Latvijas Valsts Augļkopības institūts

ŠĶIRŅU APRAKSTI
ĀBEĻU ŠĶIRNES
‘Agra’
Agri vasaras, pirms ‘Baltā Dzidrā’. Augļi vidēji lieli, koniski, koši sarkani, saldskābi. Koks vidēja auguma. Izturīga pret
slimībām, ziemcietīga.
‘Alwa’
Vēli ziemas, teicami glabājas. Augļi vidēji lieli, plakanīgi, ribaini, sarkani, ar labu saldskābu garšu. Vācami vēlu. Koks
samērā spēcīga auguma, parets. Izturība pret slimībām samērā laba.
‘Andris’ (AMD-12-15-15)
Ziemas. Augļi vidēji palieli vai lieli, ieapaļi koniski, sārti, ar teicamu garšu. Koks vidēja auguma, viegli veidojams,
ziemcietīgs. Izturīga pret kraupi, vēzi, taču nepieciešami 0,5% kalcija nitrāta smidzinājumi pret augļu
korķplankumainību.
‘Aļesja’
Vēli ziemas, teicami glabājas. Augļi vidēji lieli, apaļi, gludi, koši sarkani, saldskābi. Vācami vēlu. Koks vidēja auguma.
Izturīga pret slimībām.
‘Antej’
Vēli ziemas, augļi lieli, tumši sarkani, plati koniski, ribaini, ar labu saldskābu garšu. Koks vidēja auguma, viegli
veidojams. Laba izturība pret slimībām. Var būt vajadzīgi kalcija nitrāta miglojumi.
‘Auksis’
Rudens – ziemas. Augļi lieli, saplacināti apaļi, dzelteni ar koši sarkanu virskrāsu, ļoti garšīgi, ienākoties birst. Koks
samērā neliela auguma, viegli veidojams. Samērā izturīgs pret slimībām.
‘Ausma’
Vēli ziemas. Augļi vidēji vai lieli, iegareni koniski, koši dzelteni ar nelielu sārtumu, stingri, saldskābi. Vācami vēlu.
Koks spēcīga auguma, viegli veidojams. Augsta izturība pret slimībām. Vidēji ziemcietīga.
‘Baltais Dzidrais’
Agri vasaras, augļi vidēji vai lieli, ieapaļi koniski, bāli dzelteni, saldskābi. Koks vidēja auguma. Izturība pret slimībām
apmierinoša.
‘Beforest’
Ziemas. Augļi vidēji lieli, ieapaļi, sarkanīgi svītraini, rūsināti, ļoti garšīgi. Koks vidēja auguma, ražo regulāri. Izturība
pret kraupi laba, pret vēzi – vidēja. Glabājami mitrās telpās.
‘Belorusskoje Maļinovoje’
Vēli ziemas. Augļi vidēji un lieli, plakanīgi apaļi, purpursarkani, ar labu saldskābu garšu. Koks vidēja auguma, vainags
viegli veidojams. Jāmiglo pret kraupi.
‘Bērsis’
Vēli ziemas. Augļi vidēji vai mazāki, plakanīgi apaļi, dzelteni ar sārtumu, ļoti stingri, saldskābi. Koks vidēja auguma.
Laba izturība pret slimībām.
‘Delikates’
Agri ziemas. Augļi lieli, plati koniski ar purpursarkanu virskrāsu, ļoti garšīgi. Koks neliela auguma. Izturība pret
slimībām vidēja, ieteicams miglot. Ziemcietība vidēja.
‘Doč Melbi’
Agri vasaras. Augļi lieli, ieapaļi koniski, zaļgandzelteni ar sarkanu svītrojumu, stingri, saldskābi. Koks samērā spēcīga
auguma, bet augļi zarus noliec. Izturība pret slimībām vidēja, ieteicams miglot.
‘Ella’
Agri ziemas. Augļi vidēji lieli, ieapaļi koniski, dzelteni ar koši sarkanām svītrām, glezni, ļoti garšīgi. Vācami vēlu.
Koks vidēja auguma, viegli veidojams. Laba izturība pret slimībām.
‘Forele’
Ziemas. Augļi lieli vai vidēji, plakanīgi apaļi, veidojas ķekaros, kuri jāretina, sarkani, saldskābi. Koks ar retu vainagu,
ražo ļoti ātri. Slimībizturība vidēja.
‘Honeygold’
Ziemas. Augļi vidēji vai lieli, iegareni koniski, koši dzelteni, ļoti garšīgi. Vācami vēlu. Koks samērā spēcīga auguma,
viegli veidojams. Ieteicams miglot pret kraupi. Glabājami pietiekoši mitrās telpās.
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‘Iedzēnu’
Ziemas. Augļi lieli, koniski ieapaļi, dzelteni ar koši sarkanu, saplūstošu svītrojumu, stingri, garšīgi. Koks samērā
spēcīga, pastāva auguma. Izturība pret kraupi laba, taču nepieciešami 0,5 % kalcija nitrāta smidzinājumi pret augļu
korķplankumainību.
‘Ilga’
Ziemas. Augļi lieli, nošķelti koniski, dzeltenzaļi ar brūnganu sārtumu, saldi. Koks samērā neliela auguma, ražo regulāri.
Slimībizturība apmierinoša.
‘Imrus’
Agri ziemas. Augļi lieli, plati koniski, gaiši zaļdzelteni ar nelielu sārtumu, saldskābi. Koks vidēja auguma, ražo regulāri.
Augsta izturība pret slimībām.
‘Jelgavas Vasaras’
Augļi vidēji, retinot – lieli, koniski, gaiši dzelteni ar vāju sārtumu, ļoti garšīgi. Koks samērā spēcīga auguma. Ieteicams
miglot pret kraupi.
‘Julyred’
Vasaras. Augļi lieli vai vidēji, plakanīgi apaļi, koši sarkani, stingri, garšīgi. Koks vidēja auguma. Izturība pret slimībām
apmierinoša.
‘Karamba’ (‘Karina’)
Rudens. Augļi pasīki vai vidēji, plakanīgi apaļi, sarkani svītroti, saldi, ļoti garšīgi. Koks vidēja auguma. Izturība pret
slimībām samērā laba.
‘Konfetnoje’
Vasaras. Augļi vidēji lieli, ieapaļi dzeltenzaļi ar brūnganu svītrojumu, stingri, ļoti saldi. Koks vidēja auguma. Samērā
izturīgs pret slimībām.
‘Koričnoje Novoje’
Rudens – agri ziemas. Augļi lieli, ieapaļi koniski, zaļgandzelteni ar sarkanu svītrojumu, saldskābi, ļoti garšīgi.
Ienākoties birst. Koks samērā spēcīga, pastāva auguma. Laba izturība pret kraupi un vēzi, vidēja – pret puvēm.
‘Kovaļenkovskoje’
Vēli vasaras. Augļi lieli, ieapaļi koniski, tumši sarkani uz zaļa fona, ļoti saldi. Koks vidēja auguma, viegli veidojams.
Izturība pret slimībām vidēja.
‘Krapes Cukuriņš’
Vasaras. Augļi vidēji vai mazi, plakanīgi apaļi, zaļgandzelteni ar brūnganu svītrojumu, saldi. Koks vidēja, pastāva
auguma. Samērā laba izturība pret slimībām.
‘Ligol’
Vēli ziemas. Augļi lieli, ieapaļi vai mucveida, gaiši dzelteni ar sarkanu virskrāsu, saldskābi. Vācami vēlu. Koks vidēja
auguma, viegli veidojams. Izturība pret slimībām pietiekama.
