaks — saknes

956 1,6 2,4 0,6 0,4 1,2 0,4 5,8
3. 943 2,2 3,9

0,9

0,8 1,5 1,0 0,4 10,3

4. 900 1,1 0,9 0,3 1,6 0,1 4,4
5. 793 5,4 5,4 0,2 1,1 1,9 0,5 10,0

6. Selderiņi — saknes 841 2,4 7,6 2,3 2,2 1,0 17,6
7. Spināts ,

Mārrutki — saknes . .

903 4,9 2,7 5,7 1,9 1,6 1,1 1,6
8. 793 5,4 5,4 0,2 1,1 1,9

1,3

0,5 1,0

9. Sīpoli

Sīpolu lociņi, griežamie

Ķiploki (sīpoli) . -
.

„
laksti

....

860 2,7 2,5 0,2 1,6 0,4 7,4
10. 820 6,2 3,3 0,4 2,1 1,5 1,2 9,9
!1. 876 4,5 2,6 1,2 0,9

1,7

1,4 0,6 8,4

7,6908 3,4 3,1 0,5 0,6 0,3

52, Sparģeļi — asni
. .

.

Šampiņi (ēdamās sēnes)

Topinamburs — saknes

933 3,2 1,2 0,9 0,6 0,9 0,3 5,0

!3. 888 4,7 5,1

3,1

4,7

0,2

0,2

0,1 3,4 0,4

0,2

0,6

10,0
54. 800 5,3 5,0 0,7 14,5

„
laksti 800 3,2 1,0 0,3 1,4 9,8

!5. Zirņi (ziedos) .... 815 5,1 5,2 0,5 3,5 1,5 1,1

0,8

13,9

23,4„ graudi
.
. .

.

143 35,8 10,1 0,2 1,1 8,4

(i. Lupines — laksti . .
.

850 5,0

56,6

1,5 0,5

0,3

1,6 1,1 0,4 6,2

„ graudi . . . 130 11,4 2,8 19,2 3,2 37,0

7. Lauku pupas, graudi 145 40,8 12,9 0,3 1,5

!»7 i
12,1 1,1

0,8

31,0

28,3;8. Sojas pupas 100 53,4 12,6 0,3 10,4
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III. Daiļdarzniecība.
A. Kapaklis.

Lauku māju dekorativā iekārta.

Runājot par mūsu lauku māju dekorativo iekārtu, vis-

pirms jāgriež vērība uz ēku novietošanu. Tas ir pamats, no

kura veidojams viss šis tāļākais darbs. Citos gadījumos par

viņu runāt varbūt būtu mazāk no svara, bet tagad, kur at-

jaunojas tūkstošiem kara un laika zoba sagrauztas vecsaim-

niecības un tiek izbūvētas desmitiem tūkstošiem jaunsaimniecību
un vispār lauksaimniecību izbūve ir viens no mūsu saimnie-

ciskās dzīves dienas jautājumiem, šis jautājums sevišķi svarīgs.

Mūsu lauku sētas pa lielākai daļai ir iekārtotas pēc tā

saucamās pagalmu sistēmas. Šajā iekārtā dzīvojamā ēka pa-

rasti atrodas vidū un citas saimnieciskās ēkas, lielākā vai

mazākā atstatumā, izmētātas viņai gandrīz riņķī apkārt. Tam-

līdzīga iekārta varbūt bija vajadzīga 50 —60 g. atpakaļ, kad

saimniecības ēkas bija nepieciešami no dzīvojamās ēkas pār-
raudzīt. Bet tāda ēku iekārta ir daudzā ziņā nepraktiska.

Vispirms, jau apkurināšanas centram — dzīvojamai ēkai —

atrodoties saimniecisko ēku vidū, tā ir nevēlama ugunsdrošī-
bas ziņā. Tāļāk, tādā iekārtā visapkārt dzīvojamai ēkai ir

dzīva saimnieciska kustība, kuras dēļ rudeņos un pavasaros

•pagalms ir vesela dubļu jūra. Dubļi ar apaviem ievazājas arī

dzīvoklī, kur ar savu smaku sabojā gaisu nereti līdz ne-

ciešamībai. Beidzot, visa ēkas apkārtne ir netīra, piemētāta
ar mēsliem un dažādiem saimniecības gružiem un atkritumiem,

smirdoša, un tajā nav neviena gaišāka stūrīša, kur pēc beigta
darba vai arī svētvakaros un svētdienās varētu pakavēties un

atpūsties.

Tagad apstākļiem mainoties ir nepieciešami mainīt arī

līdzšinējo ēku iekārtu. Atstājot līdzšinējo pagalmu sistēmu,

dzīvojamā ēka ceļama tomēr nedaudz savrūp no saimniecības

ēkām, lai ap to varētu ierīkot apstādījumus. Saimniecības

ēkas, turpretī, novietojamas vienā pusē, un viņu ērtākā sav-

starpējā sakara dēļ, vislabāk vienā frontē. Pie šādas iekārtas

samazinās arī saimnieciskās satiksmes teritorija, kuru tādā

gadījumā ir iespējams nošosēt un līdzšinējo dubļu brišanu

pilnīgi novērst. Šādi novietotās ēkās ir daudz ērtāki un ar

mazāku darba spēku daudzumu apkalpojamas arī saimnieciskās

Lauksaimnieka padomnieks
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Vajadzības. Un, beidzot, pie šādas vienotas frontes, ierīkojot

dažādas jaunlaiku ērtības — ūdens vadus, elektrisko apgais-

mošanu un t. t. — tiek ietaupīti arī šo labierīcību izdevumi.

Saimniecisko ēku grupu ieteicams novietot pēc iespējas

dzīvojamās ēkas ziemeļu pusē. Tādā gadījumā tās dzīvojamās
ēkas ķēķa pusei ir tuvāk un līdz ar to ērtāk sasniedzamas.

Bez tam viņas aizsargā zināmā mērā pēdējo arī pret ziemas

dzestrumu un pavasarī viņu radītā saulgozī ātrāk atkūst un

apžūst pagalms. Ja tas nav iespējams, nevajaga, mazākais, tās

novietot dzīvojamai ēkai vasarā dominējošo vēju pusē. Tad

pēdējie pastāvīgi dzen

kūts gaisu, mušas un

putekļus dzīvoklī un

nereti pārvērš tā atmo-

sfēru pavisam nepane-

samu.

Pie saimniecības

ēku novietošanas atka-

rīgi no saimniecības ze-

mes platības vēl krīt

svarā arī pēc iespējas
ērta satiksme ar ganī-

bām, pļavām, laukiem

un lielceļiem.

Tāļāk dekorativā

un arī ērtību ziņā no

liela svara ir dzīvojamas
ēkas iekšējā iekārta.

Līdzšinējās vecās dzīvo-

jamās ēkas ir būvētas

pa lielākai daļai ar di-

vām un nereti pat tikai

ar vienu izeju, un tā pati

141. zīm. Lauku māju ēku plāns.

ved caur virtuvi. Šāda iekārta mūsu laikos nav vairs pielai-
žama. Virtuve ir vieta, kur tiek pagatavots uzturs, un tāpēc,

nepieciešamās tīrības labā, tā ir jāizolē no visiem svešiem

elementiem, kurī cauri staigādami pienēsā to ar netīrumiem

un var ievazāt arī dažādas epidēmiskas slimības. Bez tam

šāda cauri staigāšana stipri traucē intensivu darbu, kurš

virtuvē ir ne mazāk apzinīgi veicams, kā citur lauksaim-

niecībā.
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Modernai dzīvojamai ēkai irjābūt ar trijām ejam. Galvenai

ejai, pa kuru notiek visa saimniecības satiksme ar ārpasauli, ir

jābūt vienos sānos pagalma pusē, virtuves eja ved uz sētu un

142. zīm. Lauku māju dekorativas iekārtas plāns.

saimniecības ēkām un pa to notiek saimniecības personāla sa-

tiksme ar pēdējām un, beidzot, trešā — vai nu tieši no dzīvokļa,
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vai arī caur verandu uz dārzu. Šādai dzīvojamās ēkas iekārtai

ir netikvien daudz praktisku priekšrocību, bet tai var piemērot
arī attiecīgus apstādījumus, kas to padara reizē netikvien ērtu,

bet arī daiļu.

Līdz šim pie mūsu lauku māju dzīvojamām ēkām kā

galvenie un dominējošie stādījumi bija augļu koki, pa lielākai

daļai ābeles. Bet tamlīdzīgi apstādījumi bija piemēroti tik ilgi,
kamēr šie augļu koki, dzejnieka Poruka valodā runājot, bija
tikai tēva baltais ābeļu dārzs, kurš kalpoja vairāk košumam

un sportam un no kura rudenī neviens nekādas ražas negai-

dīja. Tagad, turpretī, kad, vēra ņemot pašreizējo mūsu lauk-

saimniecības pāreju uz intensivajām nozarēm, dārzkopība, kā

viena no pēdējām, sāk izvērsties par rūpniecisku nozari, šāds

stāvoklis nav izdevīgs jau vispirms no saimnieciska viedokļa.

