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Ideja izveidot šādu katalogu man radās rakstot sava akvārija dienasgrāmatu, kur rakstīju ko esmu paveicis, pārveidojis vai 
izmainījis akvārija aprīkojumā. Pierakstus veicu lai nepieciešamas gadījuma varētu atšķirt pāris dienas, nedēļas atpakaļ un 
paskatīties kādas darbības tika veiktas un vai gadījumā tās nav par vainu, piemēram aļģu uzliesmojumam vai kādai citai 
nepatīkamai lietai akvārijā.

Nu vārdu sakot rakstot akvārija dienasgrāmatu nereti vajag aprakstīt kāda auga stāvokli un ne vienmēr varēju atcerēties 
pareizo auga nosaukumu. Tāpēc tika nofotografēti visi augi un izveidots dokuments kur zem katras fotogrāfijas tika ielikts pareizs 
auga nosaukums. Šī dokumenta nākošā lapā arī ir šīs augu fotogrāfijas ar nosaukumiem.

Tā izskatās mans akvārijs 2008. gada 20. jūnijā.

Vēlāk par katru augu sakrājās vairāk informācijas, gan no dažādām Interneta mājas lapām, gan arī no personīgās pieredzes, 
kurus arī pierakstīju vienā vietā un papildināju ar savām fotogrāfijām. Šajā dokumentā mēģināšu to visu uzrakstīt vairāk pieklājīgā 
formātā. Pieļauju domu ka šī informācija varētu noderēt arī citiem akvāristiem.

Pagaidām šeit ir informācijai par Pogostemon stellatus augu. Ja citiem būs interese tad vēlāk izvietošu informāciju arī par 
citiem augiem (kad sakārtošu piezīmes). Arī ja ir kādi citi jautājumi akvāriju augu audzēšanā tad labprāt padalīšos ar pārējiem.

Visus jautājumus var sūtīt uz adresi nbinc@inbox.lv

Ar cieņu, Normunds Brics
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Augu katalogs
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Pogostemon stellatus

Citi nosaukumi Eusteralis stellata, Australian Hygro, Star rotala

Dzimta Lamiaceae

Dzimtene Āzija (Japāna, Ķīna, Taivāna, Malaizija un 
Austrālija)

Skaists garstiebru augs ar krāsainām lapām. Lapu krāsa 
var būt dažāda, skatoties no apgaismojuma. Lapas virspuse 
no dzeltenīgi-violeta/sarkanas līdz gaiši zaļai krāsai, lapas 
apakša no rozā līdz violetai. Lapas ir šauras (līdz 6 mm) un 
garas (līdz 90 mm) ar nedaudz "zāģveidīgu" malu. Lapas aug 
no vienas stumbra vietas (mezgla) veidojot tādu kā 
lietussargu. Attālums starp šiem lapu punktiem un arī lapu 
skaits šajos punktos ir atkarīgs no apgaismojuma - jo vairāk 
gaismas (un augs tuvāk ūdens virsmai), jo attālums ir mazāks 
un lapu vairāk. Pie laba apgaismojuma augs izskatās kupls un 
krāsains.

Daudzviet ir atzīmēts ka Pogostemon stellatus ir ļoti 
sarežģīts audzēšanā. Lai tas labi augtu ir nepieciešams 
spēcīgs apgaismojums, CO2 padeve un regulāra mēslošana 
(ieteicams NO3 ne vairāk par 1-5 mg/l). Bez dzelzs un citiem 
mikro/makro elementiem augs degradē. Pie slikta 
apgaismojuma tas izstiepjas un zaudē specifisku lapu krāsu - 
lapas kļūst bāli zaļas. Tam labāk patīk augt mīkstā tīrā ūdenī 
ar pH ne lielāku par 7,2. Vēlama regulāra ūdens maiņa un labi 
mēslota grunts.

Auga īpašība - lielas prasības uz ūdens kvalitāti, var 
kalpot kā labs ūdens kvalitātes indikators - ja Pogostemon 
stellatus aug labi, lapu krāsa ir spilgta, tad arī ūdens kvalitāte 
ir laba, pietiekoši dzelzs un pārējo mikro/makro elementu. 

Piemēram ja ūdenī aptrūkstas kāda elementa (īpaši 
dzelzs) tad lapu krāsa nav tik izteiksmīga, bet kā tikai ūdenī 
pielej nepieciešamo mēslojumu, tā dažu dienu laikā augs 
atgriež lapu spilgto krāsojumu.

Sasniedzot ūdens virsmu auga virsotne "guļas" uz ūdens 
un izcelties no akvārija necenšas. Tuvāk ūdens virsmai (kur 
vairāk gaismas) stumbrs kļūst ievērojami resnāks. Ūdens 
virsmas atspulgā Pogostemon stellatus izskatās īpaši skaisti.

Es ieteiktu stādīt šo augu 100 litru un lielākos akvārijos. 