‘Lobo’
Agri ziemas. Augļi lieli vai vidēji, plati koniski, koši, tumši sarkani, ļoti garšīgi. Koks samērā neliela auguma, viegli
veidojams. Obligāti jāmiglo pret sēņu slimībām.
‘Maikki’
Ļoti agri vasaras. Augļi lieli, ieapaļi koniski, bāli dzelteni ar purpursarkanu virskrāsu, ar labu saldskābu garšu. Koks
samērā spēcīga auguma, viegli veidojams. Obligāti jāmiglo pret sēņu slimībām, slikti pacieš karstas vasaras.
‘Mantet’
Vasaras. Augļi palieli, ieapaļi koniski, dzelteni ar koši sarkanām svītrām, maigi, sulīgi, garšīgi. Koks samērā spēcīga
auguma, viegli veidojams. Ieteicams miglot pret kraupi.
‘Merrigold’
Rudens. Augļi vidēji vai lieli, iegareni, koši dzelteni, maigi, ļoti garšīgi, nebirst. Koks vidēja auguma. Izturība pret
slimībām vidēja.
‘Noris’
Vēli ziemas, teicami glabājas. Augļi pasīki vai vidēji, plakanīgi apaļi, ar saplūstošu sarkanu svītrojumu, garšīgi.
Obligāta ražas normēšana. Koks vidēja auguma. Jāmiglo pret sēņu slimībām.
‘Orļik’
Rudens – agri ziemas. Augļi lieli vai vidēji, ieapaļi, ar tumši sarkanu virskrāsu, ļoti garšīgi. Ienākoties birst. Koks
neliela, pastāva auguma. Ieteicams miglot pret kraupi.
‘Ranger’
Agri vasaras. Augļi vidēji lieli – lieli, iegareni koniski, sarkani svītraini, garšīgi. Koks spēcīga auguma. Jāmiglo pret
sēņu slimībām.
‘Red Melba’
Vēli vasaras. Augļi vidēji vai lieli, ieapaļi koniski, bāli dzelteni ar koši purpursarkanu virskrāsu, glezni, ļoti garšīgi.
Koks neliela auguma, viegli veidojams. Obligāti jāmiglo pret sēņu slimībām.
‘Rīgas Rožābele’
Vēli vasaras. Augļi vidēji lieli, plakanīgi, ribaini, zaļgandzelteni ar sārtu svītrojumu, saldskābi. Koks ar zemu, platu
vainagu. Pieticīga, izturīga pret slimībām.

-2-

© Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 2008

‘Rőd Aroma’ (‘Amorosa’)
Agri ziemas. Augļi vidēji un lieli, plakanīgi apaļi, sārti, ļoti garšīgi. Koks vidēja auguma. Laba izturība pret kraupi un
vēzi, vidēja – pret puvēm. Vidēji ziemcietīga.
‘Rubin’ (kazahu)
Ziemas. Augļi ļoti lieli, iegareni koniski, bāli dzelteni ar sārtu virskrāsu, garšīgi. Koks samērā spēcīga auguma. Vēlams
miglot pret sēņu slimībām.
‘Saltanat’
Agri ziemas. Augļi lieli vai vidēji, ieapaļi plakanīgi, sarkani uz dzeltena, ļoti izskatīgi, stingri, ar labu saldskābu garšu.
Koks spēcīga auguma. Laba izturība pret slimībām.
‘Sāritsa Agrā’
Agri vasaras. Augļi lieli vai vidēji, iegareni koniski, sārti, garšīgi. Koks samērā neliels, viegli veidojams. Obligāti
jāmiglo pret kraupi.
‘Sinap Orlovskij’
Vēli ziemas. Augļi ļoti lieli, iegareni koniski, zaļgandzelteni ar nelielu sārtumu, saldskābi, sulīgi. Koks spēcīga auguma,
zari nolīkst zem augļu smaguma. Samērā izturīga pret slimībām.
‘Spartan’
Ziemas. Augļi vidēji vai lielāki, ieapaļi, viscaur tumši sarkani, garšīgi, saldi ar vieglu skābumu. Koks vidēja auguma,
prasa labu kopšanu. Izturība pret kraupi laba, pret vēzi – vidēja.
‘Sűgisdessert’ (Sigisdesert)
Rudens – vēli vasaras. Augļi palieli vai lieli, ieapaļi, zaļgandzelteni ar brūnganām svītrām, garšīgi. Koks vidēja auguma,
zari nolīkst. Izturība pret slimībām apmierinoša.
‘Tellissaare’ (Telisāre)
Ziemas. Augļi līdzīgi lielam ‘Sīpoliņam’, saldskābi. Koks liela auguma, biezu vainagu, ātrražīgs. Izturība pret kraupi
laba.
‘Tiina’ (Tīna)
Rudens. Augļi lieli, ieapaļi koniski, dzelteni ar vieglu sarkanu svītrojumu, ļoti saldi. Koks samērā neliela auguma.
Izturība pret kraupi laba, bet karstās vasarās var slimot ar miltrasu.
‘Velte’
Rudens. Augļi lieli vai vidēji, ieapaļi koniski, dzelteni ar rozā svītrojumu, ļoti garšīgi. Koks samērā neliels, viegli
veidojams. Augsta izturība pret slimībām. Vidēji ziemcietīgs.
‘Zarja Alatau’
Ziemas. Augļi palieli vai lieli, mucveida, koši dzelteni ar vāju sārtumu, stingri, ar labu saldskābu garšu. Koks vidēja
auguma, pastāvs, bet viegli veidojams. Laba izturība pret slimībām. Glabājami pietiekoši mitrās telpās.
BUMBIERES
‘Alice’
Vēlams stādīt kopā ar vienlaikus ziedošām šķirnēm: ‘Mramornaja’, ‘Suvenīrs’, ‘Vidzeme’, ‘Jumurda’, ‘Paulīna’, ‘Talsu
Skaistule’, ‘Kurzemes Sviesta’, ‘Alnora’, ‘Alvita’, ‘Ļubimica Oseņņaja’, ‘Zimņaja Mļijevskaja, ‘Superklaps 3’,
‘Boļšaja Ļetņaja’, ‘Dace’ u.c. Ziemcietība samērā laba. Izturība pret bumbieru kraupi laba. Koki vidēja auguma. Agra
vasaras. Novāc jūlija beigās augusta sākumā. Augļi vidēji lieli ar virskrāsu un atspirdzinošu aromātu, saldi skābi,
kūstoši, sulīgi ar labu garšu.
‘Bere Kijevskaja’
Vēlams stādīt kopā ar vienlaikus ziedošām šķirnēm: ‘Mļijevskaja Raņņaja’, ‘Moskovskaja’, ‘Platonovskaja’, ‘Pepi’,
‘Desertnaja Rosošanskaja’, ‘Beloruskaja Pozdņaja’, ‘Jūrate’, ‘Strijskaja’, ‘Etjud’, ‘Čeremšina’, ‘Goverla’, ‘Talismans’
u.c. Ziemcietība vidēja. Izturība pret bumbieru kraupi ļoti laba. Koki vidēja auguma. Vēla ziemas. Novāc oktobra
pirmajā pusē. Augļi vidēji lieli ar virskrāsu un patīkamu, atspirdzinošu aromātu, saldi skābi, kūstoši ar labu vai ļoti labu
garšu.
