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Ievads

Kas ir zāliens?

Zālienam pilsētā ir būtiska ekoloģiska loma:

Mēs visi vēlamies dzīvot cik iespējams veselīgā vidē. Pilsētā, kur daudz asfalta un mašīnu, zaļš pagalms mums nozīmē 
iespēju elpot svaigāku gaisu un sajust saikni ar dzīvo dabu. 

Pagalma ainavu veido apstādījumi – koki, krūmi, puķes un zāliens. Parasti zālienu uztveram kā pašu par sevi saprotamu, 
domājot, ka tas vienkārši izaug pats katrā nenobruģētā vietā ar mazumiņu augsnes. Esam pieraduši, ka pilsētā visur, kur 
nav betons vai asfalts, aug kāda nebūt - zāle. Jā – nekoptu, ar zāli (arī nezālēm) apaugušu platību tiešām nav mazums. 

Ja pagalmu izprotam kā mērķtiecīgi veidotu dzīves vidi, kas kalpo mūsu dzīves kvalitātes nodrošināšanai, tad zālienam 
tajā ir īpaša loma gan estētiskā, gan ekoloģiskā nozīmē, gan atpūtas funkcijas nodrošināšanā. 

Zāliens ir viens no apstādījumu galvenajiem elementiem, kas veido pagalma zaļo fonu, jo apstādījumu platības ziņā 
parasti ieņem vislielāko vietu. Labs zāliens izceļ pagalma skaistumu, ko veido dekoratīvie stādījumi – ziedošo krūmu grupas, 
puķu stādījumi. Tieši zālienu kvalitāte veido priekšstatu par kopējo dzīves vides kvalitāti pagalmā. Tīrs un kopts zāliens pats 
par sevi var būt lieliska atpūtas vieta vai rotaļu zona bērniem. 

1. Zāliens veido lielu lapu masu uz vienu m2, tādējādi dod būtisku pienesumu skābekļa ražošanā un CO2 uzņemšanā. Ir 
izpētīts, ka 250m2 zāliena ar skābekli nodrošina vienu 4 cilvēku ģimeni!

2. Labi kopts zāliens ir patīkams estētisks baudījums gan acīm, gan citām maņām – tajā lieliski jūtas bērni, svaigi pļauta 
zāliena smarža pilsētā ienes lauku sajūtu;

3. Zāliena velēna ir lielisks virsūdeņu filtrs un liekā ūdens novadītājs augsnē;

4. Zāliena zelmenis aiztur un uzņem putekļus, samazina gaisa piesārņojumu;

5. Zāliena zelmenis dzesē gaisu (ja karstā dienā asfalta t būs 43oC, betona t būs 36oC, tad zāliena t būs tikai 26oC);



Esošā situācija Rīgas daudzdzīvokļu namu pagalmos

Ko darīt?

1. Zāliens ierīkots sen un reti tas ir izdarīts kvalitatīvi un pareizi. Parasti zāliena ierīkošana veikta tieši pirms nama 
nodošanas ekspluatācijā. Bieži – pirms vairākiem desmitiem gadu. 

2. Dažādu inženierkomunikāciju remontu laikā zāliens daudz cietis - ticis pārrakts un parasti steigā pavirši un nekvalitatīvi 
atjaunots.

3. Pieredze rāda, ka atsevišķas zāliena zonas regulāri tiek izbraukātas vai izmīdītas, jo pagalmos reti ir optimāla stāvvietu 
un celiņu struktūra. 

4. Zāliens parasti netiek pienācīgi kopts, tas ir nolietojies, bedrains un ne visai pievilcīgs.

Pirmie un vienkāršākie soļi zāliena uzlabošanā:

1. Esošā zāliena remonts, lai var nodrošināt normālu kopšanu. Zāliena galvenais kopšanas darbs ir tā 
pļaušana. Lai veiksmīgi un regulāri zālienu nopļautu, tam ir jābūt pietiekami līdzenam, jāvar ērti piekļūt, nopļaujot arī 
maliņas. 