Rūpnieciskie augļu dārzi, kuros senā mauriņa vietā, ar ļoti
maziem izņēmumiem, ir melnā papuve vai arī dažādas sakņ-

augu starpkulturas un kuros visu cauru vasaru norit dažādi

zemes irdināšanas un ražas kopšanas darbi, kā dzīvojamās
ēkas dekorācija arī vairs neder. • Šā iemesla dēļ, šimbrīžam

dzīvojamās ēkas apstādīšanai un dekorēšanai augļu koki resp.

augļu dārzi nav vairs piemēroti un to vietā liekami attiecīgi
dekorativie apstādījumi.

Lai šie dekorativie apstādījumi arī tiešām sasniegtu savu

mērķi, tad jārūpējas par viņu attiecīgu izveidošanu. Viņu

veidu galvenā kārtā noteic divi apstākļi: dzīvojamās ēkas

architektura un apkārtējā daba. Vēl zināmu lomu šajā ziņā

spēlē dārzu lielums, personīgā gaume un patreizējā mode, bet

tie ir otras šķiras motivi, kurus var vienā otrā gadījumā arī

neievērot. Ja dzīvojamā ēka ir celta pēc kāda no arcbitekturā

pazīstamajiem stiliem un ši architektura dominē par apkārtni,

tad, saskaņas labā, arī dārza galvenās linijas un apstādījumi
ir jāveido vismaz galvenos vilcienos tājā pašā stilā. Ja tur-

pretī ši architektura nav dominējošā, tad arī pie stilizētām

būvēm dekoratīvai iekārtai jāļauj' saplūst ar apkārtējo dabu,

dabiskā stilā.

Runājot par mūsu lauku mājām, šajā ziņā jāsaka, ka tās

visas, ar ļoti, ļoti maziem izņēmumiem, ir celtas pēc brīvas

fantāzijas un tām apkārt dveš daba ar savām nenoteiktām Ūni-

jām un kontūrām. Tamlīdzīgos gadījumos arī dekorativo

iekārtu nepieciešams ieturēt šajās kontūrās. Ja daudz, tad

pašas ēkas apkārtnē, itkā pārejas labā, ir ieteicams dažas ģeo*
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metriskas linijas; tikai tām jābūt ar dzīvojamo ēku radniecī-

gām. Pretējā gadījumā viņas radīs tikai saskaņas trūkumu un

nepatīkamu iespaidu.

Tagad pāriesim pie jautājuma, ar kādiem līdzekļiem de-

koratīvā dārzkopībā tiek panākts minētais izteiksmes veids

jeb nokrāsa un saskaņa. Kā pirmais no tiem minami ceļi un

celiņi. Tie paši par sevi gan nav nekāds daiļuma priekšmets,
bet, vispirms, tie ir nepieciešami satiksmei un, otrkārt, tie

galvenā kārtā nosaka iekārtas nokrāsu. Bez tam ar to palī-
dzību arī citus dekorativos elementus ir iespējams vai nu

143. zīm. Ceļu situacija.

izcelt un pastrīpot vai arī notušēt un noslēpt. Atkarīgi no

šiem uzdevumiem un dārza lieluma celiņi sadalās vairāk gru-

pās. Ēkas fasādes un sētas pusē tiem jābūt platiem, ar slai-

diem līkumiem, noteiktiem virzieniem, vispāri sakot, tādiem,

ka pa tiem ir netraucēti iespējama katra kustība ar visiem

satiksmes līdzekļiem. Šajās divās pusēs tiem nedrīkst uzlikt

nekādus citus pienākumus. Dārza pusē, turpretī, celiņi gan

arī ir vajadzīgi satiksmei, bet te viņiem pievienojas vēl arī

citi uzdevumi — stila un pārējo dekoratīvo elementu izteik-

sme. Atkarīgi no uzdevumiem šinī gadījumā, tur, kur tie

kalpo galvenā kārtā satiksmei, viņiem jābūt platākiem un pēc

iespējas īsiem, lai vienā un taī pašā virzienā aptvertu vairākus

punktus. Turpretī tur, kur tie domāti galvenā kārtā nokrā-
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sas izteiksmei, viņiem jābūt vispirms saskaņotiem ar attiecīga
stila prasībām — vai nu dažādu ģeometrisku vai arī liektu

dabisku liniju veidā un dažādā platumā. Ar ceļu platuma

palīdzību dekorativā mākslā mēdz izdarīt zināmu vietu pastrī-

pojumus, līdzīgi kā to dara drukātavā ar dažādu lieluma bur-

tiem. Galveniem satiksmes ceļiem vajadzētu būt ap 4-5 metri

un vidējiem ap 2 metri platiem. Zināmās vietās, it sevišķi

ģeometriskās figūrās, tos taisa arī šaurākus, bet tādā gadījumā
tiem tomēr jābūt tik platiem, lai divi cilvēki varētu svabadi

pārmainīties. Atgriežoties pie viņu virziena, it sevišķi dabiskā

stila, jāsaka, ka tam jābūt ar slaidiem līkumiem, bet tomēr

motivētiem un savienotiem ar kādu mērķi. Tiklab pie atda-

līšanās, kā pie krustošanās tiem jābūt noteiktiem, pēc iespējas
izvairoties no paralēlisma. Zināmas pretrunas šiem likumiem,
vienā otrā vietā, var radīt īpatnēji vietas apstākļi, bet tos

grūti paredzēt, un pie tam tie būs tikai izņēmumi, kuri nāks

priekšā samērā reti. Tā, piem., ja vieta, nav visai liela, tad

vienu otru līkumu var arī pastiept, ar ko dārzam panāk it kā

lielāku izskatu. Tāpat šādā gadījumā ir zināmā mērā pielai-
žami arī paralēli ceļi, tikai tad vienam no tiem jābūt šaurā-

kam un maskētam ar bieziem apstādījumiem.

Otrs, ceļiem zināmā mērā līdzīgs, elements dekorativajā

dārzkopībā ir puķu dobes jeb puķu stādījumi. Tie arī izteic

iekārtas nokrāsu un stilu, bet viņi jau ir stādāmi zināmā mērā

atkarībā no pirmiem. Šis jautājums ir mūsu veca un tradici-

onela lieta, un tāpēc pie tā apstāsimies mazliet ilgāk. Senāk,
kamēr līdz ar vispārējo vācu iespaidu, pie mums arī šajā
virzienā turējās pie pēdējo ieskatiem, tos pa lielākai daļai
mēdza rīkot dažādu ģeometrisku līniju un figūru veidā. Bei-

dzamā laikā, turpretī, sakarā ar romāņu tautu iespaidu pārsvaru
citās nozarēs, pēdējo virziens un līdz ar to, ziedu bagātība
dekoratīvos stādījumos brīvā veidā, sāk ieviesties arī pie mums.

Puķu stādījumu galvenais uzdevums šinī gadījumā ir —

radīt līniju un krāsu ziņā nemanītu pāreju no

dzīvokļa uz apkārtējo dabu un, ar krāsu un

viņu kombinēšanas palīdzību, padarīt to har-

monējošu, dzīvu, daiļu. Izlaižot šos uzdevumus no

acīm, minētie stādījumi nekad nesasniegs savu mērķi un ne-

attaisnos uz viņiem liktās cerības.

Šis jautājums pie mums ir zināma mera tradicionela lieta.

Puķu kopšana un puķu dārzs mūsu sētās ir bijis neiztrūkstoša
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sastāvdaļa, kā mēs to dzirdam no musu dainām, gandri visos

Imkos tautu meitas to, varbūt atskaitot pašus beidzamos kara

un pēckara gadus, ir kopušas ar retu uzcītību.

144. zīm. Brīva veida puķu stādījums.

Dziļi atvainojoties kopēju priekšā par vīnu

_

labu
_

g X

tomēr jākonstatē, ka iekārtas ziņā šajos

smējos stādījumos ir stipri trūkum. Vispirms t.ek s .pn g ekot

minēto stādījumu novietošanas ziņā. Ļoti biez, tos uka>reto

Z
kur ir vislielākā kustība. Pagalmam jeb v.span

kustība

Lulei k5 jau teicu, ir galvenā kārtā jākalpo saimnieciskai

Smel; tur katrs nevajadzīgs greznums
ir nemotivēts un lieks.
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Šī puse apstādāma tikai tik daudz, cik prasa vispārēja

saskaņa, košumu smaguma punktu pārnesot uz mierīgāku
vietu — dārza pusi. Tur to var attīstīt un baudīt visā pilnībā,
netraucēti no saimnieciskās dzīves, kura norit sētā un pagalmā.

Otra lieta ir šo stādījumu formas un figūras. Šajā ziņā

tie nereti ir ļoti kļūmīgi. Kurš no mums nebūs starp lauku

māju un vasarnīcu puķu stādījumiem redzējis dažādas fanta-

stiskas figūras — „sirdis
rt

,
„zvaigznes" un citas tamlīdzīgas

lietas. Puķu stādījumiem, ja tiem piešķir ģeometrisku līniju

un figūru veidu, kā jau teicu, ir uzdevums radīt nemanāmu

pāreju no dzīvokļa ģeometriskās iekārtas uz apkārtējo dabu,

un atkarīgi no tā, minētās figūras drīkst būt tikai tādas, kurām

ir vai nu ar dzīvokļa jeb ēkas iekārtas ornamentiku un līnijām
kaut kāds sakars un radniecība. Zināmos gadījumos pie sa-

biedriskām ēkām vēl tiek pielaistas arī tādas figūras vai

ornamenti, kuriem ir kaut kādas saites ar mūsu intelektuālo

un garīgo dzīvi. Bet minētās „sirdis" un citas tamlīdzīgas

figūras mēs taču nekur neredzam ne ikdienišķā, ne garīgā

dzīvē, un tāpēc viņas ir pilnīgi nemotivētas, un viņām turpmāk

nav vietas mūsu dekorativajā dārzkopībā.