‘Čeremšina’
Vēlams stādīt kopā ar vienlaikus ziedošām šķirnēm: ‘Mļijevskaja Raņņaja’, ‘Moskovskaja’, ‘Platonovskaja’, ‘Pepi’,
‘Desertnaja Rosošanskaja’, ‘Beloruskaja Pozdņaja’, ‘Jūrate’, 'Bere Kijevskaja', ‘Strijskaja’, ‘Etjud’, ‘Čeremšina’,
‘Goverla’, ‘Talismans’ u.c. Ziemcietība nepietiekami pārbaudīta. Izturība pret bumbieru kraupi laba. Koki vidēja
auguma ar nokareniem vainagzariem. Vēla rudens – agra ziemas. Novāc oktobra sākumā. Augļi palieli, bez virskrāsas,
ar spēcīgu rūsinājumu un īpatnēju patīkamu aromātu, maigi saldi skābi, gandrīz saldi, ļoti sulīgi, kūstoši ar labu garšu.
‘Dzintra’
Vēlams stādīt kopā ar vienlaikus ziedošām šķirnēm: 'Tajuščaja', ‘Tavričeskaja’, ‘Vasarine Sviestine’, ‘Duhmjanaja’,
‘Clapp’s Favorite’, ‘Vižņica’, ‘Tružeņica’, ‘Gorham’, ‘Rebristaja iz Mļijeva’, ‘Alfa’, ‘Zemgale’ u.c. Ziemcietība
samērā laba. Izturība pret bumbieru kraupi laba. Koki vidēja auguma. Vasaras. Novāc augusta beigās, septembra
sākumā. Augļi palieli līdz vidēji lieli, bez virskrāsas un muskata aromāta, saldi skābi, ļoti sulīgi, kūstoši ar labu garšu.
‘Etjud’
Vēlams stādīt kopā ar vienlaikus ziedošām šķirnēm: ‘Mļijevskaja Raņņaja’, ‘Moskovskaja’, ‘Platonovskaja’, ‘Pepi’,
‘Desertnaja Rosošanskaja’, ‘Beloruskaja Pozdņaja’, ‘Jūrate’, 'Bere Kijevskaja', ‘Strijskaja’, ‘Etjud’, ‘Čeremšina’,
‘Goverla’, ‘Talismans’ u.c. Ziemcietība nepietiekami pārbaudīta. Izturība pret bumbieru kraupi laba. Koki vidēja
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auguma. Vēla rudens – agra ziemas. Novāc oktobra sākumā. Augļi palieli vai lieli, ar spēcīgu rūsinājumu, bez
virskrāsas ar vāju patīkamu, atspirdzinošu aromātu, ļoti sulīgi, kūstoši, maigi saldi skābi, gandrīz saldi ar labu vai ļoti
labu garšu.
‘Goverla’
Vēlams stādīt kopā ar vienlaikus ziedošām šķirnēm: ‘Mļijevskaja Raņņaja’, ‘Moskovskaja’, ‘Platonovskaja’, ‘Pepi’,
‘Desertnaja Rosošanskaja’, ‘Beloruskaja Pozdņaja’, ‘Jūrate’, 'Bere Kijevskaja', ‘Strijskaja’, ‘Etjud’, ‘Čeremšina’,
‘Talismans’ u.c. Ziemcietība nepietiekami pārbaudīta. Izturība pret bumbieru kraupi laba. Koki vidēja auguma. Vēla
rudens – agri ziemas. Novāc oktobra pirmajā pusē. Augļi palieli, izskatīgi ar virskrāsu un patīkamu aromātu, maigi saldi
skābi, gandrīz saldi ar labu vai ļoti labu garšu.
‘Paulīna’
Vēlams stādīt kopā ar vienlaikus ziedošām šķirnēm: ‘Mramornaja’, ‘Suvenīrs’, ‘Vidzeme’, ‘Jumurda’, ‘Talsu
Skaistule’, ‘Kurzemes Sviesta’, ‘Alnora’, 'Alvita', ‘Ļubimica Oseņņaja’, ‘Zimņaja Mļijevskaja’, ‘Superklaps 3’,
‘Boļšaja Ļetņaja’, ‘Dace’ u.c. Ziemcietība vidēja. Izturība pret bumbieru kraupi laba. Koki vidēja auguma. Ziemas.
Novāc septembra beigās, oktobra sākumā. Augļi vidēji lieli vai pasīki ar skaistu virskrāsu un vāju patīkamu aromātu,
ļoti sulīgi, saldi ar ļoti labu garšu.
‘Strijskaja’
Vēlams stādīt kopā ar vienlaikus ziedošām šķirnēm: ‘Mļijevskaja Raņņaja’, ‘Moskovskaja’, ‘Platonovskaja’, ‘Pepi’,
‘Desertnaja Rosošanskaja’, ‘Beloruskaja Pozdņaja’, ‘Jūrate’, ‘Bere Kijevskaja', ‘Etjud’, ‘Čeremšina’, ‘Goverla’,
‘Talismans’ u.c. Ziemcietība nepietiekami pārbaudīta. Izturība pret bumbieru kraupi laba. Koki vidēja auguma. Ziemas.
Novāc oktobra sākumā. Augļi palieli vai vidēji lieli, ar vāju vai bez virskrāsas, bez izteikta aromāta, ļoti sulīgi kūstoši,
samērā saldi ar labu garšu.
‘Talismans’
Vēlams stādīt kopā ar vienlaikus ziedošām šķirnēm: ‘Mļijevskaja Raņņaja’, ‘Moskovskaja’, ‘Platonovskaja’, ‘Pepi’,
‘Desertnaja Rosošanskaja’, ‘Beloruskaja Pozdņaja’, ‘Jūrate’, ‘Bere Kijevskaja', ‘Etjud’, ‘Čeremšina’, ‘Goverla’,
‘Strijskaja’ u.c. Ziemcietība samērā laba, arī zturība pret bumbieru kraupi. Koki vidēja auguma, viegli veidojami. Vēla
rudens. Novāc septembra 2.pusē, glabājas līdz janvārim. Augļi palieli, izskatīgi, ar košu tumši sarkanu virskrāsu,
mīkstums balts, sulīgs, saldskābs, ar labu garšu.
‘Zemgale’
Vēlams stādīt kopā ar vienlaikus ziedošām šķirnēm: 'Tajuščaja', ‘Tavričeskaja’, ‘Vasarine Sviestine’, ‘Duhmjanaja’,
‘Clapp’s Favorite’, ‘Dzintra’, ‘Vižņica’, ‘Tružeņica’, ‘Gorham’, ‘Rebristaja iz Mļijeva’, ‘Alfa’ u.c. Ziemcietība samērā
laba. Izturība pret bumbieru kraupi vidēja. Koki vidēja auguma. Vēla rudens. Novāc septembra sākumā, vidū. Augļi
palieli līdz vidēji lieli ar vidēji izteiktu virskrāsu un patīkamu aromātu, ļoti sulīgi, kūstoši, samērā saldi ar labu līdz ļoti
labu garšu.
SALDIE ĶIRŠI
'Agila'
Šķirne ir ražīga un izturīga pret slimībām. Koku un ziedpumpuru ziemcietība pie mums vēl ir jāpārbauda. Liela auguma
koki. Augļi tumši sarkani, to vidējā masa 4 - 5 g. Nogatavojas jūlija I dekādē.
'Aleksandrs'
Šķirne ir ražīga un izturīga pret slimībām. Koku un ziedpumpuru ziemcietība laba. Vidēji lieli koki. Augļi gaiši dzelteni,
to vidējā masa 4,5 - 5 g, nogatavojas jūlija I dekādē.
AM 24-12-25
Hibrīds vidēji ražīgs un vidēji izturīgs pret slimībām. Koku ziemcietība laba, ziedpumpuru ziemcietība laba vai vidēja.
Vidēji lieli koki. Augļi tumši sarkani, to vidējā masa 4 g, ienākas agri: jūnija otrajā pusē, bet nogatavojas nevienmērīgi.