Protams Pogostemon stellatus augs arī mazākā akvārijā, bet 
tad tas būs itin bieži jāapgriež, kā arī tas aizēnos visus pārējos 
augus.
Stādot augu jau iepriekš ir jāparedz apkārt daudz brīvas vietas 
- lai to nekas neaizēno, kā arī tam izaugot netiktu neaizēnoti citi 
augi un arī paša auga jaunie dzinumi. Labāka vieta tam varētu 
būt aizmugurējais fons, vai akvārija stūri. 
Pavairot Pogostemon stellatus var vienkārši nogriežot 10-15 
cm lielu dzinumu un iestādot to jaunā vietā. Iesakņojas augs 
apmēram 3-4 dienās. Jaunie dzinumi ir spējīgi mainīt stumbra 
formu (tas ir ja stumbrs ir saliekts, tad tas iztaisnosies gaismas 
virzienā). Ja augs sasniedz ūdens virsmu un sāk "gulties" (kā 
arī tā vecie zari), stumbra formu vairs nemaina - augs turpinās 
augt uz gaismas pusi, bet tā "ielocītā" vieta paliks izliekta.

Garums 50-60 cm, iespējams garāks

Platums 10-20 cm, vienam zaram

Augšanas ātrums vidēji ātri

Izvietošana Aizmugurējais plāns, akvārija stūri

Akvārija tilpums 100 litri un vairāk

Gaisma vajadzīga spilgta gaisma

Dienas ilgums 10-12 stundas

Temperatūra 22-28 C

pH 5.0-7.0

kH 2-12

Mēslošana, CO2 nepieciešami
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Novēroju tādu interesantu īpašību - pie liela ūdens maiņas daudzuma, ūdens 
ķīmiskā sastāva krasām izmaiņām, vai arī gaismas izmaiņām, augs maina augšanas 
virzienu, tas ir, stumbra augšanas punkts pārstāj augt (palēninās augšana un lapas 
kļūst sīkas) un sadalās vairākos (biežāk 2) jaunos zaros. Tas pats var notikt ja augu 
pārstāda uz citu akvāriju. Ja pārstādīšanu veic tanī pašā akvārijā tad parasti 
augšanas punkts attīstās tālāk bez izmaiņām.

Stumbrs ir samērā trausls un raujot vai pārnesot augu tas var pārlūzt. Sakņu 
sistēma liela, bet saknes nav stipras un ir viegli izraujamas no grunts. Vienīgā 
problēma var būt ar šo sakņu daudzumu - izraut no grunts visas ir diezgan grūti. 

Raujot augu ir uzmanīgi jāvelk katra sakne jo savādāk tā aprausies un no grunts 
būs "jāravē" liels daudzums mazu baltu saknīšu. Augs izlaiž arī "gaisa" saknes, kuru 
ar laiku kļūst diezgan daudz. Ne visas zivis var izspraukties tām cauri. Šī iemesla 
dēļ vēlams ik pēc kāda laika veco augu (ar visām saknēm) izraut un izveidot jaunus 
stādījumus. Starp citu garnelēm ļoti patīk slēpties no uzmācīgām zivīm šajās 
saknes.

Dažreiz sagādā problēmas iestādīt augu, jo tas ir viegls un ar trauslu stumbru. 
Tam ir tendenci uzpeldēt uz ūdens virsmu, tāpēc augs ir jāstāda diezgan dziļi vai arī 
kaut kādi jāpiestiprina stumbrs pie grunts. Savādāk nākošā dienā var atrast augu 
peldam pa ūdens virsmu.

Man akvārijā Pogostemon stellatus aug kopš šī gada 3. aprīļa. Nopirku divus 
stādus vienā no zooveikaliem (cena bija 1,50 par katru). Kopš tā laika augs aug ļoti labi. CO2 padeve un mēslojums tiek 

izmantots.
Tuvākais auga "aizvietotājs" varētu būt Limnophila aromatica, vienīgi tam lapas ir 
vairāk platas, bet kopumā augi izskatās līdzīgi. Vispār Pogostemon stellatus var tikt 
sajaukts ar Limnophila aromatica vai Limnophilia hippuroides jo auga izskats stipri ir 
atkarīgs no ūdens kvalitātes un tāpēc to viennozīmīgi identificēt dažreiz ir grūti.

Lai augs izskatītos skaisti 
(nestīdzētu jaunie dzinumi) tad 
ir regulāri jāgriež lielākais zars, 
lai tas neaizēnoti jaunos dzinumus un citus 
augus.

Iestādot jaunu augu, kad tas jau ir izlaidis 
jaunos dzinumus pie grunts, tad lielo zaru 
var nogriezt un iestādīt citā vietā. Tādējādi 
jaunie dzinumi augs skaistāk un kuplāk.

Skaistu Pogostemon stellatus biezokni var 
izveidot no viena auga šādi. Nogriezt auga 
galotni apmēram 10-20 cm virs ūdens 
virsmas un tas no griezuma vietas sadzīs 
daudz jaunu dzinumu (augs izskatīsies pēc 
palmas galotnes). Labāk ir griezt tanī vietā, 
kur augs ir mainījis augšanas punktu un ir 
sadalījies vairākos zaros. Tad nogriežot katru 
zaru veidojas vēl lielāks jauno dzinumu 
biezoknis. Pēc laika, kad jaunie dzinumi vēl 
nav sasnieguši ūdens virsmu, šo galotni var 
nogriezt un iestādīt vajadzīgā vietā un ar 
laiku tie izveidos skaistu biezokni. Protams 
nevajag aizmirst ka šādam "krūmam" būs 
nepieciešams daudz brīvas vietas apkārt.

Labāk stādīt īsāku augu, pretējā 
gadījumā no garā stumbra tiks sadzīts 
daudz "gaisa" sakņu un augs neizskatīsies 
skaisti.