Pie mūsu lauku mājām, kā pie vienkāršām būvēm, vis-

piemērotākās figūras būs taisnas līnijas, ja daudz, tad apaļas
vai astoņkantīgas klumbas un dabiskie stādījumi. Citas visas

figūras ir liekas, tās tikai vispārējam kopiespaidam var vairāk

kaitēt, kā par labu nākt.

Pie dažādām stilizētām būvēm var piemērot arī dažādu

citu līniju kombinējumus, bet arī tiem ir jāsaskan ar ēkas stilu,
un bez tam viņi nedrīkst būt pārāk komplicēti un apgrūtināt

skatītāju.

Tāļāk nevar tīri noklusēt arī par dažādo stādījumu krāsu

sakopojumu. Paraugoties uz mūsu līdzšinējiem puķu stādī-

jumiem pie vasarnīcām un tamlīdz., nerunājot nemaz par

vienkāršu lauku māju, kur dažu labu reizi nav laika tam pie-

griezt vērības, mēs tajos redzam visu krāsu maisījumu vienā

pašā grupā. Tas liecina par gaumes trūkumu šajā ziņā.

Runājot par ģeometriskiem stādījumiem man gribētos griezt
vērību uz mūsu ornamenta krāsu noteiktību un saskaņu. Šiem

ģeometriskiem stādījumiem taču pēdējais ir ņemts par pamatu,
un tie paši visā visumā ir dabisks ornaments uz zaļas zāles

segas. Sakarā ar to tajos jābūt tādai pašai krāsu noteiktībai
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un saskaņai kā uz audekla, varbūt tikai technisko grūtību deļ,
vienkāršākai.

Brīvas dabas augi kombinēti ne tik daudz pēc kontūrām,

kāpēc krāsām, un šajā ziņā mums par paraugu ir jāņem mūsu

daba. Bet dabā mēs nekad neredzam, ne atsevišķos gadījumos,
ne arī visā visumā tādu krāsu mistrojumu. Mums zied gandrīz
katrā laikā īpatnēji savas krāsas ziedi: no pavasara purenes —

dzeltēnas, vēlāk vizbulīši — balti, zvaniņi — vijolēti, gunde-

gas — dzeltēnas, sviķenes — sarkanas v. t. t. Tāpat tas ir

arī ar atsevišķām augu grupām. Mūsu slāņainās jūrmalas
zemes ir ļoti nevienādas, un atkarīgi no dažādām augu prasī-
bām zināmās vietās ir izplatītas tikai noteiktas, vairāk vai

mazāk vienādas, zemes apstākļiem piemērotas, augu dzimtas,
kuras zied nevis cita caur citu, bet kopā, veselām grupām.

Gadu no gada redzot tamlīdzīgu ziedēšanas kārtību, mēs pie
viņas esam pieraduši, un ja kādu reizi kas ir citādi, tad tas

mums ir nepierasts, nedabīgs un traucējošs.

Atkarīgi no pievestiem motiviem arī mākslīgi, dabiskā

stilā grupētie augi ir sakopojami pēc šā parauga. Vērā ņemot

kultūras augu īpatnības, mākslīgo grupēšanas veidu, kā arī

dienvidniecisko iespaidu, pateicoties kuram tie pie mums ir

sākuši izplatīties, ir pielaižami zināmi izņēmumi, tikai tie ne-

drīkst iet par tāļu un palikt pārāk dienvidnieciski. Pretējā

gadījumā mēs vairs nejutīsimies kā savās mājās, un tas atstās

drīzāk nevēlamu, kā patīkamu iespaidu.
Pie viņu novietošanas un grupēšanas vēl jāņem vērā

mūsu dzestrais, ziemeļnieciskais klimats. Brīvā dabā lielāku

ziedu mēs arvienu sastopam saulgozī, aizvējā v. t. t.

Atkarīgi no tā, lai tādēļ šiem stādījumiem piešķirtu pēc iespē-

jas dabīgu veidu, arī kultivējot viņi tiek grupēti lielāku koku

vai krūmu grupu saules pusē, itkā pēdējo turpinājums. Sa-

stādīti pilnīgi uz klaja zāliena, tie nebūs motivēti un līdz ar

to nedabīgi.
Beidzot pāris vārdu arī par puķu dobju un stādījumu

technisko pusi. Puķu dobes neizskatās glīti, kad viņas ir

saceltas augstas un apliktas akmeņiem, vai velēnām, līdzīgi

kapenēm. Bez tam tas nenāk par labu augu attīstībai. Tam-

līdzīgas dobes citās dārzkopības nozarēs tiek taisītas tikai

stipri slapjās vietās. Bet pagalms un dārzs taču nav nekāds

dumbrājs, kur jāglābjas no mitruma. Augsti saceltās, viņās

puķes stipri cieš no sausuma, vai arī pretējā gadījumā prasa
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daudz darba pie laistīšanas. Tās jārīko gluži līdz ar mauriņu,

paceļot nedaudz augstāk tikai dobes vidu, lai uz tām neuz-

krātos liekais lietus ūdens un labāk piekļūtu saules gaisma
arī vidējiem stādiem.

Tāļāko ainu dekorativā iekārtā veido ar krūmu un koku

apstādījumiem. Ģeometrisko elementu un līniju tuvumā arī

šie stādījumi jāietur simetriskā kārtībā un ģeometriskās kon-

tūrās. Šim nolūkam tiek izvēlēti vai nu attiecīgi koki, vai arī

krūmi, kuri zināmā mērā attīsta tamlīdzīgas formas paši no

sevis dabīgā veidā. Ja minētās kontūras grib' sevišķi pastrīpot,
tad tiek ņemtas palīgā šķēres. Jāsaka tikai, ka dekorativo

augu cirpšana un graizīšana beidzamā laikā ir stipri izgājusi
no modes. -

Bet tā kā pie mūsu lauku mājām tādi ģeometriski stādī-

jumi ir maz piemēroti, ja daudz, tad starp nelielajiem ģeome-

triskajiem puķu stādījumiem, tad galvenā kārtā apskatīsim dabi-

ska veida stādījumus, kuri mums, kā mežiem bagātiem ziemeļ-

niekiem, ir radniecīgi un vairāk piemēroti.

Pirmais, uz ko pie viņu ierīkošanas jāgriež vērība ir, lai

tie saskanētu ar apkārtējo augu valsti un ģeogrāfiskiem ap-

stākļiem un uz pirmā acu uzmetiena būtu itkā patapinājums
un turpinājums no tās. Pretējā gadījumā trūks vispārējās

saskaņas un, ja arī ne apzinīgi, tad neapzinīgi, skatītājam
radīsies jautājums pēc izskaidrojuma, kas traucēs vispārējo

kopsajūtu, un tamlīdzīgi apstādījumi nesasniegs savu mērķi.

Otrs jautājums ir viņu novietošana attiecīgā vietā un

novietošanas kārtība. Līdzšinējos lauku māju apstādījumos
mēs ļoti bieži novērojam, ka lielie koki ir sastādīti pārāk tuvu

dzīvojamai ēkai un tamdēļ met pārāk lielu ēnu. Daži tam-

līdzīgi koki ir vajadzīgi viņas tuvumā, lai ēkas architektura

nebūtu tik vienmuļīga, bet tikai daži. Visam vairumam viņu
ir jābūt tāļāk nost, lai ēkai pietiekošos apmēros pie-

kļūtu saules gaisma. Pretējā gadījumā viņa būs tumša,
mitra un vispāri neveselīga.

Kas attiecas uz koku un krūmu novietošanas kārtību,
tad šajā ziņā viņi vispirms jādala divās lielās grupās. Pirmie,
mūsu mežos sastopamie augi, kaut arī viņi būtu ņemti no

koku audzētavām, ir jānovieto kā dekoratīvās iekārtas rāmis

jeb fons. Tāļāk, gluži tāpat, kā gleznotājs liek uz fona krāsas,

līdzīgi dārzkopis uz šā iepriekš radītā fona liek savas krāsas —
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ziedošos un krāsotos augus. Tikai tāda gadījumā izcelsies

viņu krāsas un košums visā pilnībā.

145. zīm. Stādījumu plāns dabiskā stilā.

Tā kā ziedošie un krāsainie augi gandrīz visi ir ārzem-

nieki, kurus mēs ikdienišķā dzīvē, mūsu mežos, brīvā dabā,

nenovērojam, tad tie novietojami netikvien atkarīgi no minētā

fona, bet arī no dzīvojamās ēkas un tamlīdzīgiem darinājumiem

146. zīm. Dekoratīvais stādījums dabiska stila dārzā.

tādā attāļumā, lai viņiem ar pēdējiem ir kāds sakars. Pretējā

gadījumā, atrasdamies tāļu nost no tiem, itkā brīvā dabā, viņi

pirmajā mirklī var izlikties itkā neparasti, traucējoši, kuri prasa
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prāta paskaidrojumus. Tādi jautājumi dekorativā dārzkopībā
nedrīkst rasties. Tur visam jābūt skaidram un noteiktam no

pirmā acu uzmetiena.