‘Arthur’ (‘Kristiina’)
Šķirne ražīga un izturīga pret slimībām. Koku un ziedpumpuru ziemcietība vidēja. Vidēji lieli koki. Augļi tumši sarkani,
to vidējā masa 4 g, nogatavojas jūlija I dekādē.
Brjanskas 3-36
Hibrīds ražīgs un izturīgs pret slimībām. Koku ziemcietība vidēja, bargās ziemās stumbri var ciest sala. Ziedpumpuru
ziemcietība laba. Paliela auguma koki. Augļi tumši sarkani, to vidējā masa 4,5 - 5 g, nogatavojas jūlija II dekādē.
Doņeckas 42-37
Hibrīds ļoti ražīgs un izturīgs pret slimībām. Koku un ziedpumpuru ziemcietība pie mums vēl jāpārbauda. Liela auguma
koki. Augļu pamatkrāsa dzeltena, virskrāsa koši sarkana, to vidējā masa 10 - 11 g, nogatavojas jūlija II dekādē.
‘Ene’ ('Eda')
Šķirne vidēji ražīga un vidēji izturīga pret slimībām. Vidēji lieli koki. Augļi tumši sarkani, to vidējā masa 3 - 4 g,
nogatavojas jūlija I dekādē.
'Eva'
Šķirne ražīga un izturīga pret slimībām. Koku un ziedpumpuru ziemcietība laba. Vidēji lieli koki. Augļi tumši sarkani.
To vidējā masa 4,5 - 5,5 g, nogatavojas -jūlija I dekādē.
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'Indra'
Šķirne ļoti ražīga un vidēji izturīga pret slimībām. Koku un ziedpumpuru ziemcietība laba. Vidēja auguma koks,
vainags kompakts. Augļi tumši sarkani, gandrīz melni, to vidējā masa 3,5 – 4 g, nogatavojas jūnija III vai jūlija I
dekādē.
'Jānis'
Šķirne ražīga un izturīga pret slimībām. Koku un ziedpumpuru ziemcietība vidēji laba. Koku augums spēcīgs, ar platu,
nokarenu vainagu. Augļi tumši sarkani, to vidējā masa 3,5 – 4 g, nogatavojas agri, parasti ap Jāņiem.
'Kompaktnaja Venjaminova'
Šķirne ļoti ražīga un vidēji izturīga pret slimībām. Koku un ziedpumpuru ziemcietība zem vidējā. Neliela auguma koki,
to vainags kompakts. Augļi tumši sarkani, to vidējā masa 5 g, nogatavojas jūnija III vai jūlija I dekādē.
‘Norri’ (‘Nord’)
Šķirne ir ļoti ražīga un izturīga pret slimībām. Koku un ziedpumpuru ziemcietība šķirnei ir no vidējas līdz labai. Koki ir
nelieli, kompakti ar skaisti nokarenu vainagu. Augļi tumši sarkani, to vidējā masa 3,5 - 4 g, nogatavojas jūlija I dekādē.
‘Ovstuženka’
Šķirne ziemcietīga, ražīga. Koki vidēja auguma, ar pastāvu vainagu. Augļi tumši sarkani, gandrīz melni, to vidējā masa
4 g, nogatavojas jūlija I dekādē.
'Polli Rubiin'
Šķirne ļoti ražīga un izturīga pret slimībām. Koku un ziedpumpuru ziemcietība šķirnei vidēji laba. Koki vidēja auguma.
Augļi tumši sarkani, to vidējā masa 3 - 4 g, nogatavojas jūlija I dekādē.
'Radica'
Šķirne ražīga, pret lapbiri vidēji izturīga. Koku un ziedpumpuru ziemcietība pie mums vēl ir jāpārbauda. Vidēja lieluma
koki. Augļi tumši sarkani, to vidējā masa 4 - 4,5 g, nogatavojas jūlija I dekādē.
'Raņņaja Rozovaja'
Šķirne ļoti ražīga un izturīga pret lapbiri. Koku un ziedpumpuru ziemcietība pie mums vēl ir jāpārbauda. Vidēja lieluma
koki. Augļu miziņa krēmkrāsā ar rozā virskrāsu, to vidējā masa 4 - 5 g, nogatavojas jūnija III dekādē.
'Stella'
Šķirne ļoti ražīga, pašauglīga un vidēji izturīga pret slimībām. Koku un ziedpumpuru ziemcietība zema. Liela auguma
koki. Augļi tumši sarkani, to vidējā masa 8 - 9 g, nogatavojas jūlija I dekādē.
'Tjutčevka'
Šķirne ļoti ražīga un samērā izturīga pret lapbiri. Koku un ziedpumpuru ziemcietība pie mums vēl ir jāpārbauda. Liela
auguma koki. Augļi tumši sarkani, to vidējā masa 5 - 5,5 g, nogatavojas jūlija II dekādes beigās.
'Tiki'
Šķirne ražīga un izturīga pret slimībām. Koku un ziedpumpuru ziemcietība pie mums vēl ir jāpārbauda. Vidēja lieluma
koki, kas labi padodas veidošanai, Augļi tumši sarkani, to vidējā masa 3,6 - 4 g, nogatavojas jūnija III dekādes beigās
vai jūlija I dekādes sākumā.
U – 14450
Hibrīds ļoti ražīgs un izturīgs pret slimībām. Koku un ziedpumpuru ziemcietība vidēji laba. Vidēja lieluma koki,
vainags kompakts. Augļi dzelteni, to vidējā masa 4 - 5 g, nogatavojas jūlija I dekādē.
'Vytenu Juodoji'
Šķirne ir ļoti ražīga un izturīga pret slimībām, prasa auglīgas augsnes. Koku un ziedpumpuru ziemcietība laba. Koku
augums liels, Augļi tumši sarkani, pilngatavībā gandrīz melni, to vidējā masa 5 – 6 g, nogatavojas jūlija I dekādē.
SKĀBIE ĶIRŠI
'Zentenes'
Līdzīgs ‘Latvijas Zemajam’, bet augļi lielāki, ar labu garšu. Vidēji izturīgs pret slimībām, ražīgs.
MĀJAS PLŪMES
'Aļeinaja'
Koks vidēja auguma ar skraju, viegli kopjamu vainagu. Ziemcietība laba. Šķirne sāk ražot trešajā , ceturtajā gadā pēc
stādīšanas, ražo labi. Augļi ieapaļi, vidēji lieli, zili. Garša laba. Viena no visagrīnākajām mājas plūmju šķirnēm –
ienākas jūlija vidū, beigās. Kauliņš atdalās labi. Izturība pret slimībām apmierinoša.
'Harmonija'
Koks vidēja auguma ar skraju, viegli kopjamu vainagu. Ziemcietība laba. Šķirne sāk ražot ceturtajā gadā pēc stādīšanas,
ražo labi. Augļi ieapaļi, vidēji lieli, zili. Garša vidēja. Ienākšanās laiks –augusta sākums, vidus. Kauliņš atdalās labi.
Izturība pret slimībām apmierinoša.