6. Zāliens labi slāpē troksni, neļaujot tam „atstaroties”, tātad – palīdz nodrošināt klusumu;

7. Zāliens pilsētā palīdz izdzīvot putniem un citām mazajām radībām.
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Tātad, vispirms ar lāpstu zālienā norok 
asus paugurus, iegūto augsni uzreiz 
izlīdzinot bedrēs, ja  nepieciešams, 
pielīdzināšanai jāpiegādā papildus 
augsne, ko rūpīgi izlīdzina dziļākajās 
vietās (auto sliedes, bedres pēc 
remontiem, kur parasti stāv ūdens u.c.). 
Vienkāršāk augsnes līdzenumu panākt, 
lietojot auklu. Auklas garums un kritumi 
var tikt variēti izejot no esošā reljefa, 
kas drīkst nebūt pilnīgi taisns visa 
pagalma robežās, iegūstot teritorijas 
dabiskāku izskatu.

Zāliena virsmu vēlams veidot ar kritumu uz vietām, kur var notecēt vai uzkrāties virsūdeņi, vēlamais kritums ir >1%, kas ir 
vismaz 1cm uz 1m (piem., ja pagalma garums 20m, tātad, ideāli, ja tā vidus būtu par 10cm augstāks kā malas, vai 
viena mala par 20cm augstāka kā otra, uz kuru var virzīt virsūdeņus). 

Kamēr nav sakārtots celiņu tīkls, nav liela jēga atjaunot zālienu regulāri lietotās takās. 

Kad augsne izlīdzināta, to rūpīgi nomīda, liekot pēdu pie pēdas. Sevišķi rūpīgi šāda pieblietēšana jāveic gar 
ielas/trotuāra apmalēm, lai noblietētā un nolīdzinātā augsnes virsma būtu 2cm zem apmales augšas. 

Kad augsne izlīdzināta, nomīdīta, to atkal pārlīdzina ar grābekļiem, ja nepieciešams vēlreiz pielīdzina pēc auklas, 
piemīda vietās, kas vēl nav pietiekami noblīvētas. Augsnes virsmai jābūt līdzenai, stingrai, lai ejot pa to pēdas 
neiegrimtu vairāk kā 5mm.

Protams, līdzinot jānolasa visi atkritumi, svešķermeņi – akmeņi, stikli, koka gabali, nezāļu saknes. Kad tas izdarīts, labotās 
vietas vēlreiz nogrābj.

Tad ņem zāliena sēklu un lietojot ap 30g/m2 (1kg uz ~ 35m2), sēj. Ja veic piesēšanu, tad aptuveno sēklu daudzumu 
vienmērīgi izkaisi sagatavotajās vietās un viegli iegrābj ar grābekli. 

 Ja ir tāda iespēja, šīs vietas aplaista ar smalki izkliedētu ūdens strūklu – mērķis ir samitrināt augsni! Nedrīkst pieļaut peļķu 
veidošanos vai ar pārāk spēcīgu strūklu izskalot tikko iestrādātās sēklas. Vislabāk noderēs dārzkopības veikalos 
iegādājamie uz zemes novietojamie laistītāji, kas nodrošina smalku ūdens izkliedi. Ja nav iespēju laistīt, laistīšanas 
funkciju veiks lietus.



Kad veikt? Vislabākie rezultāti būs, ja augsnes pielīdzināšana, gatavošana notiks aprīļa beigās, kad zāliens vēl aktīvi 
neaug. Sēja jāveic tikai tad, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra jau nedēļu ir virs + 10grādiem (parasti ap maija 
vidu).

Kas nepieciešams? Lāpsta, grābeklis, aukla, 2 mietiņi auklas stiprināšanai, atbilstošs daudzums zāliena sēklu, auglīga 
augsne(ja nepieciešams), laiks bez lietus un darba prieks. 

