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Mūsdienu piļu kompleksos ir realizētas dažādas  augļudārzu variācijas, atkarībā 
no vēsturiskajiem avotiem. Tie var būt augļudārzi regulārās rindās, bet vairākos 
dārzos augļu koki ir iekļauti virtuves dārzā. Kā uzskatāms paraugs var kalpot 
karaļa sakņu dārzs Versaļā Potager du Roi , kuru 1678. gadā sācis veidot Žans 
Batists Kentinī. Viņa uzdevums bija nodrošināt karali Luiju XIV visu gadu ar 
svaigiem augļiem, tāpēc viņš radīja  dārzu paraugu ar aizsargsienām, lai varētu 
gatavināt dienvidu augļus – persikus, aprikozes, vīģes. Tikpat būtiski bija 
dārzeņi un saknes, tāpēc dārzā tas viss ir apvienots atsevišķos taisnstūra 
laukumos. Vilandrī pils virtuves dārzam ir dekoratīvāka pieeja, augļu koki 
iesaistīti kā zemas barjerveida augļu koku špaleras un atsevišķi cirpti kociņi 
stādīti kā vertikālie akcenti. 

18. gadsimta gaitā izmainījās dārzu laukumu konfigurācija, tā kļuva sarežģītāka 
un  līdzās pārtikas augļiem, dārzeņiem parādījās arī dekoratīvi ziedoši augi. Tas 
atvasināts no viduslaiku klosteru dārziem, kuros auga viss mūkiem ēšanai 
nepieciešamais, arī ziedošas ārstniecības zāles un garšvielas. Uzskatāms paraugs 
ir Hesenes prinča Georga dārzs Darmštatē, kur laukumus ierobežo josla, kurā 
aug nelieli augļu kociņi, bet joslu kopumā aizpilda ziedoši augi. Savukārt 
laukumu vidusdaļā ir dekoratīvi stādīti dārzeņi. Mūsdienās līdzīgs risinājums ir 
arī Zēligenštates klostera dārzā, tikai vidējie laukumi atstāti kā zālieni. 



Karaļa sakņu dārzs Versaļā  Potager du Roi
Dārzu 1678.gadā sācis veidot Žans Batists Kentinī



Karaļa sakņu dārzs Versaļā



Karaļa sakņu dārzs Versaļā. Sešzaru svečtura palmete 



Karaļa sakņu dārzs Versaļā. Krustotu vēdekļa palmešu augļu koku josla



Karaļa sakņu dārzs Versaļā. Kausveda formas bumbiere 



Karaļa sakņu dārzs Versaļā



Vilandrī pils (Villandry)  renesanses stila dārzs 
Izveidojis Žoakēns Karvalo  1906.gadā 



Vilandrī pils virtuves dārzs.  2009 



Vilandri pils virtuves dārzs 



Vilandrī pils virtuves dārzs 



Vilandrī pils virtuves dārzs 



Vilandrī pils renesanses  virtuves dārzs 



Orsanas priorijas (Prieuré Notre-Dame d`Orsan) virtuves dārzs
Atvērts publikai pēc atjaunošanas 1994.gadā  



Orsanas priorijas virtuves dārzs 



Orsanas priorijas virtuves dārza bumbieru špalera  



Bisjēras pils virtuves dārzs (Potager du château de la 
Bussière) Izveidots 18. gadsimtā, atjaunojis Eduārs Andrē 20. gadsimta sākumā   



Bisjēras pils virtuves dārzs 



Bisjēras pils virtuves dārzs 



Zēligenštates klostera (Kloster Seligenstadt) dārzs 

Zēligenštates benediktīniešu klostera dārzs bijis tipisks viduslaiku  ārstniecības, 
garšaugu, dārzeņu un augļu dārzs. Rekonstruēts no 1983. līdz 2006. gadam
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Zēligenštates klostera dārzs 