'Jubileum'
Koka augums ir spēcīgs vainags vidēji blīvs, pirmajos gados grūti kopjams. Ražot šī šķirne sāk trešajā gadā pēc
stādīšanas. Augļu vidējais svars ir 70 g, taču augļi var sasniegt pat 90 g svaru (salīdzinājumam – ‘Viktorijas’ augļu
svars ir 23-40 g)! Augļi ir ovāli, ļoti skaisti- sārti violeti ar nelieliem brūnganiem punktiņiem. Miziņa samērā bieza,
augļa mīkstums skrimšļains, ar saldskābu, labu . Kauliņš atdalās vidēji, augļi ienākas nedaudz pirms ‘Viktorijas’. Šķirne
ir pašneauglīga, bet kā apputeksnētājs der visas vidēji ziedošās šķirnes. Ļoti ražīga, bez tam koks samērā labi veic augļu
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“pašretināšanu” jeb lieko augļaizmetņu nomešanu. Te gan jāpiebilst, ka izmēģinājumos Dobelē tomēr pierādījies, ka
kvalitatīvākus augļus var iegūt, pārbagāto ražu nedaudz mākslīgi paretinot. Slimībizturība apmierinoša, ļoti mitrās
vasarās cieš no augļu puves. Zviedrijā šī šķirne tiek uzskatīta par ziemcietīgu. Latvijā pēc 5 gadu ražas var secināt, ka
ziedpumpuri ir salizturīgi, bet tā kā nav bijušas pietiekami bargas ziemas, nav pilnīgi drošu datu par ziemcietību. Šķirne
ir jūtīga pret nepietiekamu mitruma daudzumu.
‘Kijevas Vēlā’
Ar šādu nosaukumu šķirne izplatījusies Latvijā. Tās izcelsme ir Ukrainā, pie mums ienākusi ar Nr. 5848. Tā kā tā sevi
jau vairākus gadus parādījusi no labās puses, tad tai iedots pagaidu nosaukums.
Koks vidēja auguma, vainags samērā skrajš, viegli veidojams.
Augļi tumši zili, lieli, ovāli ar ļoti labu garšu. Kauliņš pilnīgi brīvs.
Šķirne ļoti izturīga pret slimībām.
Ienākšanās laiks – vidējs, aptuveni reizē ar ‘Viktoriju’.
‘Kressu’
Koks vidēja auguma. Augļi zili violeti, vidēji lieli, ovāli. Garša laba. Ļoti agrīna šķirne.
Pašneauglīga, apputeksnē ‘Viktorija’ vai citas vidēji agri ziedošas plūmes.
Ziemcietība samērā laba.
‘Lielhercogs’
Viena no visvēlākajām plūmju šķirnēm ar vislielākajiem augļiem. Tā nav piemērota audzēšanai Vidzemē un Latgalē jo
var neienākties. Zemgalē un Kurzemē parasti ienākas nedēļu vai pat vairāk pēc ‘Viktorijas’.
Koks paliels ar stāvu samērā biezu vainagu.
Augļi tumši rozā, ovāli, ļoti lieli. Garša laba, kauliņš atdalās tikai pilnīgi gataviem augļiem.
‘Ontario’
Koks spēcīga auguma ar skraju vainagu. Sāk ražot 4-5. gadā , ražo labi, ja neizsalst ziedpmpuri. Ziemcietība zema.
Augļi zeltaini dzelteni ar pelēcīgu apsarmi, ieapaļi, ļoti skaisti un garšīgi. Kauliņš atdalās labi. Ienākas vidēji vēlu, reizē
ar ‘Viktoriju ‘ vai nedaudz pirms. Neplaisā, nepūst, transportējama.
Pašauglīga, zied vēlu, reizē ar ‘Latvijas Dzelteno Olplūmi’. Labās dārza vietās der tai par apputeksnētāju.
‘Polli Munaploom’
Koks vidēja auguma ar skraju, viegli kopjamu vainagu.
Augļi dzeltenīgi sārti ar gaišu apsarmi, palieli, olveida ar vidēju garšu. Ienākas vidēji agri. Ziemcietīga.
‘Polli Varane’
Koks liels, ar stāvu, samērā grūti kopjamu vainagu. Ātrražīga un ļoti ražīga. Ļoti agrīna, 2 nedēļas pirms
‘Skoroplodnaja’.
Augļi nelieli, pat sīki, zili, ļoti saldi. Kauliņš brīvs. Augļi slikti transportējas un stipri birst.
‘Rausve’
Koks neliela auguma ar piramidālu vainagu. Ražot sāk vidēji agri, ražo regulāri un samērā labi. Vidēji agrīna.
Augļi ieapaļi, dzelteni ar intensīvi sārtu virskrāsu un pelēcīgu apsarmi – izcili skaisti. Garšīgi, kauliņš atdalās.
Ziemcietība vidēja, ziedpumpuriem zem vidējā. Lietainās vasarās pūst. Pašneauglīga, der ‘Viktorija’ u.c.
‘Vengerka Krupnoplodnaja’
Koks samērā liela auguma, sāk ražot 5. gadā pēc stādīšanas, ražo labi.
Augļi lieli, violetsarkani ar zilu apsarmi, iegareni, stingras konsistences.
Pašneauglīga, zied vēlu. Ienākas vēlu, pēc ‘Viktorijas’, tāpēc audzējama tikai siltākos reģionos vai labās dārza vietās.
‘Violetta’
Šķirnes galvenā priekšrocība ir mazais koka augums un piemērotība audzēšanai uz savām saknēm. Koks nav augstāks
par 2 metriem. Koks prasa ļoti maz darba pie vainaga veidošanas. Ļoti ātrražīga šķirne, pirmie augļi parādās jau pirmajā
gadā pēc stādīšanas. Ražo bagātīgi un regulāri. Vidēji ziemcietīga.
Augļi ir ovāli, ar izteikti zili krāsojumu un gaiši pelēcīgu apsarmi. Augļa mīkstums ir dzeltens, skrimšļains, ar labu,
saldu garšu. Augļi vidēji lieli. Kauliņš atdalās vidēji labi. Ienākas augusta sākumā, vidū.
‘Zemgale’ (U 3251)
Koks vidēja auguma, ar slotveida, skraju vainagu. Koka ziemcietība un ziedpumpuru salizturība vidēja. Šķirne sāk ražot
trešajā gadā pēc stādīšanas, ražo labi.
Augļi ovāli, lieli – vidēji lieli , skaisti- oranži - dzelteni ar tumši sarkanu, lāsumainu virskrāsu saules pusē. Mīkstums
gaļīgs, sulīgs ar skābeni saldu garšu. Augļi kokā noturīgi. Kauliņš atdalās vidēji vai pat labi.
Augļi ienākas vidēji agri – augusta beigās – septembra sākumā.
Izturība pret sēnīšu ierosinātām slimībām laba.
Kā trūkumu var minēt augļu nevienmērīgo ienākšanos un samērā zemo transportizturību.
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HIBRĪDPLŪMES
‘Alvis’
Vidēji vēla. Augļi sīki, oranži, saldskābi, kauliņš brīvs. Koks neliela auguma, plats, ziemcietīgs. Pašneauglīga, laba
apputeksnētāja ‘Skoroplodnajai’, ’Komētai’ u.c. hibrīdplūmēm.
‘Kolonnovidnaja’
Vidēji vēla. Augļi lieli, purpursarkani ar sārtu mīkstumu, saldskābi. Koks piramidāls, ļoti ražīgs. Ziemcietība viduvēja.
Pašneauglīga, apputeksnē šķirne ‘Alvis’, Kaukāza plūmes. Zied vēlāk par citām hibrīdplūmēm. Izturīga salnās.
‘Komēta’
Ļoti agra. Augļi lieli vai vidēji, sarkani, garšīgi. Koks vidēja auguma, skrajš. Latvijā ziemcietība labāka nekā šķirnei
‘Skoroplodnaja’. Pašneauglīga, apputeksnē ‘Alvis’, ‘Agrā Dzeltenā’, ‘Spīdola’, Kaukāza plūmes.
‘Naidjona’
Agra. Augļi vidēji lieli, purpursarkani, ļoti garšīgi. Koks neliela auguma, plats, ziemcietība vidēja. Pašneauglīga,
apputeksnētāji ‘Alvis’, ‘Agrā Dzeltenā’, ‘Spīdola’, Kaukāza plūmes.