Zāliena sēklas. Rekomendējam zāliena sēklu maisījumus, kura sastāvā ir Pļavas skarenes (Poa pratensis) 20-40%, 
Sarkanās auzenes (Festuca rubra) 40-60%, Daudzgadīgā (ganību) airene (Lolium perenne) 10-30%. Iesākām ‘Krastmaļi 
sēklas’ gatavos maisījumus ‘Zaļais’ vai ‘Biezais’. Zāliena sēklu maisījums parasti maksā ap Ls 2-4/kg. Vēlams pārbaudīt 
fasēšanas datumu – sēklas 2 gadus pēc fasēšanas strauji zaudē kvalitāti!

Auglīga augsne. Zālieniem vispiemērotākās ir vieglas augsnes, kas spēj uzņemt un arī saglabāt mitrumu. Piemērotākas 
būs mālsmilts augsnes (tīruma augsne kā kartupeļiem), taču ne īpaši piemērotas būs kūdras augsnes (bieži skābas, ātri izžūst 
u.c.). 

Auglīga augsne ar piegādi Rīgā parasti maksā Ls 6-10/m3, atkarīgs no apjoma, piebraukšanas, kvalitātes.

2. Zāliena atbilstoša kopšana. Kad zāliens atjaunots vai saremontēts, tas rūpīgi jākopj.
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Pļaušana. Zāliena pļaušana nodrošina tā cerošanu, tukšumu aizpildīšanu, sakņu attīstību – zāliens kļūs biezs, skaists un 
izturīgs pret nomīdīšanu. Zāliens jāpļauj pietiekami bieži, lai uzturētu to optimālā garumā – ieteicamais garums publiskās 
vietās būtu 4-7cm (pļaušanas augstums), pļaušanas biežums ir atkarīgs no klimata un zāliena augšanas intensitātes. To 
nevar noteikt dienās vai nedēļās. Lai zāliens labi augtu, tas jāpļauj ar domu, ka tiek nopļauta 1/3 no stiebra garuma. 
Tātad, ja vēlamies zālienu pļaut uz 5cm garumu, tas jāpļauj ikreiz, kā sasniedzis 8-9cm garumu (1/3 daļa no 8cm = ~ 
3cm). Ja tiek nopļauta ½ vai vairāk – zāliena augšana apstājas un zāliens būtiski novājinās – zūd tā blīvums, parādās 
nezāles. Normāli zāliens jāpļauj 2 reizes nedēļā, karstā un sausā laikā (>+25oC), jāpļauj retāk un augstāk (ja normāli 
uz 5cm, tad karstā laikā uz 7-8cm). 

Pļaujmašīnas izvēle. Iesakām lietot rotācijas tipa pļaujmašīnu (populārākais tips) ar benzīna motoru, jo elektrības vadi 
parasti ir īsi, iekārtas vājākas un publiskās vietās arī to lietošana daudz bīstamāka. Pļaujmašīnas jaudu jāizvēlas 
atkarībā no pļaujamās platības – līdz 2000m2 varēs tikt galā ar stumjamu vai pašgājēju pļaujmašīnu, taču lielākām 
platībām ieteikums lietot pļaušanas traktoriņus vai raiderus. Pļaujmašīna vēlama ar zāliena savākšanas iespēju, ko 



Zāliena kapitāla pārbūve vai izbūve no jauna
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jāizmanto reizēs, kad zāliens dažādu iemelsu dēļ pāraudzis un pļaujot paliek čupās un lēkšķēs. Konkrētās 
pļaujmašīnas izvēlē noteikti var palīdzēt kompetents pārdevējs veikalā (vēlams specializētā), taču jāzina pļaujamā 
platība, virsmas kvalitāte u.c. Jābūt kur pļaujmašīnu glabāt un tā jākopj atbilstoši ražotāja (pārdevēja) norādījumiem – 
eļļas pārbaude, maiņa, naža asināšana atkarībā no lietošanas (parasti reizi gadā ziemā nogādājot pļaujmašīnu uz 
specializētu servisu).