Ūdens maiņu veikt labāk biežāk un 
nedaudz, ne kā mainīt uzreiz lielu ūdens 
daudzumu. Savādāk augs var noreaģēt uz 
to ar augšanas punkta maiņu.

Stādīt labāk ar garu pinceti, iebakstot to 
dziļi gruntī. var atstāt stumbra apakšā lapas, 
kuras aprokot augs būs drošāk iestiprināts.
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Daži padomi

Dati par akvāriju, kur aug Pogostemon stellatus

Akvārijs 300 litri, apmēram 55 cm no grunts līdz ūdens virsmai

Ūdens parametri kH 5, gH 12-15, pH 6,9. Regulāras, mazapjomīgas ūdens 
maiņas (10-20 litri 300 litru akvārijā).

Temperatūra 25 C

Gaisma 4000K lampas, apmēram 0.7 W uz litru, 13 stundas.

Mēslošana Šķidrais mēslojums un CO2 padeve, izmantoju arī sakņu 
mēslošanu (māla bumbiņas)

Grunts 2-3 mm, zemgrunts sildītājs

Filtrācija Eheim 2215 un 2217, UV sterilizātors



Ammania gracilis

Citi nosaukumi Ammannia diffusa Hiern, Delicate Ammannia, 
Red Ammannia, Pink Ammannia

Dzimta Lythraceae

Dzimtene Āfrika (Gambija, Senegāla)

Ļoti košs garstiebru augs. Izceļas ar spilgtu krāsojumu - 
stumbrs koši sarkanā krāsā, lapas virspuse zaļgani-brūngana 
(tuvāk oranžai krāsai), apakša violetā krāsā. Auga stumbrs 
“gaļīgs” un ļoti resns (1-2 cm) uz kura pa pāriem/krusteniski 
atrodas līdz 12 cm garas, lancetveidīgas 2 cm platas lapas. 
Attālums starp lapu mezgliem 1-2 cm (atkarībā no 
apgaismojuma).

Ammania gracilis ir ļoti liels augs - izaug līdz 60 cm un ja 
sasniedz ūdens virsmu tad ir spējīgs augt arī virs ūdens (lapu 
forma šajā gadījumā nedaudz mainās). Dažos avotos norāda 
ka augs ir spējīgs pacelties virs ūdens līdz 40 cm. Šādi 
pārauguša auga galotni nesagādā problēmas nogriezt un 
atkal novietot zem ūdens, aklimatizācija no gaisa uz 
zemūdens formu tam nevajag. Ieteicams augu stādīt lielos 
akvārijos.  Ar 4-6 zariem varētu pietikt lai izveidot skaistu un 
spilgtu biezokni.

Tiek uzskatīts ka augs ir diezgan prasīgs. Nepieciešams 
spilgts apgaismojums, labi mēslota grunts un CO2 padeve. 
būtiska ir pietiekošs dzelzs saturs ūdenī un pietiekošs nitrātu 
un fosfātu daudzums. Jo vairāk ūdenī minerālvielām jo auga 
stumbrs aug resnāks. Ja ūdens kvalitāte pasliktinās tad augs 
maina košo krāsojumu uz zaļo krāsu, lapas pie stumbra kļūst 

tumšas. Pie slikta apgaismojuma lapas kļūst šaurākas.
Ūdenim jābūt mīkstam un skābenam, kH līdz 6, pH 6.0-8.0. Dažos 
avotos tiek minēts ka pH nedrīkst pārsniegt 7.2 un jau pie pH 7.5 
augs sāk degradēt. Pie sevis gan to nēesmu novērojis. Vienā no 
akvārijiem ūdens pH pārsniedz 8 un Ammania gracilis dzen jaunus 
dzinumus. 
Pie labiem apstākļiem Ammania gracilis augt ātri, līdz 3-5 cm dienā.
Runājot par pieļaujamo temperatūras diapazonu. Daudzviet 
norāda 20-28 grādi, bet ir arī dzirdēti viedokļi ka Ammania gracilis 
ir veiksmīgi audzis arī pie 38 grādiem. Man pašam viens stādiņš 
aug neapsildītā akvārijā uz loga (tas pats kur ūdens pH ir virs 8), 
vidējā ūdens temperatūra tur ir apmēram 18 grādi. Kā arī šo augu 
biju iedevis cilvēkam, kuram akvārijā dzīvo ļoti siltummīlošas zivis 
- Discus (Symphysodon aequifasciata) tur ūdens temperatūra ir 30 

Garums 60 cm

Platums 25 cm, vienam zaram

Augšanas ātrums ātri, pie labiem apstākļiem (3-5 cm dienā)

Izvietošana Aizmugurējais plāns, centrs

Akvārija tilpums 200 litri un vairāk

Gaisma vajadzīga spilgta gaisma

Dienas ilgums 10-12 stundas

Temperatūra 20-28 C

pH 5.5-8.0

kH 4-6

Mēslošana, CO2 nepieciešami
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grādu robežās. Pēc šī cilvēka teiktā - Ammania gracilis aug ļoti labi. Domāju ka šim 
augam ūdens temperatūra nav tik ierobežojošs faktors, galvenais lai ir pietiekoši 
gaismas un minerālvielu. 

