
das-auginimas iš sėklų. Jas patartina sėti
artėjant žiemai, tada kitais metais daigai
gerai suvešės. Jei norite turėti daigų pa
vasarį, vasarį sėklas reikia laikyti Šaldytu
ve arba sumaišius maišelyje su žemėmis
kelias paras palaikyti ant sniego. Kovo
mėnesį sėklos perkeliamos į dėžutes su
drėgnu lapų puvenų, velėninės žemės ir
smėlio mišiniu. Grunto paviršius turi būti
lygus. Sėklas reikia užberti plonu žemės
sluoksniu ir uždengti laikraščiais, kad
neišgaruotų drėgmė. 16-18C tempera
tūroje daigai prasikala po dviejų savaičių.
Sėjinukai pikuojami atsiradus dviem
tikriesiems lapeliams. Šiuos jaunus auga
lus patartina paauginti lysvėje. J galutinę
vietą jie perkeliami vasaros pabaigoje ar
net kitų metų pavasarį. Jeigu auginate
dekoratyvinių rūšių sinavadus, pasibai
gus žydėjimui pašalinkite žiedynkočius.
Tada neatsiras hibridinių savaime įsisė-
jusių augalų. Vienas sinavadų gėlynėlis
nepersodinamas ir neatnaujinamas gali
augti 5-6 metus. Tręšti galima paberiant
po keru kompostinės žemės. Su miltlige
kovojama apdorojant augalus prepara
tais, kuriuose yra sieros.

Žemaūgės rūšys naudojamos puošti
alpinariumams, sodinamos tarp didelių
akmenų. Aukštaūgės rūšys auginamos
tarp kitų daugiamečių augalų grupinių
sodinių. Sinavadai sodinami šešėlingose
vietose prie vandens telkinių. Jų šaknys
trapios, todėl šie augalai retai dauginami
dalijant kerą. Patikimesnis dauginimo bū-

Dirva: derlinga, vidutiniškai drėgna,
neutrali, lengva ir puri

Aukštis: 30-50 cm

Aguilegia

Vieta: pusšešėlis, saulėtose vietose
augalai būna smulkesni

Daugiametis augalas

SINAVADAS

turėti omenyje, kad tada jie pražys tiktai
antroje vasaros pusėje. Todėl dauguma
gėlininkų šių patrauklių vienmečių auga
lų daigus augina pavasarį.

Sėklos sėjamos į mažus šiltnamius
arba šiltlysves kovo viduryje. Jos įki
šamos negiliai, nes daigams sudygti
reikia šviesos. Daigai vystosi lėtai - net
kambario temperatūroje, esant 22C, sis
procesas trunka dvi savaites. Šiltlysvę
reikia nuolatos vėdinti, tačiau prižiūrint,
kad nedžiūtų gležni daigai. Juos reikia
saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Skirtingai nuo daugelio kitų vienmečių
augalų, žioveinių daigai pikuojami du
kartus. Jaunus augalus geriau paauginti
durpių vazonėliuose. Juos reikia laistyti
ne per dažnai; geriau apipurkšti vande
niu su purkštuvu. Kad augalai būtų veš
lesni, prasikalus 5-6 tikriesiems lapeliams
viršūnę reikia nugnybti. Daigai atsparūs
šalčiams - gali atlaikyti iki 3-5 X neilgai
trunkančias šalnas. Atstumas tarp auga
lų - 15-50 cm. Pasodintus į galutinę vietą
jaunus augalus reikia nuolatos laistyti ir
iki žydėjimo du kartus patręšti. Nužydė-
jusius žiedynus patartina pašalinti.

-a\•f

Sode žioveiniai auginami kaip de
koratyviniai lapiniai ir gražiai žydintys
augalai. Jie sodinami įprastiniuose ir
ilguose siauruose gėlynuose. Žioveiniai
gražiai atrodo nedideliuose gėlynuose
su kitais vienmečiais augalais; auginami

balkonuose bei vazose. Paprasčiausias
būdas - pasėti sėklas tiesiai į atvirą grun
tą prieš prasidedant žiemai. Tačiau reikia

kalendorius

Dirva: drėkinama, priemolinga,
humusinga 

Aukštis: 30-100 cm

Antirrhinum

Vieta: saulėta arba pusšešėlis,
apsaugota nuo vėįo

Vienmetis augalas

ŽIOVEINIS



šakniastiebį ir pašalinti apatines nudžiū
vusias dalis, sodinant atidalytus kerelius
pumpurai prie stiebų pagrindo 3-5 cm
įkasami į žemę.