Beidzot pie koku un krūmu novietošanas, it sevišķi
dabiska stila stādījumos, krīt svarā ceļu situācija.

Stādījumu grupas novietojamas tur, kur ceļi vai nu met

līkumus, vai arī krustojas un viens no otra atdalās, lai panāktu
tādu iespaidu, it kā minētos apstākļos citādi nav bijis iespējams
rīkoties.

Bez tam, novietojot šās stādījumu grupas gar ceļmalām,
ir iespējams skatītājam viņas rādīt no pievilcīgākās puses un

noslēpt viņu trūkumus.

Stādījumus grupējot ģeometriskā stila iekārtā, tie tiek

grupēti pa lielākai daļai sistemātiski. Dabiskā stilā turpretī

no simetrijas un taisnām rindām pilnīgi jāizvairās. Pēdējā

gadījumā tas jāievēro netikvien horicontalā, bet arī vertikālā

virzienā, ko panāk grupējot dažāda auguma augus, liekot augsti

augošos kokus un krūmveidīgos augus grupas vidū un ap

malām krūmus. Pēdējos mēdz grupēt divējādi: pakāpeniski
ziedēšanas kārtībā un tikai vienas sugas krūmus. Jaunākā
laikā pieturas vairāk pie pēdējā veida. Sastādīti pakāpeniski

viņi gan zied ilgāki, bet tāda grupa nekad nesasniedz tās

pilnības krāšņuma izskatā, kā kad viņa ir no vienas sugas

augiem, kuri zied visi uz reizi. Grupējot pakāpeniskā ziedēša-

nas kārtībā, jāizvairās tikai atkal no mūsu dvēselei svešā pār-

mērīgā krāsu raibuma, vai arī stingri jānorobežo ziedēšanas

pakāpes. Pretējā gadījumā tādas grupas būs stipri neparastas

un atstās drīzāk traucējošu, kā patīkamu iespaidu.

Līniju līkumus vēl panāk arī ar krāsu palīdzību, un šim

nolūkam ļoti bieži izlieto augus ar krāsainām lapām. Mēs

zinām, ka intensivās krāsas arvienu mums izliekas tuvāk, ne-

kā viņas patiesībā ir un otrādi. Zinot to, noliekot uz vienas

un tās pašas līnijas vienā attāļumā, dažādi krāsotus augus, tie

izliksies mums dažādā attāļumā, un līdz ar to arī augu līnija,
kaut taisna būdama, tomēr liksies lauzta un līkumaina. Šo

paņēmienu izlieto sevišķi uz garām stādījumu līnijām, kur acs

matemātiskajā pareizībā jau sāk vilties.

Dabā, kā mēs zinām, ne meži, ne arī lielāki, atsevišķi

koku puduri nenobeidzas tieši uz reizi. Apkārt savukārt ir

izmētāti vēl atsevišķi mazāki pudurīši, krūmi un koki. Lai

šis dabiskais iespaids būtu izjūtams arī mākslīgi ierīkotos
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dabiska stila stādījumos, tad ari tur ne dārza ierāmējums jeb

fons, ne arī atsevišķas grupas nevar būt aprautas uz reizi, bet

ap tām, skatoties pēc viņu lieluma, ir jānovieto atsevišķi krūmi

un krūmu pudurīši vai arī atsevišķi koki. Šiem atsevišķiem

stādījumiem jeb, kā dekorativā dārzkopībā viņus mēdz saukt,

soliteriem izvēlas pamatstādījumiem gan radniecīgus, bet

skaistākus un pilnīgākus eksemplārus. Pie viņu

resp. izmētāšanas ap pamatstādījumiem, arī jāizvairās no si-

metrijas un taisnām rindām.

Dažādie koku un krūmu stādījumi nedrīkst būt pārāk
biezi sastādīti un ēnaini. Mēs, ziemeļnieki, kaut gan meklējam
aiz kokiem patvērumu pret vējiem un vētrām, tomēr cenša-

mies būt saulītē. Ēnai mūsu apstākļos, pretēji dienvidus

karstajām zemēm, ir viscauri negativa nozīme. Tāļāk, ap-

stādījumi, ja tie ir pārāk biezi sastādīti, ieslēdz ēku no visām

pusēm un itkā izolē to no ārpasaules. Kaut gan patiesībā tā

tas nav, bet dekoratīvajā dārzkopībā, kur visus iespaidus uz-

ņem vairāk ar jūtām, kā ar prātu, daudzas lietas tiek uzņemtas

nevis tādas, kādas viņas patiesībā ir, bet kā izliekas. Tā tas

ir arī šinī gadījumā. Cilvēka dvēseles pamatos, kā mēs zinām,

ir ilgas pēc tālēm, un te uz reizi tā ir iesprostota itkā cietumā,

kur šiem viņas pamatmotiviem nav nekā radniecīga. Sakarā

ar to dekoratīvajam dārzam, kā cilvēka jūtu pasaulei, ir gan

jābūt atdalītam no saimnieciskās puses ar apstādījumiem jeb

rāmi, bet šis rāmis nedrīkst būt mūram līdzīgs. Tajā jābūt
vairākām plašām un" tāļām izredzēm. Ar šām izredzēm jeb

perspektivēm mēs pievelkam dekorativajā iekārtā ārpus tās

stāvošos blakus elementus, kuri, vai nu zināmos laikos vai

arī pie zināma apgaismojuma, ir sevišķi skaisti un to papildina.

Kā viens no tādiem blakus elementiem mūsu lauku mājā
būs augļu dārzs, kurš pavasara ziedu laikā ir ļoti majestatīgs

un reizē arī svētsvinīgs. Otrs tāds blakus elements mūsu

apstākļos mēdz būt dažādi dabiskie ūdeņi. It sevišķi skaisti

tie ir klusās vasaras dienās, kad viņi, kā veļu valsts snauž,

vai arī naktīs, kad mēnesnīca tājos rotājas un sudrabu kaisa.

Tāpat, kā šādi blakus elementi, vēl var noderēt dažādas sa-

biedriska rakstura būves un vispār tie priekšmeti, kuriem ir

kaut kāds sakars vaj nu ar mūsu dabu, ikdienišķo, vai arī

intelektuālo dzīvi. Tie radniecīgi būdami, stādās mums priekšā
kā veci mīļi paziņas, ar kuriem arvienu ir patīkami sastapties.
Vērā ņemot to, ka mūsu lauku māju dekorativā iekārta ir sa-
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mēra niecīga un nabadzīga, tajā šiem blakus elementiem ir jā-

piegriež nopietna vērība.

Atkarīgi no augšminētiem uzdevumiem, izveidojama arī

perspektivu situācija. Mūsu acij ir īpašība mūs bieži vilt.

Tā, piem., mums izliekas, ka divas līdzteku linijas attālinoties

saplūst pamazām kopā, kaut gan patiesībā tas tā nav. Šī

mūsu redzes īpašība tiek ņemta vērā arī pie perspektivu ierī-

košanas. Pateicoties tai, sašaurinot sākumu vai beigas, mēs

viņas varam ierīkot itkā īsākas vai garākas, nekā viņas patie-
sībā ir, un augšminētos ārpusē stāvošos priekšmetus, ja tiem

mums patīkami, pievilkt tuvāk, ja ne — attālināt, piešķirot

pēdējā gadījumā zināmu dziļumu, padarot interesantākas ari

pašas perspektives. Lai tiklab pašas perspektives, kā ari ar

viņu palīdzību dekorativās iekārtas horicontā ietvertie blakus

priekšmeti neatvērtos acij uz reizi, bet pamazām un caur to

būtu interesantāki, tad tos ierīko vai nu ar dažādiem no apstā-

dījumiem sastāvošiem šķēršļiem, vai arī ar līkām un lauztām

linijām. Pateicoties šādai iekārtai, mums vieni un tie paši

priekšmeti, katru reizi, kad viņi mums atveras, redzam no

citas puses, citā apgaismojumā un caur to nepaliek vienmu-

ļīgi un garlaicīgi. Ja perspektives liniju nav citādi nekā

iespējams salauzīt un izlocīt, tad to mēģina panākt ar krāsainu

augu palīdzību. Intensivāki krāsotie no tiem, kā jau bija

runa, izliekas itkā tuvāki, bālākie attālāki, un līdz ar to pers-

pektives apstādījumu linija, kaut taisna būdama, tomēr izliekas

locīta un līdz ar to interesantāka.

Lai košākās vietās stādījumos būtu ērtāki aplūkot un

reizē arī atpūsties, tad tajos tiek ierīkoti soliņi. Pēdējie tikai

jāierīko tā, ka lai tie netraucē satiksmi. Dārza klusākā vietā

vēl mēdz ierīkot lapeni. To rīkojot jāpatur tikai prātā divas

lietas: pirmkārt, ka to nedrīkst pārmērīgi noslēpt, ka to kād-

reiz pat grūti sameklēt un otrkārt, lai skats no tās nebūtu

pārāk vienmuļīgs, tad viņā nevienam netiksies ilgi uzkavēties.

Lai visus zināmas vietas rīcībā atrodošos dekorativos

elementus izmantotu un tos attiecīgi sagrupētu, tad iepriekš
darba sākšanas ir ar tiem sīki jāiepazīstas un jāizstrādā plāns.

