
� Kāpjošs Mēness (ražas dienas) 

 Kad Mēness virzās caur Mežāža, Ūdensvīra, Zivju, Auna un Vērša zīmi. 

 

Pieņemšanās spēkā, izplešanās, augšana un ziedēšana. Sulas kāpj augšup, augļi un dārzeņi ir sevišķi sulīgi, 
augu virszemes attīstība ir īpaši rosīga. Negriež kokus.  

� Krītošs Mēness (sējas dienas) 

 Kad Mēness virzās caur Vēža, Lauvas, Jaunavas, Svaru un Skorpiona zīmi. 

 

Briedums, raža, noriets un atpūta. Sulas plūst lejup un veicina sakņu veidošanos. Stāda kokus, dārzeņus un 
zālaugus. Pārstādītie augi nevīst. Veic zemes mēslošanu. Novāktie sakņaugi ir sulīgi un labi saglabājas. Pļautā 
zāle un mauriņš lēni ataug (it sevišķi, ja pļauj Dvīņu zvaigznājā). 

A Augļu (siltuma) dienas 

 Kad Mēness šķērso Lauvas, Strēlnieka vai Auna zvaigznāju. 

 

Augi sasparojas uz augļu un sēklu veidošanu. Pozitīvs efekts tomātiem, gurķiem, zirņiem, pupām, pipariem, 
baklažāniem, kukurūzai, ķirbjiem, melonēm, kabačiem un labībai. Lauvas zvaigznājs veicina sēklu ražošanu. 
Strēlnieks un Auns - augļa mīkstuma veidošanos. Potzarus griež Auna zvaigznājā. Potēšanu veic Strēlnieka 
zvaigznājā. 

S Sakņu (zemes) dienas 

 Kad Mēness virzās garām Vērša, Jaunavas un Mežāža zvaigznājam. 

 

Stimulēta sakņu, bumbuļu un rāceņu augšana. Pozitīvs efekts kartupeļiem, burkāniem, redīsiem, rutkiem, melniem 
rutkiem, selerijām, bietēm, sakņu pētersīļiem, sīpoliem, ķiplokiem, cigoriņiem un kāļiem. 

Z Ziedu (gaisa un gaismas) dienas 

 Kad Mēness šķērso Dvīņu, Svaru un Ūdensvīra zīmes. 

 

Aktīvi veidojas ziedi. Pastiprinās smaržas. Pozitīvs efekts brokoļiem, ziedkāpostiem, artišokiem, garšaugiem. Ievāc 
medu. 

L Lapu (ūdens) dienas 

 Kad Mēness virzās garām Vēža, Skorpiona un Zivju zvaigznājam.  

 

Pozitīvs efekts galviņsalātiem, lapu salātiem, endīvijām, spinātiem, pētersīļiem, fenhelim, puraviem, kāpostiem. 
Nedrīkst novākt un apstrādāt ražu (to dara ziedu dienās). 

P Perigejs 

 Kad Mēness ir vistuvāk Zemei. 

 Vājināta auga attīstība, sēklas slikti dīgst, augi neaug un slimo. Augus nelaista. 
A Apogejs 

 Kad Mēness ir vistālāk no Zemes. 

 Augi pāragri nobriest un izstīdz. 
� Mezglu diena 

 Kad Mēness šķērso Saules ceļu, raugoties no Zemes. Aptumsumu dienas. 

 Enerģijas zudums. Neko nesēj un nestāda. Periodā no jauna Mēness līdz mezglam iznīcina nezāles. 
� Augošs Mēness 

 Dažas stundas pēc jauna Mēness fāzes. 

 Visi virszemes augi, augļu koki un dārzeņi viegli iesakņojas. Stāda kokus un krūmus. 
� Pilnmēness 

 Kad Zeme atrodas starp Sauli un Mēnesi. 

 

Pirms pilnmēness cilvēkos, dzīvniekos un augos jaušams spēka pieplūdums. Nedrīkst griezt kokus un krūmus. 
Ārstniecības augiem īpaša iedarbība. Laba diena gavēšanai. Pilns Mēness pastiprina gan pozitīvo, gan negatīvo 
ietekmi, tāpēc perigejs, apogejs un mezgls šajā dienā ir īpaši nelabvēlīgs. 

� Dilstošs Mēness 

 Dažas stundas pēc pilnmēness fāzes. 

 

Labi veicas dārza un āra darbi - žoga celšana, ceļu ierīkošana un sakņu dārzeņu stādīšana. Apakšzemes 
kultūraugi labi iesakņojas. 

� Jauns Mēness 

 Kad Mēness atrodas starp Zemi un Sauli. 

 

Pirms jauna Mēness cilvēkos, dzīvniekos un augos jaušams sevišķs spēks. Zeme sāk ieelpu. Šajā laikā griež 
kokus, gavē, attīrās un uzsāk ko jaunu dzīvē. 

