VAINAGA ANEMONE (Anemone coronaria)
Audzēšana Latvijā
Vainaga anemones audzēšanai būs piemērota gaiša (bet ne visu dienu karsta), no vējiem aizsargāta
vieta. Labi iederēsies netālu no lapu kokiem. Anemonēm piemērota labi drenēta augsne, un laistīšana
nepieciešama tikai augšanas sākumā un ilgstošā sausuma periodā. Uzzied maija otrajā pusē un turpina
ziedēt arī jūnijā, ja vien neiestājas ilgstošs karstums. Atcerieties! Vainaga anemone necieš slapjumu,
skābu augsni un kūtsmēslus, kā arī barības vielām pārlieku bagātu augsni.
Latvijas ziema šiem augiem var izrādīties par aukstu. Ja izlemsiet anemones bumbuļus atstāt zemē, pēc
nodzeltējušo lapu novākšanas vasaras vidū uzklājiet augsnei segmateriālu, kas ierobežos augsnes
samirkšanu un nesakarsīs. Vēlu rudenī, kad augsne mazliet uzsalusi, pakāpeniski apberiet stādījumu ar
koku lapām vai mizu mulču, līdz segums sasniedz 25-30 cmbiezumu. Tāpat rīkojieties, stādot rudenī.
Ja izlemsiet ziemā bumbuļus uzglabāt telpās, vasaras vidū pēc lapu nodzeltēšanas bumbuļus izrociet,
apžāvējiet un uzglabājiet sausā kūdrā, zāģu skaidās u.tml. elpojošā materiālā (tikai ne polietilēna
maisiņā!). Lai izvairītos no infekcijām, bumbuļus var apkaisīt ar Biomiksu. Marta otrajā pusē var sākt
diedzēt telpās. Podiņos iepildiet kūdru tik daudz, lai no augšas paliktu 8 cm. Salaistiet. Uzlieciet
izmērcēto anemones bumbuli un apberiet ar nedaudz mitru kūdru, atstājot 1 cm no podiņa augšas.
Podiņus novietojiet +15..25 ⁰C temperatūrā. Rasiniet, bet nelaistiet. Mērenu laistīšanu var sākt,
parādoties asniem. Aprīļa otrajā pusē izstādīsiet ārā pastāvīgā vietā.
Stādīšana. Jebkurā variantā pirms stādīšanas anemones bumbuļi diennakti jāmērcē remdenā ūdenī.
Stādīšanas dziļums ir 5-8 cm, attālums starp augiem 15 cm. Augsni var mēslot ar labi sadalījušos sijātu
kompostu, pelniem, minerālmēsliem. Ja iespējams, zem bumbuļa stādot paber sauju grants vai
keramzīta un tad nedaudz augsnes, pieblietē. Stādot podiņos diedzētas anemones, ar visu kūdru
uzmanīgi izņemiet tās no podiņa, nenolaužot dzinumus. Ievietojiet sagatavotajā bedrītē, tā lai kūdras
augšējā virsma sakrīt ar zemes līmeni. Aizrušiniet un saudzīgi aplaistiet augsni.
Ir vērts mazliet papūlēties brīnumskaisto vainaga anemones ziedu dēļ. Lai izdodas!

Aicinām Jūs piedalīties pieredzes apmaiņā par vainaga anemones (Anemone coronaria) audzēšanu
dažādās Latvijas vietās, rakstot uz eveikals@palmija.lv. Jūsu pieredze tiks publicēta šaja mājas lapā un
palīdzēs arī citiem dārzkopjiem padarīt mūsu vēl zemi skaistāku!
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