Ķeroties pie ši darba bez plāna, tas iznāks ļoti nepilnīgs un

kļūdains vai ari, ja gribēsim visas kļūdas tieši dabā izlabot,

pārāk dārgs. Pie šo plānu izgatavošanas man tikai gribētos

griezt lauksaimnieku vērību vēl arī uz to, lai tie būtu pēc

iespējas vienkārši un ne visai lieli. Šo dekorativo dārzu ierī-
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košana un uzturēšana iznāk samērā dārga, bet mūsu lauk-

saimniecībai patlaban, sakarā ar viņas pārorganizēšanos uz

jauniem pamatiem, daudz neatliekamu saimniecisku izdevumu,
kuri visi prasa lielus naudas līdzekļus.

Vērā ņemot to, mūsu lauksaimnieku uzdevums ir vien-

kāršiem un lētiem līdzekļiem izdaiļot savas mājas apkārtni.
Zināmi soļi šajā virzienā tiek spērti arī no valdības un lielāko

sabiedrisko lauksaimniecības organizāciju puses. Ar Zemko-

pības ministrijas līdzekļiem tamlīdzīgi dārzi tiek ierīkoti pie
lauku pamatskolām. Valdības nolūks šinī gadījumā ir griezt

jauno pilsoņu uzmanību uz šo trūkumu savās sētās jau no

mazotnes un rādīt skolā labu piemēru, lai tad, kad tie pēc

dažiem gadiem stāsies tēvu vietā saimniekot, par šo jautājumu
būtu skaidrībā. Tālāk zināmu darbu šinī ziņā veic arī cen-

trālās sabiedriskās lauksaimniecības organizācijas, kuras par

ļoti mērenu cenu izgatavo plānus jaunu rūpniecisku augļu
dārzu un reizē ar tiem arī mājas dekorativās iekārtas ierīko-

šanai.

Un jāsaka, ka lauksaimnieki jau īsā laikā ir pratuši šo

sava kulturēlā stāvokļa reprezentēšanas pusi pienācīgi novēr-

tēt. Tie kas ir paguvuši kara brūces kaut cik sadziedēt un

izpostīto iedzīvi ievadīt daudzmaz ciešamās sliedēs, pie šā

darba jau ir ķērušies. Un ne tikai tie. Arī daudzi jaunsaim-

nieki, piedzīvojuši sava mūža sapņa piepildīšanos — par savu

kaktiņu un savu stūrīti — sapņo tālāk par tā izveidošanu un iz-

daiļošanu, ziedodami šim mērķim samērā ļoti daudz spēka un

līdzekļu. Bez tam, man gribētos aizrādīt vēl uz vienu ļoti
teicamu mūsu tautas īpašību — savstarpējo sacenšanos. Ši

īpašība mums jau daudz svētības ir nesusi, un tas iespaids

neizpaliks arī šinī virzienā.

Visu kopā ņemot, man gribas ticēt un teikt, ka, nestādot

šo lauku māju dekorativās iekārtas ierīkošanu nebūt par savu

pirmo uzdevumu, tomēr pēc gadiem mēs arī šajā ziņā būsim

cienīgi nostāties blakus Vakareiropas kulturelajām lauksaimnieku

zemēm. Mūsu no senčiem mantotā dailes sajūta, mūsu neat-

laidība darbā un mūsu lauksaimnieku tulznainās rokas ir

tam droša garantija.

Labāka pārskata dēļ par minēto dekorativo elementu

savstarpējo sagrupēšanu pielieku dažu plānu fotogrāfijas un

aprakstus.
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1. Vecsaimniecība Garozas „Plāņos" (147. zīm.). Saim-

niecība un tās ēkas atrodas uz Lielupes krasta, līdzena, pa

daļai ar krūmiem apaugušā vietā. Pilsētas tuvumā atrazda-

mās, tā pāriet uz intensīvāku saimniekošanas veidu un sakarā

147. zīm. Garozu Plāņi.

ar to tai ēku daudzums un savstarpējās attiecības mazliet at-

šķiras no tipiskas vecsaimniecības. Kā dominējošie faktori

dekorativā ziņā ir pa daļai Lielupe, pa daļai dzīvojamās ēkas

architektura, un sakarā ar to dārza dekorativās iekārtas stils

ieturēts jauktās ģeometriskās un dabiskās linijas. Uz plāna
atzīmētie skaitļi apzīmē: 1 — dzīvojamo ēku, 2 — kūti,

3 — klēti, 4 — pirti, 5 — cūku kūti, 6 — zirgu stalli,

7 — puķu dobes, 8 — aku, 9 — ēnas jāņogu (Ribes alpinum)

dzīvžogu, 10 — ziemciešu puķu stādījumus (brīvās kontūrās),

11 — krāsainām, un 12 — zaļām lapām augošus ārzemju lapu
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krūmus *), 13 — ziedošus krūmus, 14 — dzīvības kokus

(Thuva) 15 — mūsu mežos sastopamos krūmus un kokus,

20, 21 un 22 augļu koku šķirnes augļu dārzā.

148. zīm. Pienavas "Upītes".

2. Mazsaimniecība Pienavas
„
Upītes* (148. zīm.). Saim-

niecība ierīkota kā jaunsaimniecība uz bijušās Džūkstes-Piena-

vas muižas zemes, bez ēkām. Pēdējās tiek celtas visas no

jauna. Vieta ēku apkārtnē līdzena, ar nelielu slīpumu pret
vakariem. Ziemeļu pusē ēkām atrodas lēzens Pienavas upī-

tes krasts, ar alkšņiem apaudzis. Pēdējais ir kā dominējošais
faktors visā apkārtējā dabā, un atkarīgi no tā, ari dekorativās

iekārtas stils veidots zināmā mērā saskaņā ar to. Dzīvojamās
ēkas ģeometriskās kontūras pret to ir samērā niecīgas, un atka-

rīgi no tā, ģeometrisko liniju dārzā ļoti maz. Uz plāna ar 1 —

apzīmēta dzīvojamā ēka, 2 — kūts ar lopbarības noliktavu kā

virsbūvi, 3 — klēts, 4 — malkas šķūnis, 5 — pirtiņa, 6 —

puķu dobes, 7 — lapene, 8 — dzīvžogs no ēnas jāņogām

(Ribes alpinum), 9 — dzīvžogs no dzeltēnām akācijām, 10 —

dažādi ziedoši krūmi, 11 — ziemciešu puķu grupas (brīvās

kontūrās), 12 — dzīvības koki (Thuva), 13 — augsti augoši

krūmi, 14 — krūmi ar krāsainām lapām, 15 — krūmi ar za-

ļām lapām, 16 — dzīvības koku (Thuva) grupa, 18 — mūsu

*) Tiklab koki, krūmi, kā puķes nav pie vārda saukti tā iemesla

dēļ, ka nav iespējams zināt, kas katru reizi uz vietas ir ērtāki dabūjams,

jo lauksaimnieki vispār priekš šās dekorativās iekārtas negrib lielu lī-

dzekļu ziedot.
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mežos augošie koki un krūmi, 36 — cuku un putnii aploks,
38 — alkšņi uz Pienavas upītes krasta.

149. zīm. Smārdes 6-kl. pamatskola.

3. Ozolnieku pag. Smārdes 6 kl. pamatskola Tukuma

apriņķī (149. zīm.). Uz šaura zemes gabala uzcelta diezgan
stalta divstāvu ēka, kura dominē visā apkārtnē, bet vērā ņe-

mot apkārtējo dabu, ari viņas apstādījums ir izveidots pa pu-

sei dabiskā, pa pusei ģeometriskā stilā. Uz plāna 1 — apzīmē
skolas ēku, 2— saimniecības ēku, 3 — aku, 4 — puķu dobes,
5 -» atsevišķus ziedoštis krūmus, 6 — ziēdošū krūmu grupas,
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7 — krāsainas lapu krūmu grupas, 8 — mūsu mežos sasto-

pamos kokus un krūmus, 9 — ogu dārzu, 10 — augļu dārzu,

II — sporta laukumu.

Vairāk piemēru neturu par vajadzīgu pievest, jo pēc tiem

rīkoties tik un tā nevar. Katrā vietā ir savāda situācija un

tā prasa zināmu piemērošanos. Tos pievedu tikai pareizāku

jēdzienu dēļ par augšminēto dekorativo elementu savatarpēju

sakopošanu un attiecībām.
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īsi aizrādījumi par darzaiu kultūrām.

Dārzāju Ieteicamākas Kada zeme, vieta
Mēslošanas līdzekļi

un daudzums
Sejas un

Cik daudzseklas A 11 a ļ u ra s_ Ražas lie- Kopienā-Galvenie kaitēkļi
ATZ I M E S

nosaukums šķirnes
n ' lums apni. no kums apm.noun apstrādāšana

uz Vs liekt. (apm. 1 purv.)
stādāmais laiks u/ 1 dobi uz 1 purv.

30 kv. m. | - Vs ha
starp rindās starp

rindām stādiem
un cīņa ar tiem

1 purv. = 0,3 hekt.

1.

I. Kāpostu augi
Kāposti, agrie 1) Kopenhāgenas

2) Valvatjeva
3) Dindona uzlabotie

Māla smilts, trūdvie-

lām bagāta, dziļi iz-

strādāta.

15.—20.mart. lecektī

japiķe, 1.—5. maij
stāda.

60 cm. 45 cm. Spradži, —

apmiglot ar parizes zaļ_.
vaj apputināt rīta rasa

ar tom. milt. u. parizes

zaļ., ņemot uz 100 kg
1 kg pēdējā.