Pļaušanas laiks, nosacījumi. Zālienu pareizi pļaut, kad tas ir sauss. Ja dažādu iemeslu dēļ zāliens pāraudzis (ilgstošs 
lietus, citi apstākļi), to nevajadzētu uzreiz nopļaut uz normālo augstumu, bet, cenšoties ievērot 1/3 likumu, pakāpeniski 
samazināt pļaušanas augstumu. Piem. zāliens izaudzis līdz 15cm – pirmajā reizē nopļaujam uz augstāko iespējamo 
augstumu (8-10cm), nākamā dienā no 9-11 pļaujam uz 6-7, nākamā dienā no 7-8 pļaujam uz normālo augstumu 
5cm.

Laistīšana. Ja ir iespējas, zālienu var laistīt, taču to iesakāms darīt tikai ārkārtas apstākļos – kad ir ilgstošs karstums, 
sausums. Regulāra laistīšana nodrošinās tā labāku augšanu, taču zāliens kļūs ‘atkarīgs’ no papildus ūdens piegādes. 
Laistīšana nozīmē pietiekama ūdens apjoma (20-30l/m2 vienā reizē!) izkliedēšana uz zāliena. Jāievēro, ka nedrīkst liet 
ar spēcīgu strūklu – zālienu izskalos vai arī liekais ūdens saplūdīs zemākās vietās, kur būs peļķes, taču augstākās 
pietiekami neiesūksies. Ideāli laistīt ar kādu vienkāršu laistāmo iekārtu, kas smalki un vienmērīgi izsmidzina ūdeni. Laistīt 
labāk agri no rīta vai vēlāk vakaros, apmākušās laikā. Tiešā saulē laistīt var, zālienam tas nekaitēs, taču iztvaikos ap 
90% no izlietotā ūdens, tātad neekonomiski.

Mēslošana. Zālienu var un vajadzētu mēslot. Ja tāda iespēja ir, rekomendējam kaut vienu reizi gadā (apmēram maija 
sākumā-vidū, pēc otrās pļaušanas) vienmērīgi izkaisīt kompleksos minerālmēslus. To izvēlē palīdzēs kompetenti 
pārdevēji dārzkopības veikalā un iesakām izvēlēties mēslojumu, kas satur vairāk slāpekli, taču arī fosforu un kāliju, kas 
ir galvenie barības elementi. Barības vielu daudzumu parasti izsaka kā burtu, skaitļu kombināciju, piem. NPK 22:11:15. 
Iesakām lietot šādus un līdzīgus mēslojumus (NPK 22:11:11; NPK 20:10:10; NPK 16:16:16 un tamlīdz). Ieteicamā deva 
– ap 30g/m2, jeb 1kg uz 30-35m2). Ja ir iespējas, šādu mēslošanu var atkārtot ap Jāņiem un vairāk mēslot pat nav 
īpaši nepieciešams. Jāmēslo pirms lietus vai lietus laikā! Ja mēslosiet saulainā laikā, mēslojuma iedarbība būtiski 
samazināsies un var pat rasties zāliena apdegumi! Mēslojums jāizkaisa iespējami vienmērīgi, lietojot gumijas cimdus un 
pēc tam rūpīgi nomazgājot rokas. Pirmās nedēļas pēc mēslošanas parasti novērojama zāliena intensīvāka augšana 
– arī biežāk jāpļauj, zāliens kļūs biezāks, blīvāks un skaistāks, arī izturīgāks.  Mēslojums parasti maksā ap Ls 20-30/40kg 
maiss, cena gan atkarīga no ražotāja, iepakojuma lieluma, sastāva un kvalitātes.

Sētnieka darbi. Svarīgi, lai sētnieks ‘nepārcenšas’ zāliena kopšanā – 

 Nevajadzētu ikdienā zālienu slaucīt ar slotu – tiek aizslaucīta augsne, praktiski iznīcināts zāliens, rodas   
 bedres.