Vairojas ar potzariem - nogriežot augam galotni un iestādot to jaunā vietā. Uz 
vecā auga, nogriezuma vietā, sāk augt viens jauns dzinums, retāk tie ir divi. Jaunā 
vietā augs iesakņojas diezgan ilgi, pie labiem apstākļiem tikai pēc nedēļas tas sāk 
aktīvi augt. Savukārt no nogrieztās vietas jauns dzinums parādās ātrāk. Ja augam 
izaug sāna dzinumi tad labāk izmantot tos. Sāna dzinumi parasti veidojas tuvāk ūdens virsmai (kur ir vairāk gaismas). Ja 
palielina fosfātu/nitrātu daudzumu ūdenī tad jaunie dzinumi veidojas aktīvāk.

Stumbrs augam ir stiprs, to pat nogriezt ar šķērēm nav tik viegli. Izskatās nedaudz “uzpūsts” - augs uzreiz uzpeld kad to 
nogriež. Stādot ir diezgan dziļi jāierok jo savādāk tas ātri uzpeldēs. Gaisa saknes tam nav izteiktas, tās sāk veidoties tuvāk 
gruntij un arī vietās kur augs tiek aizēnots.

Pie interesantām īpašībām 
var minēt ka pie pārāk spilgta 
apgaismojuma augs pagriež 
lapas ar sānu pret gaismu, lai 
mazināt gaismas plūsmu uz 
lapas virsmu. Pie pašas ūdens 
virsmas (kur parasti atrodas 
lampas) augs sagriež lapu 
caurulītē ar lapas apakšējo daļu 
uz ārpusi. Akvāristiem varētu 
patikt ka Ammania gracilis ir 
izturīgs pret aļģu apaugšanu.

Sakņu sistēma diezgan 
spēcīga - daudz sīku un 
izturīgu sakņu, tāpēc varētu būt 
problēmas ar auga izraušanu - 
mēģinot to izraut augs velk sev 
līdzi veselu kamolu ar grunti un 
blakus stāvošiem augiem. Ja 
mērķis ir atjaunot auga 
stādījumu, tad lietderīgāk būtu 
nevis pilnībā to izraut un 
iestādīt jaunu, bet nogriezt 
gandrīz līdz gruntij un 
paciesties, tikmer no atlikušā 
stumbra izaugs jauns augs. 
Jauni dzinumi būs arī tanī gadījumā ja uz atlikušā stumbra nepaliks ne vienas lapas.

Tā kā augs ir ar diezgan spēcīgu stumbru tad augšanas laika tas nemaina augšanas virzienu, respektīvi aug tieši uz augšu, 
tāpēc tas stipri neaizēnos augus sev blakus - aizņems tikai to vietu kas ir zem viņa. Blakus dzinumi, kas varētu vaidot papildus 
ēnu, veidojas diezgan reti (vismaz pie manis).

Mazos akvārijos šo augu labāk nestādīt jo tas izskatīsies diezgan “neloģiski” - resns stumbrs, plaši augošas lapas. Pārējiem 
augiem vienkārši nepaliks vietas. 
Varbūt vēl var mēģināt šo augu izvietot 
kādos 60-70 litros, teiksim vienu tā 
zariņu kontrastam. Bet tomēr labāk 
Ammania gracilis izskatās lielā 
akvārijā, nelielā grupā, kontrastējot ar 
citiem augiem.
Savā akvārijā Ammania gracilis 
audzēju kopš šī gada 4. aprīļa. 
Nopirku zooveikalā vienu zariņu 
(maksāja 1,50 Ls). Tagad jau akvārija 
aug 3 augi.
Pēc krāsas un to kontrasta par 
tuvākiem Ammania gracilis 
aizvietotājiem varētu ieteikt 

Alternanthera (reineckii vai liliciana), Rotala macrandra, Ludwigia glandulosa. Proti pēc izmēra šie augi nevar salīdzināt ar lielo 
Ammania gracilis. Zināma mēra Ammania gracilis vietu varētu arī aizņemt Pogostemon stellatus, bet tam nav tik kosa krāsa.
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Dati par akvāriju, kur aug Ammania gracilis

Akvārijs 300 litri, apmēram 55 cm no grunts līdz ūdens virsmai

Ūdens parametri kH 5, gH 12-15, pH 6,9. Regulāras, mazapjomīgas ūdens 
maiņas (10-20 litri 300 litru akvārijā).

Temperatūra 25 C

Gaisma 4000K lampas, apmēram 0.7 W uz litru, 13 stundas.

Mēslošana Šķidrais mēslojums un CO2 padeve, izmantoju arī sakņu 
mēslošanu (māla bumbiņas)

Grunts 2-3 mm, zemgrunts sildītājs

Filtrācija Eheim 2215 un 2217, UV sterilizātors

Ammania gracilis ātrāk 
iesakņojas un sāk augt, ja zem 
auga palikt māla bumbiņu un kādu 
dzelzs saturošu tableti.

Daži padomi

Atrodoties zem spilgtas gaismas Ammania gracilis pagriež lapas ar sānu pret gaismu. Pie pašas ūdens virsmas (kur 
parasti atrodas lampas) augs sagriež lapu caurulītē.