5000 -6000

kg-
500 Ls Pēc kātrām 12 d. jā-

irdina ar rokas vai

zirga planētu, lai zeme

butu irdena un neie-

viestos nezāles.
2. Kāposti, vēlie 1) Enkheizenas slava

2) Braunšveigas
3) Dāla cietie

Pazema vieta vai hu-

musa_ bagāts smil-

šu mals, ar kūdru

vaimerģeli uzlabots.

1.—25_. aprilim jāsēj
auksta lecektī vai

uz dobes;no 1.—15.

jūnijam jāizstāda.

60—70 cm. 50—60 cm. 9000-12000

kg-
360 480 Ls

3. Kāposti, sarkanie

160—100 vezumu (ve-

ļ zuma 400-500 kg)
treknu kūtsmēslu,

100-150 kg(6-9pd.)

tomasmiltu, 100 kg
• (6 p.) 30% kalijsāls.

Dēsta audz.;
10 grm.

zem 1 loga; ļ
ja nepiķē, ļ
tad jāsēj ļ

retāk

Tauriņi, -

viņu uzdētas oliņas jā-
nospiež, vai ari kāpuri

jāiznīcina.

Pēc 5—6 nedēļām pēc
stādīšanas jaapvago. Ja
vajadzīgs, lieto virs-

mēsloj. ar norvēģu vai

čilizalpetri.
1) Zenits

2) Akmeņgalvas 60 cm. 45—50 cm.

»4. Rožu kāposti 1) Ilerkules

2) Egbcrta milži 60 cm. ] cra-

K ā p o s t u m u_š i ņ a, —

pie zemes uzdētas oli-

ņas jānorauš vai jāap-
miglo ar petrolejas

emulsiju.

Kap. muš. oliņas norauš

līdz ar plānu zemes kār-

tiņu (5mm), apkaisot to

vietuarkaļķi vai pelniem5. Ziedu kāposti 1) Erfurtes agrie
2) Sniega pikas, agrie
3) Dāņu eksports, vēlie

4) Frankfurtes, vēlie

Velenaina, trudbag.
pazema, valgmi sa-

turoša vietā.

50 —60 kg (3 -4 p.)

norvēģu vai čili-

zalpetra

!
Agras šķirnes var

sākt stādīt ar

maija sākumu ik pēc
2 nedēļām līdz jūnija

m. beigām.

100- 200

Kāpostu kode:

ar parizes.zaļumu
jāpmiglo.

300 Ls

Kad ziedu galv. parā-
dās starp lapām, virs

tām lapu galus aizlauž,
lai aizsarg, no gaismas.

6. Virziņkaposti

60 cm. 30—45 cm.

60 cm. 30 cm.

Apmer.
gab.

1) Ulmas agrie
2) Lielie Vertju vēlie

3) Hlumentales

Tāpat ka 2. I

Komposts un trūdmē-

sli 40 vez., 100 kg
tomasm.,lOOkg 30%
kalijsāls.

Senišu slimība—

„P 1 a s m od i o p h o r a
u,

stādot jāiemaisa stā-

dāmā vietā nedaudz

sēra ziedu (2 gr.)
vai arī kaļķa pulveri,
vai jāaprasina ar petro-
lejas emulsiju (uz 1

spaini (12 litri) 4C0 gr.
petrol. un 100 gr. zaļas

ziepes).
Lapu utis:

Aphis brassicae, —

apmiglojums ar kva-

sijas un zaļo ziepju no-

vārījumu (uz 100 litr.

1 kilogr. kvasijas un

1 kilogr. ziepes).

7. Kāļi 1) Krasnoseļas
2) Rīgas tirgus
3) Lielie taukainie

Mālaina smilts, vai

smilts māls, pa-

smaga valga vieta.

Apriļa mēn. beigas,
stāda jūnija mēneša

vidū.

5—6 ST ' Ar d5stu

zem loea i 200 9' -*s-
zein īugd jotuZ|auka

[ 800 gr.

50 cm. 30 cm. 6000 - 10000

kg-
(400 —600 p.)

300-400Ls Kāļus var audzēt stādot

ar dēstu un izsējot uz

vietas paliekama vieta.
(griežņi)

8. Kaļu rāceņi
(kolrābji)

11 Vīnes agrie
2) Goliāts, vēlie

Padodas katrā labi ie-

koptā zemē.
100 kg tomasmiltu, 60

kg 30% kalijsāls.
Jāizsēj aprija sāk,
stāda maija-junija.

5—6 gr. jj 200 gr. 45—50 cm. % cm- Kolrābjus izdevīgi stā-

dīt starpkulturas.

9. Rāceņi un
1) Maija agrie
2) Petrovas agrie
3) Bortfeldas vēlie

Pieticīgi ar katru

zemi. Pirmos maija, otros

jūnijā.

10 gr. 400 gr. 45—50 cm. ļj 15 cm. 10,000 kg. Agros rāceņus audze

galda vajadzībām, tur-

nepšus lopbarībai.

10. Turnepši

11.

II. Sakņaugi
Radīsi

1) Non plus ultra

2) Kardināls, agrie
3) Vircburgas vēlie

Tāpat ka rāceņi. Pieticīgi ar mazāku

mēslojumu.

Sāk ar aprili un

atkārto ik pec 2 ne-

dēļām.

20 gr. 1— 2 kg. Uz dobes

jasej 4—5 i
rindas

2000—3000

buntites

200— 300Ls Radīsus audze hdz va-

saras pirmai pusei, pec

tam tos izpilda agras
rutku šķirnes.

12. Rutki
Maijā agrie
Minchenas agrie
Graivoronas vēlie

Parīzes melnie, vēlie

Dziļi izstrādāta meln-
1) Agri pavasarī.
2) Ziemas vajadzī-

bāmjunija mēnesi.

10- 20 gr. i| j._lļ5 30 cm. 15 cm. Kvas. pagatavo: kvas. skaidas

aplej ar karstu ūdeni, ļauj pus
dienu ievilkties, tad vāra 2 st.

un izkāš caur sietu; otrā traukā

atšķaida ziepes un pēc pielej

vajadz. daudz ūdens.

zeme.

100 kg tomasm., 100

ķg 30% kalijsāls,
ja iepejams 30 vez.

komposta.

kg-

13. Burkāni
1) Parīzes agrie

2) Gerandes strupie
3) Nantes saldie agrie
4) Slokas jeb Rīgas

tirgus v.

II. g. pēc svaiga mē-

slojuma, smilšaina

vai mālasmilts, dziļi
izstrādāta.

Agri pavas. apriļa

beig. vai maija sak.,
kamēr zeme vel

mitra.

50 cm. 10—12 cm. Lapu uts (Triosa), Bur-

kānu muša (Psyla ro-

sea),—apmiglo ar petrol.
emuls. vai tabakas no-

vārījumu.

10,000 kg. 400—500 Ls Nepielaist nezāles rin-

du spraugas, ik pēc
10 dienāmjāizbrauz ar

planētu.
Pie sēšanas ieteic pie-

maisīt salātu sēklas.

30 gr. 1,5—2

kg-



II

Ieteicamākas Kada zeme, vieta Mēslošanas līdzekļi Cik daudz seklas A t t a ļ u m s Galvenie kaitēkļi
Ražas lie- Kopiena-

ATZĪMESDārzāju Sējas un
lums apm.no kumsapm.no

nosaukums šķirnes un apstrādāšana
un daudzums

stādāmais laiks uz 1 dobi- uz 1purv
30 kv. m. -

*/a ha
starp rindas starp

rindām stādiem
un cīņa ar tiem

uzVanekt. (apm. 1 purv.)
1 purv. sņ 0,3 hekt.

14.

15.

Pētersiļi

Selderiņi

1) Puscukura

2) Bordovikas

Prāgas lielie

Aboļveidīgie

Valga, trudbagata.

Valga,_ spēcīga, trud-

bagata mala smilts

melnzeme.

Ka burkāniem.

Panes ari svaigu mē-

slojumu, ka kāpo-
stiem.

Var set veļu rudenī.

Sej leeektī_ marta

sakumā.

2o gr.

4 gr. zem

loga

I kg.

200 gr.

50 cm.
10 cm.

40—50 cm. ļ 30 cm. Cieš no lapu pla*nk.
,,Septoria api i".

Jāaprasina ar bordo

šķidr.

5000 kg.

5000 kg.

300 Ls

400 Ls

Pētersiļiem un selde-

riņiem atlauž pie uz-

glabāšanas vecās lapas,
(serdes lapas atstāj) un

saknes pierok pagraba
smiltīs.

16. Ķerbeļraceņi Parastie Kā burkāniem. Tāpat. Labāk set jau no

rudens.

20 gr. 1 kg. Uz dobes I 4—5 rind. 3000—4000

kg-

apm.
400 Ls

17. Pastinaki Džersejas apaļie
Brestas pusgarie

Dziļi izstrādāta melnz.

smilts.

Kā burkāniem. Agri pavasarī. 30 gr. | 2 kg. 50 cm. 15 cm. S0C0 kg. Pastinaki pārziemo uz

lauka dobes.

18. Cigoriņi Magdeburgas Tāpat ka burkāniem. Jāsēj maija mēneša

pirmā puse.

15 gr. 1-1,5 Uzkrīt miltu rasa

Ervsiphe
1 a m p r o c a r p a.