APRIKOZES
‘Dzintars’
Ienākas augusta vidū. Augļi lieli, ļoti izskatīgi, oranži ar sārtu vaidziņu. Garša laba vai ļoti laba. Slimībizturība vidēja.
Ražo vidēji labi, bet samērā regulāri.
‘Rītausma’
Ienākas augusta sākumā. Augļi vidēji lieli, izskatīgi, oranži ar sārtu vaidziņu. Garša ļoti laba, mīkstums tingrs, tāpēc
teicami arī kompotā. Slimībizturība vidēja. Zied pavēlu, ražo gandrīz ik gadu.
PERSIKI
‘Maira’
Viena no ziemcietīgākajām persiku šķirnēm, izveidota Latvijā. Ļoti agrīna, ienākas jūlija beigās – augusta sākumā.
Augļi sārti, ļoti sulīgi. Lai tie būtu lieli un garšīgi, augļi jāretina, jo ražo pārbagāti. Pašauglīga.
AVENES
'Brigantina'
Ogas vidēji lielas vai lielas, noapaļoti strupi koniskas, sarkanas. Garša laba. Ogas piemērotas svaigam patēriņam,
saldēšanai un pārstrādei. Ražība laba.
Krūmi vidēji augsti, mēreni skraji, starpmezglu posmi saīsināti. Dzinumi zarojas. Dzeloņu maz, tie gari, cieti, tumši
sārti ar spēcīgu pamatni.
Ziemcietība laba.
Trūkums: Dažkārt ogas nevienmērīgi krāsojas.
‘Glen Clova’
Ogas vidēji lielas, izstiepti koniskas, gaiši sarkanas, blīvas, garša paskāba. Vairāk piemērotas pārstrādei. Ražība augsta.
Krūmi spēcīgi, sakņu atvases daudz. Dzinumi gari, spēcīgi taisni, dzeloņaini.
Ziemcietība vidēja vai vāja.
Izturība pret sēņu slimībām apmierinoša. Šķirne diezgan ieņēmīga pret nematožu pārnēsātiem vīrusiem.
'Ina'
Jauna LVAI šķirne. Ogas lielas,izstiepti koniskas, sarkanas, saldskābas. Garša laba.
Krūmi vidēji augsti, dzeloņu vairāk dzinuma lejasdaļā. Ziemcietība vidēja. Ražība laba.
Ieteicama mazdārziem lielo ogu dēļ.
Trūkumi: nav novēroti.
'Norna'
Ogas lielas, koniskas, tumši sarkanas, saldskābas. Garša laba. Piemērotas pārstrādei, svaigam patēriņam un saldēšanai.
Dzinumi spēcīgi, ar vāji izteiktu vaska apsarmi, dzeloņu nedaudz, tie izvietoti visā dzinumu garumā. Dzinumu galotnes
nokarenas. Sakņu atvašu vidēji daudz. Ziemcietība vidēja. Ražība laba.
Trūkums: ieņēmīga pret lapu čokurošanos, dzinumu plaisāšanu.
‘Ottawa’
Ogas pasīkas, sarkanas . ieapaļas. Kauleņi sīki, ne visai cieši sastiprināti. Ogas, labi transportējamas. Garša laba,
aromāts neizteikts. Ražība laba.
Krūmi vidēji augsti, kompakti.
Ziemcietība ļoti laba.
‘Peresvet’
Ogas vidējas līdz lielas, strupi koniskas, tumši aveņsarkanas, transportējot izturīgas, viegli atdalās no ziedgultnes,
saldskābas ar vāji izteiktu aromātu. Piemērota svaigam patēriņam un pārstrādei. Ražība laba.
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Krūmi vidēji spēcīgi, kompakti. Dzinumu veidošanas spēja vidēja.
Ziemcietība laba. Šķirne izturīga pret slimībām un kaitēkļiem.
Trūkumi : Ilgs ražas nogatavošanās periods. Latvijā šķirne nav pietiekami pārbaudīta.
‘Voļņica’
Ogas lielas, strupi koniskas, sarkanas. Kauleņi vidēji lieli, viendabīgi, saldskābas ar vāju aromātu. Piemērotas svaigam
patēriņam un pārstrādei. Ražība augsta.
Krūmi vidēja auguma, vidēji skraji ar vidēju dzinumu veidošanas spēju.
Ziemcietība vidēja vai laba.
Trūkums: jutīga pret aveņu ērci. Šķirne nav pietiekami pārbaudīta Latvijas apstākļos.
‘Zvjozdočka’
Izveidota Sibīrijā. Ogas vidēji lielas, koniskas, sarkanas. Garša patīkami saldskāba. Piemērotas svaigam patēriņam un
pārstrādei. Ražība vidēja.
Krūmi augsti, izlīdzināti. Daudz jauno dzinumu. Dzeloņu vidēji daudz.
Ziemcietība vidēja vai laba.
Trūkums: diezgan uzņēmīga pret mizas plaisāšanu.
Nr 16-4
Lielogu avene, ogas sarkanas. Vidēji agra.
Nr 8-36-7
Lielogu avene, ogas sarkanas. Vidēji agra.
UPENES
‘Gagatai’
Izveidota Lietuvā.
Krūmi vidēja auguma.
Ogas ienākas vidēji agri un piemērotas svaigam patēriņam un pārstrādei.
Tās melnas, spīdīgas, lielas, garšīgas. Ķekari vidēji gari.
Ražība laba. Piemērota mazdārziem.
‘Jadrennaja’
Izveidota Krievijā, Sibīrijā.
Krūmi vidēja auguma.
Ogas ienākas vidēji agri. Tās gandrīz melnas, ļoti lielas, pat milzīgas, saldskābas, bez upeņu aromāta.
Ražiba laba. Mazdārziem, ļoti lielo ogu dēļ.
‘Māra’
Jauna Latvijas šķirne.
Krūmi vidēja auguma.
Ogas ienākas pavēlu, piemērotas svaigam patēriņam un pārstrādei.
Tās līdzīgas šķirnei ‘Katjuša’ - melnas, spīdīgas, pilienveida, ar labu garšu, bet lielākas un ienākas vēlāk.
Ražība laba.
‘Polar’
Izveidota Zviedrijā
Krūmi vidēji lieli, nedaudz skraji.
Ogas nogatavojas vidēji agri. Tās melnas, apaļas, vidēji lielas, diezgan slikti atdalās no ķekara. Garša paskāba,
apmierinoša.
Ražība laba.
Izturība pret miltrasu laba, pret lapu plankumainībām un stabiņu rūsu samērā vāja. Šķirne ieņēmīga pret pumpuru ērci
un reversiju. Lai iegūtu labas ražas savlaicīgi jāveic augu aizsardzības pasākumi.
‘Seļečenskaja’
Izveidota Krievijā.
Ziemcietība laba. Ziedi samērā izturīgi pavasara salnās.
Krūmi vidēja auguma, diezgan kompakti, dzinumi samērā tievi.
Ogas ienākas agri un piemērotas svaigam patēriņam un pārstrādei
Tās gandrīz melnas, spīdīgas, lielas, saldas, aromātiskas. Ķekari vidēji gari. Ogas atrāvums sauss.
Ražība laba, bet šķirne prasīga augšanas apstākļu ziņā.
Izturība pret miltrasu laba, pret lapu plankumainībām apmierinoša.
Šķirne intensīva tipa, prasa regulāru krūmu veidošanu.
‘Stor Klas’
Izveidota Zviedrijā.
Krūmi spēcīgi, vidēji lieli, diezgan skraji.