Bacopa monnieri

Citi nosaukumi Lysimachia monnieri Linne, Herpestis monnieria 
Kunth

Dzimta Scrophulariaceae

Dzimtene Āfrika, Āzija, Austrālija, Amerika un Eiropas 
dienvidi

Garstiepru augs, kas var izaugt līdz 60 cm un vairāk. Uz 
diezgan spēcīga kāta ir mazas ovālas lapas bez kātiņa, kuras 
izvietotas pa pāriem/krusteniski. Lapu izmērs 1-2 cm, biezums 
1-2 mm. Lapu krāsa zaļa. Attālums starp lapu mezgliem 
atkarīgs no gaismas intensitātes - jo labāks apgaismojums, jo 
mazāks attālums, vidēji tas sastāda 1 cm. Pie laba 
apgaismojuma auga kāts var būt ar nelielu sarkanu iekrāsu.

Sasniedzot ūdens virsmu augs izlien no ūdens un turpina 
augt. Ja to nenogriež tad tas var pārliekties pāri akvārija malai 
un veidot diezgan lielu biezokni. Lapu forma un izmērs virs un 
zem ūdens nemainās. Gaisā augošu galotni bez problēmām 
var stādīt zem ūdens, aklimatizācija augam nav 
nepieciešama. Nereti no ūdens izlīdušam zaram uzzied mazi 
ziediņi gaiši violetā krāsā, bet ja ūdens dziļums akvārijā ir liels 
un augam neļaut izlīst virs ūdens tad tas var uzziedēt arī zem 
ūdens.

Tas fakts, ka augs ir izplatīts visā pasaulē un aug 
visdažādākos klimatiskos apstākļos, runā par to ka tā 
uzturēšana nesagādā lielas problēmas. Bacopa monnieri aug 
praktiski jebkurā ūdenī: skābuma diapazons 6.0-9.0, 
temperatūra var svārstīties no 15 līdz 30 grādiem, ūdens 
cietībai arī nav lielas nozīmes. Ir informācijas ka Bacopa 
monnieri ir spējīga augt arī nedaudz sāļā ūdenī. Vajadzības 
pēc mēslošanas un CO2 padeves nav. Vienīgā prasība ir labs 
apgaismojums.. Ja augam gaismas būs par maz, tad tas sāks 
stīdzēt - attālums starp lapu mezgliem palielināsies. Pie 
sliktākiem ūdens parametriem (zema temperatūra, augsts pH, 
nepietiekoši micro/macro elementu) augšanas ātrums kļūst 
lēnāks, stumbrs nebūs tik resns un izturīgs, lapas būs sīkākas.

Tā kā augs nav diez 
ko kupls (viens pats 
stādiņš neizskatīsies 
diezgan pievilcīgi), 
tad Bacopa monnieri 
labāk stādīt lielākā 
grupā (10-15 stādiņu). 
No tā var izveidot 
skaistu zaļu biezokni, kas nebūs grūts apkalpošanā jo augs lēnu (biežā apcirpšanā 
nebūs vajadzīga). Atvases veidojas ne tik bieži, bet pie laba apgaismojuma un lielāka 
fosfātu/nitrātu daudzuma augs var skaisti sazaroties. Dažreiz augs pievelk sevi 
(galveno stumbru) pie grunts ar gaisa saknēm (izskatās it kā augs guļās uz grunts) un 
jaunās atvases no lapu mezgliem ceļas uz ūdens virsmu izveidojot skaistu "sētu". 
Dziļos akvārijos augs uz grunts neguļas un jaunās atvases stiepjas uz gaismas pusi 
blakus galvenajam stumbram.
Novēroju ka lapas, kuras atrodas ēnā, augs nenomet, tās arī  nepūst un augs saglabā 
savu izskatu pat atrodoties ēnā. Vecā stumbra daļa, atrodoties jauno dzinumu ēnā, 
paliek tik pat zaļa un dzīva - Bacopa monnieri biezoknis izskatās skaisti no apakšas 
līdz augšai.
Sakņu sistēma augam vidēji attīstīta. Lielas problēmas ar auga izraušanu no grunts 
nevajadzētu būt. Gaisa saknes veidojas tikai grunts tuvumā, lielākoties tā ir viena 
sakne, kas ar laiku kļūst stumbra resnumā un iekrāsojas violetā krāsā. Pēc gaisa 
saknes izveidošanās jauni stādi var sākt augt arī no grunts virsmas. Ravējot augu lielo 

Garums 60 cm un vairāk

Platums 3-5 cm, vienam zaram

Augšanas ātrums lēnu

Izvietošana Aizmugurējais, vidējais un priekšplāns

Akvārija tilpums sākot ar 25 litriem (iespējams pat mazāk)

Gaisma pie spilgta apgaismojuma aug labāk

Temperatūra 15-30 C

pH 6.0-9.0

kH -

Mēslošana, CO2 nav obligāti
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Pēdējās izmaiņas rakstā 2008. gada 10. augustā

Bacopa monnieri zieds zem ūdens



stumbru var nogriezt pie šīs gaisa saknes, nebojājot auga kopskatu. 
Pavairojt to var ar potzariem. Nogriežot atvasi to var iestādīt jaunā vietā. Ja 

nogriezt auga galotni tad nedaudz zemāk izveidosies viens vai vairāki jauni dzinumi. 
Interesanti ka potzara izmērs var būt ļoti mazs. Divi pāri lapu var pietikt lai no tā, pēc 
kāda laika, izveidotos spēcīgs augs. Šī Bacopa monnieri īpašība ļauj stādīšanas 
laikā izveidot vajadzīgo kompozīciju - aizmugurē iestādīt garākus stādus un 
priekšplānā pavisam maziņus ar 2-3 lapām, un turpmāk šādi sastādīts biezoknis arī 
augs saglabājot proporciju.