Svaigi
6000 kg,

žāvēti

8000 kg.
3000 kg.

Cigoriņi jāuzskata kā

rūpniec. augs, viņu au-

dzēs, jāveicina.

Padodas katra labi

iestrādātā zemē. ; kg.

50 cm. 10 cm. *00 Ls

360 Ls

19. Skorconers Parastie
f Dziļi izstrādāta trud-
i bagāta melnzeme.

Tāpat ka burkāniem. Pec iespējas agri
pavasarī.

20 gr. 1-1,5

kg.

50 cm.
i 25 cm. uz Jāapputina ar sera zie-

diem jeb jāaprasina ar

kalifornijas šķidrumu.

300 Ls
Izrokot jātaupa saknes,

lai neievainotu, jo no

tā iztek pienīga sula.20. Auzu sakne
n

dobes,
ļ 50 uz lauka 4000 kg.

21. Bietes, galda 1) Ēģiptes plakanas
2) Eklips apaļās

Māla smilts vai smil-

šaina " māla zeme,

trudbagāta. 1100
kg tomasmiltu,

Maija men. pirmā
pusē.

50 gr. 3-4 kg. 25 cm | 15—20 cm.

dobēs,
50 cm, ja

uz lauka

Cieš no biešu blakts

(Cassida nebulosa), —

apmiglo lapas ar parizes
zaļumu,— un no lapu
plank. sēnišu slimības:

Phvllosticta betae.

Parizes zaļumu paga-
tavo: uz lOOlitr. 100 gr.

parizes zaļuma un 200

gr. nedzēstakaļķa, kuru

dzēš un pēc tampieliek
parizes zaļumu._ Ja to

lieto smirdspirta izkau-

sētu, tad ūdens jāņem
3 reizes vairāk.

6000 kg.
8000 kg.

300 Ls

400 Ls

Galda b. sak jau_ pār-
dod tad, kad tas sa-

sniegušas radisa liel.
ii

22. Bietes, lopbarības 1) Ekendorfas valcveid.

2) B a r r e s konus-

veid.

Trudbag._ smilts, dziļi
izstrādāta saulaina

vieta.

[ 100kg30%kalijsāls,
50 kg norvēģu

\ vai arī čilizalpetra;

Ja audze dēstus, tad

sēj apriļa sakuma.

50-60 gr. 3-4 kg.
dēsta

50 cm. 20 cm. 9000 kg.
15,000 kg.

240 Ls

400 Ls

Ekendorfas jāizbaro jau
no rudens. Barres uz-

glabā pavasarapusei -

mazāk maitājas.

23. Cukurbietes

pirmā augšanas laikā

i ļoti noderīgi apliet

4-5 kg.
sējot uz

vietas

1) Kleinvanclebenas II. g. pec kūtsmēslo-

juma, zeme no ru-

dens sagatavojama.

ar vircu.

Apriļa sak. — audze

bez pārstādīšanas.

4—5 kg. 50 cm. 20 cm.
f-.OOO kg.
6000 kg.

:500 Ls Cukurbietes jāveicina
audzēt lielumā, kā la-

bāko rupniec. augu.

III. Bumbuļaugi

400 Ls

24. Kartupeļi Agrie rozā atraudži

Charles Dovny agrie
Ķeizars Richters, vēlie

Parnassia, vēlie

Irdena un dziļi izstrā-
dāta mālaina smilts

vai ari trudbagāta
smilts.

Labā vietā II. g. pēc
svaiga mēsloj. Vājā
zemē var dot ari

kūtsmēslus, 30vez. ā

500 kg uz 0,3 ha.
un makslīg. mesl.
kā bietēm.

Agrai lietoš. maija
sāk.; ziemai — sākot

ar 15. maiju.

600—700

kg.

70—75 cm. 25—30 cm. Cieš nosēnites (Phy tho-

pthora), —jāmiglo ar

bordo vai serkaļķa šķi-
drumu, tikko parādās
šis slimības pazīmes.

5000 kg.
6000 kg.

240 Ls

300 Ls

Agrie kartupeļi jādie-
dzē pie gaismas,lai neiz-

stīdzētu. Kārt. stāda

ne vien vagas, bet ari

kvadr. rīites, 50x50 cm

attaļuma.

25. Tobinamburb Dzeltēnie galda
Vijolētie lopb.

Kā kartupeļiem. Var stādīt rudenī

vai agri pavasari.(zemes bumbieris)

100 kg tomasmilti,
100 kg 30% kalijsāls.

500 kg. 75 cm. ': 25 -30 cm. 4000-5000

kg-
apm.

300 Ls

Top. ilggadīgs augs,

pavasarī krustām šķēr-
sām izvago, izlasa lie-

lākos gurnus un atstāj
augt uz otro gadu.

I
li



III

Dārzāju Ieteicamākas Kada zeme, vieta

un apstrādāšana

Mēslošanas līdzekļi Cik daudz sēklas Attāļums Ražas lie- Kopienā-
kumsapm.no

V3 ha

(1 purv.)

Sējas un Galvenie kaitēkļi
nosaukums šķirnes un daudzums

uz V 3 hekt. (ap. 1 purv.)
stādāmais laiks uz 1 dobi— ļļ uz 1 purv.

30 kv. m. ļ| - 1/3 ha
starp

rindām

rindās starp
stādiem

un cīņa ar tiem

lums apm.no
tyB ha

(1 purv.)

A TZIMES

i

IV. Pākšaugi
(Leguminosae)

26. Zirņi

1) Cukura „Bismarks".
2) Lobāmie: zemie,

amerikas brīnums;
augstie : Non plus
ultra, Non pareil.

Svaiga, velenainasmilts

mala zeme, labi sa-

strādāta.

III. g. pēc svaiga mē-

slojuma
100 kg tomasmiltu,
100 kg 30% kalijsāls.

Sakot ar apriļa mē-

nesi, sēju atkārto ik

pec 2 nedēļām līdz

jūnija men. beigām.

200—300

gramus

25—30

kg-

Uz dobes !

25 cm.;

vagas 5'» cm!

5—6 cm. Zirņu v a b u 1 ī t e

(Sitones liii.) —

nograuž zirņu asnus,
līdz tie parādās, līdzek-

lis — parizes zaļums
vai svina arsenats.

1500—2000

_kg,
pākstīs;

300—400kg
graudos.

Ls

400—600
Agrie zirņi labs tirgus
augs, gan svaiga veidā,

gan konservos.

27. Pupiņas
(Phaseolus)

K r u m v e i d_i g a s :

1) Viļuma agrās
2) Platpākstainas
3) Hinricha, konserviem.

Irdena, silta un trud-

bagāta mala smilts

zeme.

Kā zirņiem. Pec 20. maija, kad

zeme iesilusi pie
15° C; kāršu pupas

pēc 25. maija.

300—400

gr.

30—40

kg-

Uz dobes

3 rindas, i
25 cm.

Kāršu p.
2 rindas,
40 cm.

20 cm. Cieš no sēnītes Asco-

chvta pisi un pākšu
plankumiem G 1 o e o-

sporium Lind. Jāap-
miglo ar l°/o bordo

šķidrumu, vai sēr-

kaļķa atšķaidījumu
jeb kalifornijas šķidr.
Uzkrīt ari lapu utis.

2000 kg.
3000 kg.

Ls

500-600

Zemās krūmu pupas
var augt ari sēklai —

graudiem.
Bordo_šķidr. pagatavoš.:
100 1 ūdens, 1 kg vara

vitriola, 1 kg. nedzēstu

kaļķu.

40 cm.

28. Lauka pupas

Vicia Faba

Kāršu pupas:
1) Jūlija agrās,
2) Lielās zobinpupas,
3) Vaska karaliene.

Zeme ka zirņiem, pa- zirņiem.
1) Macagan agr.,
2) Vindzoras,
3) Goliāts.

Maija mēneša

sākumā.

400—500 50- 60

kg.

45—50 cm. 25 cm. 500—600 kg. Ls

200—250

Pret lapu utīm: Kvasi-

jas novārījums: 1 kg
kv. -ļ- 1 kg_ ziepju uz

100 1 ūdens.

smaga. gr-

V. Ķirbju augi
(Cucurbitaceae)

29.

30.

Gurķi

Ķirbji

1) Muromas agrie,
2) Vjazņikovas agrie,
3) Borovas vēlie,
4) Dindona selekc, agr.

Bagāta ar humusu vai

trūdvielām, pazema

un aizsargāta vieta.

40—50 vez. (ā 500 kg)
trudmeslu vai kom-

posta, 100 kg superf.,
100 kg 30% kalijsāls,
30 kg norvēģu zalp.
kā virsmēslojumu.

Kā ķirbju augiem.

Pec 25. maija, kad

zeme iesilusi pie
15Ģ C; var sēt ari

dīdzētus.

10 gr. 1000-

1200 gr.

Uz 1 m

platu dobi
1 rindu.

20-25 cm. Cieš no sēnītēm: Sco-

lecotrichu m—brūnie
plankumi — un lapu
plankumiem: Phillo-

sticta cucurb. Lī-

dzekļi —ka pie pupām.

3000—4000

kg vai

60000—80000

gabalu.

Ls

600—800

Gurķi stādāmi paaug-
stās dobēs, bieži jāir-
dina, smagās zemēs ap-
liekamiar trūdmēsliem.