Ogas nogatavojas vidēji vēlu, apmēram vienā laikā ar šķirni ‘Ben Alder’, vairāk piemērotas pārstrādei. Tās melnas,
apaļas, lielas, diezgan slikti atdalās no ķekara. Garša saldskāba, laba.
Ražība vidēja vai laba.
Izturība pret miltrasu laba, pret lapu plankumainībām apmierinoša.

-8-

© Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 2008

Šķirne piemērota mehanizētai ogu novākšanai.
'Svita Kijevskaja'
Izveidota Ukrainā.
Krūmi vidēji lieli, spēcīgi, nedaudz skraji.
Ogas nogatavojas vidēji agri. Tās lielas, melnas, apaļas. Garša saldskāba , laba. Ražība laba. Izturība pret miltrasu laba,
pret lapu plankumainībām vidēja. Atsevišķos gados novēroti diezgan spēcīgi pumpuru kodes bojājumi, tāpēc
nepieciešams veikt savlaicīgus smidzinājumus šī kaitēkļa apkarošanai.
‘Vernisaž’
Izveidota Ukrainā.
Krūmi vidēja auguma. Ražīga, jo izturīga pavasara salnās.
Ogas ienākas vidēji agri.
Tās melnas, spīdīgas, lielas, ļoti izskatīgas. Garša laba vai ļoti laba. Ķekari diezgan gari.
‘Vologda’
Izveidota Krievijā.
Krūmi spēcīgi, diezgan skraji.
Ogas ienākas vidēji agri, piemērotas pārstrādei.
Tās melnas, spīdīgas, lielas, garša vidēja. Ražība laba.
Šķirnes izturība pret miltrasu un lapu sīkplankumainību laba.
JĀŅOGAS
'Cirvja Piets'
Izveidojis A.Vīksne Koknesē.
Krūmi samērā zemi, skraji.
Ogas ienākas agri. Tās baltas, lielas, ar deserta garšu. Ražība laba.
Izturība pret lapu plankumainībām vidēja.
Ziemcietība vidēja.
Krūma formas dēļ šķirne nav piemērota mehanizētai vākšanai. Šķirne piemērota audzēšanai mazdārziņos.
'Fertödi Piros'
Izveidota Ungārijā.
Krūmi samērā kompakti.
Ogas nogatavojas vidēji agri. Tās vidēji liela, sarkanas, vairāk piemērotas pārstrādei. Garša paskāba. Ražība laba.
Izturība pret lapu plankumainībām apmierinoša. Ziemcietība vidēja.
'Konstantinovskaja'
Izveidota Krievijā.
Krūmi vidēja auguma, samērā skraji. Ogas ienākas vidēji agri. Tās sarkanas, lielas, stingras, piemērotas pārstrādei.
Garša patīkami saldskāba. Ogas labi saglabājas krūmā. Ražība laba.
Šķirne izturīga pret miltrasu, izturība pret lapu plankumainībām apmierinoša. Ziemcietība laba.
'Stanza'
Izveidota Vācijā.
Krūmi spēcīgi augoši, noturīgi pret nolīkšanu, var novākt mehanizēti. Ogas ienākas vidēji agri. Ogas nav lielas, bet ļoti
garos ķekaros, tumši sarkanas, spīdīgas, stingras. Garša patīkami skābena, aromātiska. Piemērotas svaigam patēriņam
un pārstrādei.
Ražība bagātīga.
Samērā izturīga pret slimībām un kaitēkļiem. Prasa labu augsni.
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VĪNOGAS
'Agra'
Dzeltenzaļas, mazas ogas, ar vāji izteiktu zemeņu aromātu. Ķekars mazs, irdens. Ļoti agra šķirne, ienākas augusta vidū.
Ziemā jāpiesedz.
'Gražina'
Ogas sārtas ar apsarmi, lielas, saldskāba garša. Liels, blīvs ķekars. Līdzīga ‘Gunai’.
'Hazanskij Sladkij'
Zaļas ogas, diezgan mazas, ar plānu miziņu, piemērota šķirne dzirkstošo vīnu gatavošanai. Ienākas augusta vidū.
'Jubiļej Novgoroda'
Vidēji lielas ogas, gaļīgas, iedzelteni baltas, saldas, aromātiskas. Ienākas augusta beigās-septembra sākumā. Vidēji liels
ķekars, cilindrisks, vidēji blīvs. Ziemcietība laba.
'Lauma'
Dzeltenbaltas, apaļas ogas, vidēji saldas, aromātiskas. Bieza miziņa. Ļoti ražīga. Nogatavojas vidēji agri. Ķekara blīvi.
Salcietība –20°C-25°C.
'Meda'
Apaļas ogas, zaļas, vidēji lielas, vairums ogu bez sēklām, medaini saldas. Nogatavojas vēlu. Salcietīga –20°C-25°C.
'Severnij Raņņij'
Ķekars vidējs līdz mazs, cilindriski konisks, vidēji blīvs. Vidējā ķekara masa 68 g. Ogas vidējas līdz mazas, 1,5 g,
ieapaļas, baltas ar brūnu ‘iedegumu’ saules pusē. Mīkstums gaļīgi sulīgs, bez aromāta, sēklas mazas, 1-2 gab. Vāji
augošs krūms. Vidēji apgriežams, atstājot 6-8 pumpurus. Prasīgs pēc auglīgas augsnes. Prasa piesegšanu ziemā.
'Toldi'
Zilas, apaļas ogas, vidēji lielas, skābas, piemērota šķirne vīna gatavošanai, agra, var audzēt Vidzemē. Ķekari irdeni,
mazi „kurkuļi”.
'Veina'
Iegarenas ogas, gaiši dzeltenzaļas, mīkstums sulīgs, kūstošs, saldskāba garša, vidēji bieza miziņa. Ķekara forma
koniska, irdena, vidēji lieli. Ziemcietīga (-18°C-20°C)
'Veldze'
Ražīga. Ogas gaiši zaļas, vidēji lielas, dzeltenas, saldas, nogatavojas augusta beigās - septembra sākumā. Vidējais ogas
lielums 2.0 g. Ķekars irdens. Augums spēcīgs, laba ziemcietība - pacieš pat -25°C salu. Nepieciešama viegli skāba
augsne, ziedi salnās izturīgāki kā citām vīnogu šķirnēm.
'Vēsmiņa'
Vidēji lielas, zaļgani dzeltenas ogas.
CERIŅI
PILDĪTIE CERIŅI:
3031
Ziedpumpuri tumši purpurvioleti. Ziedi purpurvioleti, pildīti, zied mēreni, katru gadu, vidēji vēlu. Krūms spēcīgs, vidēji
liels.
‘Aleksandrs Čaks’
Ziedpumpuri purpurvioleti, ziedi gaišāk purpurvioleti. Zied vidēji agri. Krūmi vidēji lieli.
‘Dobeles Sapņotājs'
Ziedpumpuri tumši violeti. Ziedi gaiši sārti violeti, pildīti. Zied vidēji agri – no VI sāk. Līdz VI 2. dek. vidum. Krūms
vidēji augsts.
'Gaiziņkalns'
Ziedpumpuri purpursarkani, lieli, sarkanīgi purpurkrāsas, pildīti ziedi, kas pārziedot kļūst gaišāki. Ziedkopas ļoti blīvas,
vidēji lielas, piramidālas. Zied vidēji agri – no VI 1.dek. sākuma līdz VI 2. dek. vidum. Krūmi kompakti, vidēji spēcīgi.