Izraujot un kādu laiku paturot augu uz ūdens virsmas, tā galotne izliecas uz 
augšu, tāpēc nav ieteicams ilgi turēt augu neiestādītu. Šādi saliekušos stādiņu būs 
grūti iestādīt, kaut gan pēc kāda laika tas iztaisnosies, bet ņemot vērā auga diezgan 
lēnu augšanas ātrumu tam būs vajadzīgs  ilgāks laiks.

Stādīt augu labāk jau stabilā akvārijā, sliktos apstākļos tam ir tendence apaugt 
ar aļģēm. Iztīrīt augu no aļģēm ir pagrūti un ilgu laiku auga izskats nebūs pievilcīgs, 

jo jaunas lapas veidosies lēnu un arī 
vecās lapas tas nenosviež. Veids, kā 
atbrīvoties no aļģēm ir diezgan vienkāršs 
- vajag izņemt augu no ūdens un ļaut tam 
augt virs tā. Labāk ja ir iespēja daļu auga 
tomēr turēt zem ūdens. Teiksim 
pazeminot ūdens līmeni akvārijā, vai 
iestādot augu podiņā un paceļot to tuvāk 
ūdens virsmai. Aļģes gaisā ies bojā, bet 
Bacopa monnieri nenokaltīs jo ir spējīga 
augt arī virs ūdens. Vienīgi jāņem vērā 
ka lapas, kas izveidojās zem ūdens, 
tomēr nepieciešams turēt drusku mitrā 
gaisā - tiešā saulē un caurvējā tās tomēr 
sakaltīs.
Izvietot to var jebkurā akvārija vietā. Ja 
tas aug aizmugurējā fonā tad var ļaut tam 
izaugt līdz ūdens virsmai, ja aizpilda 
vidējo vai priekšējo plānu tad auga 

izmēru var ļoti labi regulēt to apgriežot, 
kad tas sasniedz mums vajadzīgo maksimālo garumu. Tā kā augs vairāk skaitās "sīklapis" tad ideāli tas izskatās mazākos 
akvārijos, bet nav problēmu to audzēt arī lielos akvārijos.

Savā akvārijā šo augu iestādīju 28. marta. Sākumā tas bija mazs "biezoknis", 
kurš ar laiku izauga diezgan liels. Tā kā Bacopa monnieri neaug ļoti ātri tad šī 
"biezokņa" apkalpošana nesagādāja man lielas problēmas. Augi atrodas tanī pašā 
akvārija vietā, kur tos biju iestādījis pirmā dienā. Vajadzības tos pārstādīt nebija. Ik 
pa laikam nogriezu garākos zarus un augs turpina augt izdzenot jaunas atvases. 
Eksperimenta pēc biju dažus zarus atstājis neapgrieztus un tie izauga līdz ūdens 
virsmai (ūdens staba augstums akvārijā ir 55 cm). Tiem augiem, kurus regulāri 
apgriežu izveidojās daudz ziedu pumpuru un ar laiku daži no tiem zem ūdens arī 
uzziedēja.

Kad sāku padot akvārijā CO2 gāzi tad Bacopa monnieri mani pārsteidza ar 
gaisa burbulīšiem zem lapām. Lapas izrādās ir izliektas tādā formā ka zem tām var 
sakrāties diezgan liels skābekļa burbulis un izskatās tas ļoti skaisti.

Tuvākie auga "aizvietotāji" no manis zināmiem un audzētiem, varētu būt no tās 
pašas Bacopa saimes Bacopa caroliniana vai Bacopa crenata.

Bacopa caroliniana ir vairāk līdzīgs Bacopa monnieri, bet tam ir vairāk 
sarkanīga piekrāsa un aug tas nedaudz lēnāk. Bacopa crenata lapas ir lielākas, 
vecās mēdz nopūt un aug šis augs arī ātrāk par Bacopa monnieri. Bet kopuma visas šīs Bacopaʼs tomēr ir līdzīgas.

Retinot Bacopa monnieri 
labāk to apgriezt tuvāk 
gruntij, vietā, kur veidojas 
sazarojums. Tā griezuma vietu būs grūtāk 
pamanīt un augs izskatīsies skaistāk.

Veids, kā atbrīvoties no aļģēm ir diezgan 
vienkāršs - vajag izņemt augu no ūdens un 
ļaut tam augt virs tā. Labāk ja ir iespēja daļu 
auga tomēr turēt zem ūdens. Teiksim 
pazeminot ūdens līmeni akvārijā, vai 
iestādot augu podiņā un paceļot to tuvāk 
ūdens virsmai. Aļģes gaisā ies bojā, bet 
Bacopa monnieri nenokaltīs jo ir spējīga 
augt arī virs ūdens.
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Daži padomi

Attēlā redzams Bacopa monnieri ar gaisa saknēm violetā krāsā un jaunās atvasēs

Vai jūs zinājāt...
Bacopa monnieri ir ārstniecības 
augs.

Indijā to no sen seniem laikiem izmantoja 
kā stimulējošu un prāta spēju paaugstinošu 
vielu.