 Reizi gadā ar asu, kantainu lāpstu vajadzētu atdurt zālienu no celiņiem, bortakmeņiem, jo zāliens ‘rāpjas’   
 tiem virsū un celiņi zaudē skatu. Atduršana jāveic kā neliels grāvītis, svarīgi, ka tas nepārsniedz 2-5cm dziļumu,  
 diemžēl ir redzēti arī 15cm lieli grāvji, kas traucē gājējiem un briesmīgi izskatās.

 Rudenī zāliens jāpļauj, kamēr tas aug un augšanai beidzoties tā garumam jāpaliek kā vasarā (piem. 5cm),  
 pie tam viss zāliens kārtīgi jānogrābj, novācot veco zāli, lapas u.c.

 Pavasarī, kolīdz zāliena platība sausa, ka pa to var droši staigāt, zāliens stingri jānogrābj ar grābekļiem, lai 
 izņemto veco ‘kūlu’ un citus atkritumus. Tā zāliens ātrāk sāks sezonu un būs veselīgāks.

 Ja pēc ziemas kādās zāliena vietās sakrājušās lielas sniega/ledus kaudzes, vēlams tās irdināt, izsvaidīt, lai   
 visā platībā sniegs pazūd vienādi.

Ja zālienā ir pārāk daudz svešķermeņu, atkritumu, ja zālienu izveidojot nav lietota auglīga augsne (zāliens ir šķembās, smiltī), 
tas pilnīgi neaug u.c. situācijās, zālienu var pilnībā ierīkot no jauna. Šādus ierīkošanas darbu var veikt visu vasaru, tomēr 
labākais laiks ir maijs –jūnija vidus un augusta vidus – septembra vidus, jo tad ir vairāk nokrišņu un arī gaisa temperatūras 
atbilstošākas.

1. Augsnes novērtēšana. Esošā augsne vismaz daļēji var būt par pamatu arī jauna zāliena ierīkošanai. Ja tā ir 
pietiekami tumša, auglīga, pietiekamā slānī (15-20cm biezumā), tā visdrīzāk der turpmākai izmantošanai. 
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2. Nākotnes zāliena līmeņu noteikšana, atzīmēšana – kad tiek plānots pagalms, arī zāliens, ir skaidri augstumu punkti, 
kas būs atskaites punkti arī nākotnes zāliena virsmai, parasti tie ir trotuāri, ielas, to apmales. Izvērtējot nepieciešamos 
virsmas kritumus (tātad vismaz 1%), ieteikums novilkt vairākas auklas vairākās vietās, lai tās iezīmē augsnes virskārtu 
vēlamajam zālienam. Tad vairākās vietās var iedzīt augsnē mietiņus ar atzīmi, lai šie augstumi paliktu redzami. Vēlamais 
auglīgās augsnes slānis ir jābūt 15cm. Ja esošais grunts līmenis ir 15cm zemāks par vēlamo, auglīgo augsni var uzvest 
tieši uz esošā pagalma, pirms tam novācot jebkādus svešķermeņus – metālu, akmeņus, kokus, betona elementus u.c. 
ideāli arī būtu šo vietu safrēzēt, lai radītu iespēju ūdens uzsūkšanai, jo bieži pagalmi ir tik noblietēti (nostaigāti, 
nobraukāti), ka tur ūdens nevar iesūkties, tas pats būs ar jauno augu saknēm u.c. Ja pamatne ir nelīdzena, tā jālīdzina 
atbilstoši nākotnes virsmas līmeņiem, ņemot vērā arī virsmas kritumus (pamatnes kritumi kopē virsmas kritumus). Vienkārši to 
var izdarīt atzīmējot uz esošajiem mietiņiem citas krāsas atzīmi 15cm zemāk par plānotā zāliena virsmas atzīmi.