Zēligenštates klostera dārzs 



Zēligenštates klostera dārzs 



Zēligenštates klostera dārzs
Plūmju koku špalera  



Vircburgas (Würzburg) rezidences dārzs
Izveidots 1804.gadā. Rekonstruēts no 1998.līdz 2001.gadam 

11. Augļu dārzs  13. siltumnīcas  16. oranžērija     17. virtuves dārzs 



Vircburgas virtuves dārzs 



Vircburgas virtuves dārzs 



Vircburgas virtuves dārzs 



Vircburgas virtuves dārzs 



Feitshēheimas Veitshöchheim pils dārza plāns
Virtuves dārza ziemeļu daļa  ierīkota 17. gadsimtā, dienvidu daļa 18. gadsimtā  

Rekonstruēts 1997. un 1998. gadā 
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Feitshēheimas pils dārza plāni  



Feitshēheimas pils virtuves dārzs



Feitshēheimas pils dārza dārzeņu laukums 



Feitshēheimas pils dārza ābele kausa formā 



Feitshēheimas pils dārza bumbieru špalera



Darmštate (Darmstadt), Hesenes prinča Georga dārzs
Izveidots no izpriecu dārza par virtuves dārzu 18. gadsimta 70. gados



Prinča Georga dārza plāns. 1759



Prinča Georga dārzs Darmštatē



Prinča Georga dārzs. 2015 



Prinča Georga dārzs



Prinča Georga dārzs



Prinča Georga dārzs



Prinča Georga dārzs



Prinča Georga dārzs



1806.gada plāns 

2. Augļu dārzs 
5. Virtuves dārs 
6.Parters
7. Vecā pils - Oranžērija
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Benrātas pils (Benrath) dārzs
Virtuves dārzs izveidots ap 1760.gadu. Atjaunots 2002. gadā 



Benrātas pils virtuves dārzs.



Benrātas pils virtuves dārzs. 



Benrātas pils virtuves dārzs



Benrātas pils virtuves dārzs



Benrātas pils virtuves dārza mūris ar špaleras rāmi



Benrātas pils virtuves dārzs
Augststumbra ogu krūms 



Eitīnas pils (Eutin) baroka dārzs
Virtuves dārzs ierīkots ap 1790. gadu. 

Atjaunots 2006. gadā 
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1742./1743



Eitīnas pils virtuves dārzs



Eitīnas pils virtuves dārzs. 



Eitīnas pils virtuves dārzs



Badhomburgas(Bad Homburg)  augļu dārzs
1622./1623. gadā izveidots virtuves dārzs,  

1750. gadā augļu dārzs, kas atjaunots 2002., 2003. gadā  

Bumbiere ‘Esperens Herrenbirne’ svečtura formā 



Prinča Kondē sakņu dārzs Šantijī
(Potager des Princes  Chantilly)
Izveidojuši Īvs un Anabella Bjenemē 2002. gadā prinča Kondē fazānu dārza vietā 



Prinča Kondē virtuves dārzs Šantijī 



Delarošas Gijonas augļu dārzs (Potager  de la Roche Guyon) 



Delarošas Gijonas augļu dārzs



Šatonjēres pils (Chatonnière) dārzs
Izveidojis 1996. gadā  dārznieks Ahmeds Azeruals.



Šatonjēres pils sakņu dārzs lapas formā. 2009 



Hetlo pils dārza plāns 1680
Karalienes dārzs labajā pusē



Hetlo pils (Paleis Het Loo) Karalienes dārzs Holandē. 2007 



Bumbiere Hetlo pils karalienes dārzā. 2007.   



Povisas pils (Powis Castle) parka augļudārzs  Lielbritānijā



Povisas pils augļudārzs – visi augļu koki formēti



Povisas pils augļudārza formēta bumbiere. 2016 





Ninas muižas virtuves dārzs 



Ninas muižas virtuves dārzs 



Lekes pils (Läckö slott) virtuves dārziņš. 2017