Mūsdienu medicīnā Bacopa monnieri tiek 
izmantots dažādu preparātu izgatavošanai 
(nemiera mazināšanai, atmiņas uzlabošanai, 
organisma spēju paaugstināšanai). Augs ir arī 
labs antioksidants, samazina tauku saturu 
asinīs, kā arī tiek veikti pētījumi izstrādājot 
zāles pret Epilepsiju 1



Shinnersia rivularis

Garstiebru augs. Izceļas ar interesantu lapu formu, kas 
atgādina ozollapu. Lapu formas dēļ augam ir arī otrs 
nosaukums Mexican Oak Leaf (pie mums to sauc par ozollapi, 
vai ozoliņu). Lapu garums 4-5 cm, platums 2 cm. Lapas ir bez 
kātiņa, uz stumbra atrodas pa pāriem/krusteniski. Attālums 
starp lapu mezgliem atkarīgs no gaismas intensitātes. Ēnā 
attālums svārstās 4-6 cm robežās, spilgtākā gaismā, tuvāk 
ūdens virsmai, tas samazinās līdz 1 cm. Lapu krāsa pārsvarā 
koši zaļa, bet ļoti spilgtā gaisma (kā likums ūdens virsmas 
tuvumā) lapa iekrāsojas brūnganā krāsā un lapa atgādina 
ozollapu rudenī. Stumbrs samērā izturīgs.

Sasniedzot ūdens virsmu augs var izlīst no ūdens, bet tas 
ir tikai gadījumos ja ūdens līmenis nav pārāk liels un augs ir 
spējīgs "atstutēties" uz sava stumbra (vai cita blakus augoša 
auga). Ja atbalsta nav tad augs vienkārši aug pa ūdens 
virsmu (nereti aizēnojot diezgan lielu akvārija platību). Pa 
virsmu augoši zari var veidot gaisa saknes un veidoties 
dzinumi no lapu mezgliem (parasti pa divi no katra lapu 
mezgla).

Lapas, kuras jau ir izaugušas gaisa, ir tādas pašas formas 
ka lapas zem ūdens vienīgi attālums starp lapu mezgliem 
stipri samazinās - galotne izskatās pēc zieda. Gaisā izaugušu 
galotni var nogriezt un bez aklimatizācijas iestādīt. 

Shinnersia rivularis ir diezgan viegli audzējams. Īpašu 
prasību tam nav. CO2  un speciālus mēslojumus izmantot nav 
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Pēdējās izmaiņas rakstā 2008. gada 9. augustā

Garums virs 80 cm

Platums 10 cm, vienam zaram

Augšanas ātrums ļoti ātri (līdz 5 cm diennaktī)

Izvietošana Aizmugurējais plāns, akvārija stūri

Akvārija tilpums nav ierobežojumu

Gaisma vidēji spilgta - spilgta gaisma

Dienas ilgums -

Temperatūra 18-30 C

pH 5.5-9.0

gH 4-20

Mēslošana, CO2 nav vajadzīgi

Attēlā redzams īpatnēja Shinnersia rivularis lapu forma un krāsa, kas atgādina 
ozollapu rudenī.

Citi nosaukumi Mexican Oak Leaf, Trichocoronis rivularis, Water 
Oak

Dzimta Asteraceae

Dzimtene Centrālamerika (Meksika)

vajadzības. Vienīgi, kas būtu vēlams, pietiekošs nitrātu/fosfātu 
daudzums ūdenī (vai biežas ūdens maiņās). Protams papildus 
mēslošana nāks tikai par labu, es ieteiktu zem saknēm novietot 
māla bumbiņu. Pie CO2 padeves un laba apgaismojuma augs 
aktīvi iesaistās skābekļa ražošanā - zem lapām veidojas daudz 
gaisma burbulīšu.

Augs nav īpaši prasīgs arī uz ūdens parametriem. Tā 
dzimtene, Meksikā, ūdens parametri svārstās ap dH 20 un pH 
8.0. Akvārijos augs lieliski aug arī pie mīkstāka un skābāka 
ūdens. Temperatūra arī var svārstīties 18-30 grādu diapazonā. 
Vienīgi kas būtu vēlams - spilgts apgaismojums, tad auga lapas 
izskatīsies greznākas. Augot ēnā attālums starp lapu mezgliem 
palielinās un lapām nav tik izteikta ozollapas forma.

Pavairot augu var vienkārši nogriežot galotni (ar 5-6 lapu 
mezgliem) un iestādot gruntī. Nogrieztā vietā, tuvākā lapu 



mezgla, pēc kāda laika parādīsies divi jauni dzinumi. Pie labiem apstākļiem jauni 
dzinumi var izveidoties pie katra lapu mezgla.

Stādīt Shinersia rivularis labāk aizmugurējā plānā, vai arī akvārija stūros. Tā ka 
augšanas ātrums ir diezgan liels tad vēlams lielāka tilpuma akvārijs, bet tas nav 
obligāti. Stādot jāparedz vairāk brīvas vietas, lai augs neaizēnotu blakus augošus 
"kaimiņus", kā arī jau iepriekš jāpārdomā auga apgriešanas stratēģiju. Stādīt labāk 
dažāda garuma nelielu stādiņu grupu - garākos aizmugurē, īsākus priekšplānā . Ja 
iestādīt jau gari izaugušu zaru tad augs izlaidīs diezgan daudz gaisa sakņu.