 
� Auns � Svari 

� Vērsis � Skorpions 

� Dvīņi � Strēlnieks 

	 Vēzis 
 Mežāzis 

� Lauva � Ūdensvīrs 

 Jaunava � Zivis 

 



 
� Auna augļu dienas (siltas)   
Ļoti pozitīvi: 
Potē augļu kokus � 
Sēj, stāda tūlītējas lietošanas augus, kam ātri jāizaug 
Piķē augus, kas ražo augļus � 
Sēj, stāda sakņaugus � 

Pozitīvi: 
Sēj, stāda augļu kokus un krūmus 
Mēslo dārzeņus, augļu kokus � 
Ceļ dārza māju � 
Taisa sētu � 

Negatīvi: 

� Vērša sakņu dienas (vēsas)   
Sēj, stāda kokus, krūmus un dzīvžogus � 
Sēj, stāda sakņu dārzeņus � 
Novāc ražu ilgai glabāšanai 

Noglabā pagrabā sakņu dārzeņus 
Iekārto kompostu � 
Ceļ dārza māju � 
Taisa sētu � 

 

� Dvīņu ziedu dienas   
Sēj, stāda stīgojošos un vīteņaugus Sēj, stāda puķes 

Ceļ dārza māju � 
Taisa sētu � 

Nelaista augus 

	 Vēža lapu dienas (nokrišņi)   
Sēj, stāda lapu dārzeņus 
Sēj, stāda galviņsalātus un ātraudzīgos augus � 
Piķē augus, kam būs kupla galotne � 

Pļauj zālienu � 
Laista augus 
 

Nesēj, nestāda augus, kas 
aug augsti 
Neko nenoglabā pagrabā 
Neceļ dārza māju 
Netaisa sētu 

� Lauvas augļu dienas (negaisi)   
Piķē augus, kas ražo augļus � 
Sēj, stāda sakņaugus � 

Sēj zālienu � 
Sēj, stāda kokus, krūmus, kuri 
ražo augļus 
Stāda dārzeņus, kas ātri bojājas 
Stāda puķes un krūmus 
Potē augļu kokus � 
Taisa sētu � 

Nesēj, nestāda tomātus un 
citus ūdensprasīgus augus 
Neceļ dārza māju 

 Jaunavas sakņu dienas (drēgnas)   
Visi sēšanas, stādīšanas darbi 
Stāda augsti augošus kokus 
Stāda krūmus, dzīvžogus, kam ātri jāizaug 
Pārstāda vecus kokus un istabaugus 
Sēj zālienu � 
Stāda augus ar spraudeņiem (pavasarī augošā, 
rudenī dilstošā) 

Iekārto kompostu � 
Mēslo zemi � 
Ceļ dārza māju � 
Taisa sētu � 

Nedēsta galviņsalātus 
Neko nenoglabā pagrabā 
 

� Svaru ziedu dienas   
 Sēj, stāda puķes un ziedošus 

ārstniecības augus 
Ceļ dārza māju � 
Taisa sētu � 

Nelaista augus 

� Skorpiona lapu dienas (mitras, dzestras)   
Sēj, stāda, ievāc un žāvē ārstniecības augus 
Sēj, stāda galviņsalātus un citus augus, kam ātri 
jāizaug � 
Piķē augus, kas veido kuplu galotni � 

Sēj, stāda lapu dārzeņus 
Pļauj zālienu 
Laista augus 
Taisa sētu � 

 

� Strēlnieka augļu dienas (sausas, siltas)   
Sēj, stāda kokus, krūmus, kas ražo augļus, un augus, 
kas stiepjas augsti 
Piķē augus, kas dod augļus � 
Sēj, stāda sakņaugus � 

Mēslo zemi � Neceļ dārza māju 
Netaisa sētu 
Nestāda salātus 


 Mežāža sakņu dienas (dzestras)   
Ceļ dārza māju � 
Taisa sētu � 

Sēj, stāda sakņaugus un ziemas 
dārzeņus 
Iekārto kompostu � 

 

� Ūdensvīra ziedu dienas   
 Ceļ dārza māju � 

 
Neko nepiķē 
Nepārstāda augusts  
Nelaista augus 

� Zivju lapu dienas (mitras, vēsas)   
Piķē augus, kam būs kupla lapotne � 
Sēj, stāda galviņsalātus un augus, kam ātri jāizaug � 

Sēj, stāda lapu dārzeņus 
Laista augusts Pļauj zālienu 
Stāda kartupeļus � 
Ceļ dārza māju � Taisa sētu � 

Neko nenoglabā pagrabā – 
ievāktā raža tikai tūlītējai 
lietošanai 

 