3. Augsnes šķirošana. Vispirms ar vairākiem kontrolrakumiem jāizvērtē esošās augsnes stāvoklis – slāņa biezums, 
kvalitāte (atbilstība zāliena vajadzībām). Tad esošā augsne jānoņem, derīgo berot atsevišķi un nederīgo aizvācot no 
objekta. Grunti noņem tik daudz, lai iegūtu vietu jaunam auglīgajam slānim – 15cm. Iegūtu pamatni noplanē, taču 
nevajag to pārblīvēt – lai saglabājas tās ūdens caurlaidība.

4. Auglīgas augsnes uzvešana. Uzved atbilstošu auglīgo augsni (skat. Auglīgas augsnes aprakstu iepriekš), līdzina 
to. Ja planējot pamatni, daļa no augsnes bija izmantojama atkārtoti, šo daudzumu vienmērīgi izlīdzina pa visu platību 
(piem. 5 ķerras jaunās augsnes, 1 ķerra vecās), lai tā viendabīgi sajaucas līdzināšanas procesā. Atkarīgs, kādas ir 
proporcijas, arī šo augsni var klāt kā pamatu un ar jaunu augsni tikai papildināt u.c. Jāņem vērā, ka augsne tiks 
sablīvēta un arī dabiskā ceļā sablīvēsies, tāpēc augsnes apjoms jārēķina/jāpiegādā ar 20-30% rezervi. Kā aprēķināt 
nepieciešamo augsnes apjomu? Piem., pagalma platība ir 1500m2. 1500m2 reizinām ar 0.15m(15cm slānis) = 225m3 
augsnes, kam pieliekam 30% rezervi = kopā jāplāno 292m3. Ieteiktu sākumā ievest un rupji izlīdzināt ap 260m3 un tad 
veicot rupjo un smalko līdzināšanu un blietēšanu, ja nepieciešams, pievest papildus augsni. Svarīgi auglīgu augsni 
iegūt iespējami viendabīgu – ar piegādātāju jāvienojas, ka viss apjoms ir iegūts no vienas ņemšanas vietas un 
viendabīgs!

5. Rupjā līdzināšana. Augsni rupji izlīdzina visā platībā, cenšas sākt no viena punkta un nebraukt ar tehniku pa svaigi 
līdzināto augsni, bet pa vēl neapvesto platību. Augsni rupji izlīdzina pēc plānotajām atzīmēm, berot biezāku slāni (par 
2-5cm), kas veicot rupjo līdzināšanu, sablīvēsies. Augsni ar neliela svara tehniku vai lāpstām izlīdzini aptuveni pēc 
atzīmēm. Var novilkt auklas, arī vairākas, dažādos virzienos, lai pārbaudītu augsnes virskārtas līmeņus. Auklas nedrīkst 
‘uzsēsties’ uz augsnes, kā arī tām jābūt pietiekami nostieptām, lai tās ‘neieliecas’. Norok kalniņus un pielīdzina ieplakas. 

6. Smalkā līdzināšana/blietēšana. Kad augsne rupjo izlīdzināta, to noblietē – ar speciāliem ruļļiem (izmanto zālienu 
ierīkošanā, tenisīta laukumu uzturēšanā) vai rūpīgi mīdot ar kājām, liekot pēdu pie pēdas. Rūpīgi nomīda visas malas 
gar bortakmeņiem, ielām, trotuāriem. Tad, vadoties no auklām, papildus pieber vai norok negludumus, ar grābekļiem 
sākot smalko līdzināšanu. Kad pirmo reizi smalki nolīdzināts, atkārto blietēšanu. Atkal pieber/norok uzkalnus, ieplakas, 
norullē vai nomīda otrreiz, tikai jau citā virzienā. Šīs darbības atkārto, kamēr laukums glīti gluds un stingrs (pēda 
neiegrimst vairāk kā 1cm). Visu laiku izlasa akmentiņus, stikliņus, atkritumus.