Sakņu sistēma vidēji spēcīga. Veido ciešu kamolu no baltām tievām saknēm. 
Izraujot augu no grunts vajag to darīt ļoti uzmanīgi, lai neapraut saknes, citādi var 
būt problēmas izvilkt visas sakņu atliekas, kā arī pa ūdeni tiks iznēsāts daudz baltu 
sakņu fragmentu. Iesakņojas augs diezgan ātri. Aktīvi sāk augt apmēram otrā dienā.  

Var arī nestādīt augu gruntī, ļaujot tam peldēt pa ūdens virsmu, bet šādi augot 
Shinnersia rivularis nesaņem pietiekoši daudz barības vielas tāpēc lapu izmērs var 
būt ļoti mazs

Augs ir diezgan plastisks, tas ir ja 
iestādīšanas brīdī stumbrs bija izliecies, 
tad pēc neilga laika tas iztaisnosies 
gaismas virzienā.
No personīgās pieredzes varu teikt ka 
manos akvārijos šis augs auga ar 
mainīgiem panākumiem. Sākumā tas 
auga ļoti ātri un veidoja kuplu biezokni un 
sasniedzot ūdens virsmu aizņēma 
praktiski 1/3 no akvārija ūdens virsmas 
(kad tika veikta ravēšana tad pēc 
mērījumiem augs bija 84 cm garš). Vēlāk, 
tanī pašā akvārijā pēc ravēšanas un 
pārstādīšanas, augs diezgan slikti auga. 
Apakšējās lapas sāka pūt un palika 
dzīvas lapas tikai pašā galotnē - sanāca 
pliks stumbrs ar pāris lapiņām. Citos 
akvārijos (kur nebija zivju) šis augs arī 
auga diezgan kaprīzi.
Sākumā nesapratu, kas varētu būt par 
vainu tādai kaprīzai uzvedībai. Pēc 
akvārija palaišanas Shinnerisa rivularis 
bija viens no labāk un ātrāk augošiem 

augiem un te tādas krasas pārmaiņas. Vēlāk tika izmantots arī speciāls akvārija mēslojums un CO2, bet īpašu uzlabojumu auga 
augšanā nebija.

Galu galā noskaidrojās iemesls - sākumā akvārijā atradās puvoša sakne, kura acīmredzot izdalīja daudz barības vielu 
(fosfātu). Vēlāk, cīnoties ar aļģēm, šī sakne tika izņemta no akvārija, tādējādi pārtraucot fosfātu iepludināšanu ūdenī. Tikai tad, 
kad sāku izmantot mēslojumu, kura sastāvā bija nitrāti un fosfāti, Shinnerisa rivularis sāka aktīvi augt visos akvārijos. No šī varu 

secināt ka Shinnerisa rivularis ir vairāk 
prasīgs tieši pēc nitrātiem un fosfātiem, 
dzels un citi micro elementi nav tik būtiski 
šī auga augšanā.
Arī šī iemesla dēļ (nitrātu/fosfātu 
uztveršana), augu var lieliski izmantot 
palaižot jaunu akvāriju. Tas uzsūks liekos 
fosfātus attīrot no tiem ūdeni un kad augs 
vairs neaugs tik ātri, tad tas varētu būt par 
signālu ka laiks izmantot ar fosfātiem 
bagātinātus mēslojumus (protams ja 
akvārija nav aļģu).
Salīdzinot ar Vallisneria paveidiem, kurus 

parasti iesaka kā starta augus palaižot jaunu akvāriju, Shinnerisa rivularis ir ērtāk "saturēt rāmjos", ko teiksim ar Vallisneria ir 
pagrūti izdarīt. Shinersia rivularis aug ātri un nav vajadzība pēc CO2. Nitrātu un fosfātu sākumā varētu pietikt no zivju barības 
pārpalikumiem.

Tuvākie Shinnersia rivularis līdzinieki varētu būt Hydrophila polisperma  vai arī Bacopa caroliniana. Proti tādas specifiskas 
lapu formas šiem augiem nebūs.
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Daži padomi
Pēc kāda laika, kad 

Shinnersia rivularis izveido 
pietiekoši lielu biezoknī, es ieteiktu to 
pārstādīt pa jaunam, atsvaidzinot auga 
izskatu. Jo ar laiku apakšējās lapas var 
nopūt un paliks diezgan neglīts garš un pliks 
stumbrs.

Uztaisīt kuplu krūmu var regulāri augu 
apgriežot virs lapu mezgla. Pēc kāda laika 
no šī lapu mezgla parādīsies 2 jauni 
dzinumi. Vēlāk šo operāciju var atkārtot uz 
jauniem dzinumiem. 

Dati par akvāriju, kur aug Shinnersia rivularis

Akvārijs 300 litri, apmēram 55 cm no grunts līdz ūdens virsmai

Ūdens parametri kH 5, gH 12-15, pH 6,9. Regulāras, mazapjomīgas ūdens 
maiņas (10-20 litri 300 litru akvārijā).

Temperatūra 25 C

Gaisma 4000K lampas, apmēram 0.7 W uz litru, 13 stundas.

Mēslošana Šķidrais mēslojums un CO2 padeve

Grunts 2-3 mm, zemgrunts sildītājs

Filtrācija Eheim 2215 un 2217, UV sterilizātors
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