Sausā laikā jāaplej ar

atšķaidītu vircu.1) Grieķu_ mazie,
2) Simtmarciņu,
3) Lielais mamuts.

Ka gurķiem.

Jāizstāda ar sagat.
dēstu.

1,5 m

kvadrātā Ls

400—500
VI. Salataugi

5—10 gab. 500 gab.
16000—20000

kg.

31. Galviņsalati 1) Ķeizara agr.,
2) Akmeņgalvas,
3) Botnera agr.,
4) Berlines vēlie. Trudaina melnzeme

pazema, silta vieta,
) kas necieš no sau-

Var dot svaigu mēslo-

jumu, kompostu,
} pudreti vai kūdru

un makslīg. mēslus

klat piedodot.

Pirmos sēj martā—

■ apr. lecektī, maija
sākumāizstāda laukā.

5 gr. 1 kg. Uz dobes

4 rindas

10—15 cm. 50000—60000

gabalu Ls

200—400

Bez galviņu salātiem vēl

audze romiešubalinām,

cigoriņu un selderiņu
salātus.

VII. Spinataugi

Up dobes

4 rindas

32. Dārza spināti 1) Apaļlapotie (de Gau-

dry),
2) Biezlapotie Viroflav.

ļ
suma.

Sāk ar apriļa mēn.

un atkārto ik pec 2

nedēļām līdz 15. jū-
nijam.

150—200 15—20 10-12 cm.

Kā spinātus lieto un

audzē: mangoldu (lapu
bietes), balandasun jau-

nas dārza nātres,

1 gr.
5000—6000

kg-

Ls

400—500



IV

Cik dauck : seklas Attāļums ļ Ražas lie- Kopiena-
kums apm.no

1/3 _ha
(ļ purv.)

Kāda zemo, vieta
Mēslošanas līdzekļi Sejas un

Galvenie kaitēkļi lumsapm.no
1/3 ha

(1 purv.)

ATZĪMES
Dārzāju Ieteicamākas

un daudzums
uz 1 dobi

30 kv. m.

uz 1purv.
- 1/3 ha

starp rindas starp
rindām stādiem

un cīņa ar tiem

šķirnes un apstrādāšana
stādāmais laiks

nosaukums
uz ifi hekt. (apm. 1 purv.)

r

33. .Rabarbers Agri pavas. izsēj le-

cektī vai_ uz dobes,
vēlāk pārstāda uz

pavairojumu dobēm
15 cm X 20 cm.

20—30 gr. 2-3 kg. 80-100 cm. 60 70 cm. Vasaras otrā pusē uz-

krīt sēnītes: lapu plan-
kumi Kamulariaun

rūsa:Pu c c i ni a phragr».

Apkaro ar bordo šķidr.
un serkaļķi.

5000—7000

kg-
Ls

600—800

Rabarberus ieteic pa-

vairot ar saknaja dalī-

šanu agrā pav. vai va-

saras otrā puse.

1) Victoria,

2) Princis Alberts,

3) Delikatess.

Spēcīga, dziļi izstrā-

dāta (45 cm)_trud-
bag.; vieta veļama

dienvidus piegāzē.

100 vez. mēslu (a 400

kg), 150kg tomasm.,

100 kg 30% kalijsāls
un pec vajadz. čili-

zalp. vai vircu.

4

VIII. Desertaugi

34. Sparģeļi
1) Aržanteļas,
2) Sniega galvas,

3) Braunšveigas kon-

servu.

Trudbagāta melnze-

mes smilts, 40 cm

dziļi izstrādāta.

Tāpat kā rabarberiem. Knitinatas seklas iz-

sēj agri pavasarī uz

pavairos. dobeiu,

otra gada pavasarī
izstāda paliek, vieta.

20-30 gr.
2 2,5

kg.

90- 100 cm. ļ 50—60 cm. Sparģeļu mušas Platv-

pareaunvabulīte (Crio-

ceris). Līdzeklis: Jāap-
miglo ar parizes zaļu-
mu vai svina arsenatu.

Pēdējo pagatavo šadi:

Ņem ūdeni 1001, svina

arsenatu 1 kg. Lai

šķidrums labāk pieliptu,
der piejaukt 1 kg zaļo

ziepju vai 1 ksļ dek-

strina.

1200—1500

kg-

Ls

600—8C0

Sparģeļus stāda ta, ka

tie nāk I. g. 6—10 cm

zemāk par zemes lī

meni, II. g. to pieber
līdz ar zemi un III. g.

pavasarī uzrauš uz sak-

nēm valnīti, 25 cm

augstu.

35. Cukura kukurūza
1) Agrais ķēniņš,
2) Agrais brīnums. ■

Mālaina smilts, bagāta
ar trūdu un kaļķi.

Silta aizsargāta vieta.

Trudmēsli, komposts
vai pudrets ap 30

vez. a 400 kg, 100

kg superf., 100 kg
30$ kalijsāls.

Izsēj apriļa sakumā

lecektī un dēstu iz-

stāda ap 20. maiju.

20—30 gr. 1 4-6 kg. 60—70 cm. 25—30 cm. Noņem
10000—20000

gabalu
vālīšu.

Ls

200—400

(Zea Mavs)

Artišokus var pavairot
no pag. g. uzglabātiem
pagrabā saknājiem,-tos
sadalaun pavas. izstāda.

36. Artišoks
1) Provansas,
2) Angļu vijolētais.

Dziļi izstrādāta mālai-

na trūdbag. zeme.

Tāpat ka cukura ku-

kurūzai.

Izsēj februārī, jā-
audzē podiņos. Iz-

stāda ap 20. maiju.

5 gr.

I
500—800

kgI
75—90 cm. ļ 45—50 cm.

Noņem
200(H) 25000

gabalu■ i i >

IX. Garšas augi
Komposta vai pudre-

ta ap 40—50 vez.

<ā400kg.),100kgto-
masmiltu,100kg30%
kalijsāls vai 300 kg
pelnu.

4-6 kg.
Ar dēstu

1250-300
kg.

Netīrītas karbolskabes

atšķaid. sag.: 35 gr.karb.
sk.,' 30 gr zaļo ziepju

10 1 ūdens.

37. Sīpoli
1) Vesarns mazie,konserv.
2) Ziemas sūrie,
3) Holandes sūrie,
4) Citavas lielie,
5) Saldie spāniešu.

Dziļi izstrādāta mālai-

na, pamitra, trudba-

gāta zeme, labi pa-
dodas dumbrainas

nosusinātas vietās.

Jāizsēj pēc iespējas
agri _pav., apriļa m.

beigas vai maija
sākuma.

Seklam

audzējot
45—50' gr.

60 g.;
ar dēstu

3-4 kg.

ļ

Uz dobes ļļ 20—25 cm.

4 rindas,
20—25 cm,

audzējot
rindas — ļ

30 cm.

Uzkrīt sīpolu muša II y-

lemva antiqua. Lī-

dzeklis: Petrolejas 2°'|0

emulsija un karbol-

sk. atšķaid. Petrolejas

emulsijas pagatavošana:
Karstā ūdenī atšķaida
z. ziepes, pie kuram lej

petroleju, stipri ūdeni

kulstot ar žagaru slot.;

uz 100 1 ūdens 2 1 pet-

rolejas, 1 kg zaļo zie-

pju. Ar šo šķidrumu
aplaista stādus ik pec
10 dienām pec stādī-

šanas.

3000—4500

kg.

Ls

400—800

38. Puravi 1) Brabantes,
2) Karentanas,

3) Bulgāru.

Ka sīpoliem.
Panes ari svaigu mēs-

lojumu, kā kāpos-
tiem. '

Sēj lecektī marta m.

Izstāda uz_ dobcm

maijā.

20 gr.
1-2 kg. Uz dobes ļļ 25 cm.

3 rindas, 1
25—30 cm. I

25 cm. Uz 1 ha

20000—30000

Ls

400—600

Pirmā augšanas laikā

jāaplej ar mēslu ūdeni

(vircu).gab.

39. Tomāti 1) Earlvana,
2) Candine,
3) Dindona uzlab.

Spēcīga, dziļi izstrād.,

trudbag. māla smilts

aizsargāta vieta.

Trūdmēsli vai pud-
rets, 30—40 vez. (ā
400kg),100kg. sup.,
100 kg. 30 % kālijs.,
20 kg čilizalp.

Izsēj marta
_

mēn.

sākumā, piķē un

audzē lecektīs. Iz-

stāda pēc 15. maija.

5 gr. 200 gr.
75—90 cm. ' 60—75 cm.60—75 cm. 4500—6000

• kg.

Ls

500—1000

Audzē uz 1 stublāja un

ari uz 2; atstāj 5—6

ķekarus.

40. Mārrutki 1) Parastie dārza,
2) Suzdaļas.

Stāda agri pava-
sari vai ari rudeni.

40—45 cm.

Uzkrīt sēnīte Septo-
r i a Lycopers.,P h yj 1 o-

s t i c t a solani —pelēkie
plankumi, Phy_topthora
infestans, jāaprasina

ar bordo.

Uzkrīt zila vab.Phaedon.

Jāaprasina ar parizes

zaļumu vai svina arse-

1500- 2000

kg-

Ls

500—1000

Pie stādīšanas saknes

ņem20 cm gar.un 1 cm

resnas.

Mēreni valga un tru-

daina mala smilts.

Tāpat ka tomātiem.
60 cm. 40—45 cm

natu.
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