7. Sēja. Kad augsne gatava sējai, lietojot 
atbilstošu zālienu sēklu un sēklu daudzumu 
(skatīt iepriekš), apsēj. Ieteikums sēt bezvēja 
laikā, pirms tam uz svariņiem nomērot 30g, 
lai ir skaidrs, cik tas ir. Labākam rezultātam 
iesakāms sadalīt šo normu 2 daļās – 15g/m2 
uzsēt ejot vienā virzienā un tad otrus 15g 
ejot perpendikulāri pirmajam gājienam. 
Labāk izsēt nedaudz vairāk kā mazāk! Kad 
sēkla vienmērīgi izkaisīta (sevišķi rūpīgi 
apsējot maliņas, stūrīšus u.c.), to vieglītēm 
iegrābj ar metāla grābekli tā, lai sēklas 
atrastos 0-1cm augsnē. Arī uz augsnes 
virskārtas sēklas paliks redzamas, tas ir 
normāli. Svarīgi grābekli ‘turēt uz rokām’, lai 
neveidojas iedobumi, kalniņi. Kad 
iestrādāts, sējums jānorullē vai atkal rūpīgi
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jānomīda, lai sēkliņām veidojas kontakts ar augsni. Ideāli, ja pēc sējas ir lietus. Ja sējumu ‘aplaista’ lietus gāze, diemžēl 
veidosies peļķes, kurās saskalosies sēklas, taču šos bojājumus izlabosiet vēlāk.

8. Mēslošana. Pirms sējas (veicot smalko planēšanu) vēlams iestrādāt komplekso pamatmēslojumu (par mēslošanu 
skat. iepriekš), ieteicamais mēslojuma veids piem. NPK 5:10:25; NPK 3:10:15 vai skaitļi ar līdzīgām attiecībām. Šādu 
mēslojumu jālieto aptuveni 50g/m2.

9. Pēc 1-4 nedēļām sāks dīgt zāliens, reizē ar to vai pat pirms zāliena, dīgs arī nezāļu sēklas. Par to nav jāuztraucas – 
lielākā daļa no tām pazudīs līdz ar pļaušanu! 

10. Pļauja. Kad zelmenis (zāliens vai nezāles) sasniegušas ap 8cm garumu, jāsāk pļauj, pirmajās reizēs noteikti pļaujot 
ar savācēju un noteikti ievērojot 1/3 likumu (skat iepriekš), uzturot pļaušanas augstumu ap 5cm. Jāpļauj arī tad, ja 
zāliens sasniedzis vēlamo garumu tikai vietām! 

11. Papildus mēslojums. Pēc pirmās pļaujas būtu ļoti vēlams zālienu papildmēslot, lietojot ~ 25g/m2 kompleksā 
mēslojuma, kurā pārsvarā ir slāpeklis. Iesakām šādus un tamlīdzīgus mēslojumus:  NPK 18:9:9; NPK 22:11:11; NPK 
25:10:15; vai ‘pavasara mēslojums zālienam’ vai tamlīdzīgi. Vienmērīgi izkaisa uz zāliena lietus laikā vai, ja lietus tūlīt, tūlīt 
līs! Pēc mēslošanas zāliens augs spēcīgi – jābūt gataviem pļaut.

12. Piesēja. Pēc ~ 4-6 pļaušanas ir skaidri redzamas vietas, kur zāliens tomēr nav sadīdzis vai sacerojis, šajā vietās 
viegli uzgrābjam augsni un uzkaisām to pašu sēklu + aplaistām. Pēc vēl 4-6 pļaušanām arī šie ‘pleķi’ būs aizauguši.

13. Labošana. Pēc ~ gada noteikti jāveic zāliena apskate, jo parasti kādās vietās augsne būs ‘nosēdusies’, radušās 
peļķes u.c. dziļākās ieplakas piepilda ar vieglu augsni, papildus piesēj u.c. (skat. iepriekš). Šādu apkopi vēlams veikt 
katru pavasari! 

14. Turpmāk zālienu kopj kā pienākas un priecājas par lielisko zaļo zelmeni!