Optimalus atstumas tarp jaunų auga
lų - 30-40 cm. Pirmaisiais augimo metais
patartina pašalinti visus jaunų augalų žie-
dynkočius.Tai užtikrina vešlesnį žydėjimą
kitais metais.

Astilbės puikiai žiemoja ir be specialios
priedangos. Vis dėlto artėjant žiemai dir
vą aplink augalą patartina mulčiuoti dur
pėmis arba lapais taip, kad būtų uždengti
apatiniai pumpurai.

Astilbės gerai auga pusšešėlyje, prie
vandens telkinių. Augalus galima sodinti
šiaurinėje namo pusėje. Tačiau esant
visiškam šešėliui, pavyzdžiui, po tankio
mis sodo medžių lajomis, žydėjimas bus
menkesnis. Jeigu vasara sausa, astilbės
reikėtų laistyti.

Vertingas rūšis galima išauginti iš sė
klų. Sėjama vasarą į dėžutes su drėgna
žeme.

Daigai prasikala po 10-15 dienų. Jau
ni augalai pikuojami ir sodinami į atvirą
gruntą rudenį. Tokius augalus žiemai
patartina uždengti eglišakėmis.

Šie augalai gerai atrodo sodiniuose,
augančiuose atvirose vietose. Astilbės
sodinamos gėlynuose, kelkraščiuose,
aukštose alpinariumų vietose.

Gražiai astilbės atrodo sode, žydinčios
nedidelių tvenkinių krantuose. Vešliai su
augę kerai dalijami kartą per 3-4 metus,
paprastai pavasarį, nors galima ir rug
pjūčio pabaigoje. Patartina iškasti visą

Dirva: gana drėgna, su lapų arba
durpių puvenomis

Aukštis: 50-100 cm

Astilbe

Vieta: vandens telkinių krantai,
pusšešėlis

Jaugiametis augalas

ASTILBĖ

Pietų kraštuose, kur šiltas klimatas, kerus
galima atidalyti dažniau, nes tokiomis
sąlygomis astrai greitai išsikeroja. Senų
kerų šaknys nebūna labai susipynusios,
todėl tinkamus sodinti augalus galima
lengvai atskirti tiesiog rankomis. Opti
malus atstumas tarp jaunų augalų yra
20-40 cm. Dažniau sodinamos aukšta
ūgės nei žemaūgės rūšys. Astrai gerai
išsikeroja ir greičiau pražysta atvirose
saulėtose vietose, nors gali augti ir pus-
šešėlyje. Vienoje vietoje keras paprastai
auginamas 5-6 metus. Astrai - nereiklūs
augalai, jiems tinka bet kokia pakanka
mai derlinga dirva. Atminkite, kad astrų
nereikia sodinti žemose vietose, kuriose
dirva prastai išdžiūsta pavasarį ir po lie
taus. Sausringais sezonais astrus patarti
na kartkartėmis palaistyti. Įterpus fosforo
trąšų ir kalkių astrai žydi vešliau. Vėlyvą
rudenį, kai astrai baigia žydėti, patartina
patrumpinti stiebus. Retos rūšys dažnai
dauginamos auginiais - 5-7 cm viršūnių
ūgliais. Astrai auginami ir iš sėklų.
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Astrai dažnai sodinami grupėmis gėly
nuose ir vejose. Šiuos augalus galima so
dinti aukštose alpinariumų vietose. Tinka
siauriems ilgiems gėlynams ir bordiū-
rams sode, galima apželdinti balkonus
ir terasas. Skirtingai nuo kininių ratilių,
astrai dažniausiai dauginami dalijant
kerus. Tai patartina atlikti kas 3-4 metus.

Dirva: lengva, šiek tiek smėlinga, laidi
__^__^__ vandeniui

Aukštis: 25-160 cm

Aster