'Katherine Havemeyer'
Ziedpumpuri purpurvioleti, ziedi sārti, pildīti. Zied agri. Krūms piemērots apzaļumošanai – grupu un solitāriem
apstādījumiem
'Liega'
Ziedpumpuri zaļganbalti, ziedi balti, pildīti. Vidēji lielas piramidālas formas ļoti blīvas ziedkopas. Visvēlāk ziedošā no
P. Upīša šķirnēm – zied no VI 1. dek. Vidus līdz VI 2. dek. beigām. Vidēji augsts, vidēji spēcīgs kompakts krūms.
‘Madame Perrier’
Ziedpumpuri krēmkrāsas, ziedi krēmbalti, vidēji lieli, blīvi, pildīti, aromātiski. Zied vidēji agri, ļoti bagātīgi un ilgstoši.
Vidēja auguma krūms, kompakts.
‘Marc Micheli’
Ziedpumpuri gaiši sārti violeti, ziedi violeti rozā, lieli. Vidēja auguma krūmi, kompakti, zied vēlu un bagātīgi.
Soliteriem un grupu apstādījumiem.
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'Ogņi Donbasa'
Ziedpumpuri lieli, tumši violeti ar sarkanīgu nokrāsu. Ziedi purpurvioleti ar gaiši violetiem ziedlapu galiņiem, pildīti,
smaržīgi, izturīgi pret balošanu. Zied vidēji agri, bagātīgi. Krūms vidēji augsts, skrajš.
‘Oļimpiada Koļesņikova’
Ziedpumpuri purpurvioleti, ziedi – maigi violeti rozā, lieli, aromātiski. Zied bagātīgi, ilgstoši, vidēji agri. Krūmi lieli,
stāvi augoši.
‘President Laubet’
Ziedpumpuri tumši karmīnsarkani, ziedi koši purpurkrāsas, pildīti, lieli, aromātiski, zied bagātīgi. Krūmi vidēja
augstuma, plati.
'Uzcītīgais Dunkers'
Ziedpumpuri purpurvioleti, ziedi purpurkrāsas, pildīti, krūmi vidēji lieli, spēcīgi.
‘Vita’
Ziedpumpuri sarkanvioleti, ziedi lieli, violeti, pildīti. Ziedkopas lielas, krūmi spēcīgi, samērā augsti, vidēji augsta
šķirne.
‘Žemčužina’
Ziedpumpuri rozā, ziedi gaiši rozā, lieli, puspildīti. Zied agri, bagātīgi, ilgstoši. Krūms vidēja auguma.
VIENKĀRŠIE CERIŅI:
02600
Ziedpumpuri sārti violeti. Ziedi rozīgi violeti, ziedlapu maliņas skruļļainas. Pa gabalu krūms izskatās “čirkains”. Zied
agri.
08135
Ziedpumpuri violeti, ziedi zilganvioleti, lieli, vienkārši. Krūmi vidēji lieli.
‘Ceriņu Laiks’
Ziedpumpuri violeti, ziedi gaiši violeti, ziedi samērā lieli. Zied vidēji agri. Krūmi vidēji lieli, diezgan spēcīgi augoši.
‘Daudzpusīgais Zemzaris’
Ziedpumpuri purpurvioleti, ziedilieli, sarkanīgi, purpurkrāsas, pārziedot kļūst gaišāki. Zied vidēji agri, tendence ziedēt
periodiski. Krūms vidēji liels, plašs.
'Esības Prieks'
Ziedpumpuri sārti violeti, ziedi lieli vienkārši violeti vai sārti violeti, lielas ziedkopas. Visagrāk ziedošā P. Upīša šķirne
– zied no V vidus līdz VI 1. dek beigām. Zied regulāri , pārziedot ziedi kļūst gaišāki. Krūmi spēcīgi, jaunie dzinumi
pelēkbrūni.
‘Hortenzija’
Ziedpumpuri gaiši violeti. Ziedi gaiši rožaini violeti, lieli, ļoti aromātiski. Lielas ziedkopas, zied bagātīgi, vidēji agri.
Pēc formas un krāsas atgādina hortenzijas ziedu. Krūmi spēcīgi augoši, stāvi, vidēji biezi.
'Imants Ziedonis'
Ziedpumpuri tumši violeti. Ziedi vienkārši, lieli, violeti ar īpatnēji uzliektiem ziedlapu galiem, kas piešķir ziedkopām
savdabīgu izskatu. Ziedkopas vidēji lielas, kompaktas, blīvas. Zied no VI sāk. Līdz VI 2.dek vidum. Vidēji augsts,
spēcīgs, samērā kompakts krūms.
‘Kremļa Kuranti’
Ziedpumpuri violeti – karmīnsarkani, ziedi intensīvi violeti ar sarkanīgu nokrāsu, lieli. Zied bagātīgi, vidēji agri.
‘Kristīne Baltpurviņa’
Ziedpumpuri zaļganbalti. Ziedi vienkārši, lieli, balti, ar īpatnēji uzliektām ziedlapu malām. Zied vidēji agri ik gadu,
bagātīgi.
Krūmi vidēja auguma, kupli, spēcīgi.
'Maija Viešņa'
Ziedpumpuri violeti sārti. Ziedi vienkārši, vidēji lieli, intensīvi sārti ar vāji izteiktu violetu nokrāsu. Zied vidēji agri – no
V beigām līdz VI 2. dek. sākumam, bagātīgi. Kompaktas formas, vidēja auguma krūms, kas labi pakļaujas veidošanai,
šķirne ieteicama apstādījumiem.
'Mazais Princis'
Ziedpumpuri zaļganbalti. Ziedi balti, vienkārši, lieli, smaržīgi. Ziedkopas lielas. Zied vidēji agri. Krūms maza auguma,
kompakts, ļoti izskatīgs, ieteicami apzaļumošanai – grupu un solitāriem apstādījumiem.
‘Marie Legraye’
Ziedpumpuri krēmbalti, ziedi tīri balti, ļoti aromātiski ziedkopa vidēji blīva, zied maija beigās. 2,5m augsti, biezi krūmi.
‘Māte Ede Upītis’
Ziedpumpuri zaļganbalti, ziedi balti, vienkārši, ļoti lieli. Zied vidēji agri, mēreni un regulāri. Krūms vidēji augsts,
spēcīgs, samērā kompakts.
‘Mečta’
Ziedpumpuri sudrabaini violeti. Ziedi lieli, zilgani violeti ar gaišāku centru un rozīgu nokrāsu ziedlapu apakšpusē,
ziedlapas ieapaļas ar stipri paceltām malām. Zied vidēji agri, regulāri, bagātīgi. Krūmi vidēji augsti, skraji.
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‘Peerless Pink’
Ziedpumpuri gaiši violeti rozā ar brūnganu nokrāsu. Ziedi gaiši rozīgi violeti, lieli, aromātiski. Zied vidēji agri, krūmi
samērā augsti, taisni augoši.
‘Sensation’
Ziedpumpuri purpursarkani. Ziedi purpursarkani ar izteiktu baltu apmali, vidēji lieli, vienkārši, ar vāju aromātu. Zied
vidēji vēlu, mēreni. Krūmi vidēji lieli, reti, nedaudz skraji.
‘Uspeh’
Ziedi krēmbalti, skaistos blīvos ķekaros. Zied diezgan vēlu. Krūmi vidēji lieli.
‘Vēstule Solveigai’
Ziedpumpuri purpurkrāsā, ziedi purpurvioleti, pārziedot balo, ziedlapu maliņas ieliektas uz iekšu – interesanti izskatās.
Zied vidēji agri. Krūmi vidēja auguma.
DEKORATĪVĀS UN PARADĪZES ĀBELES
‘Brouwers’ (M. toringo hibrīds)
Ziedi – balti, zied bagātīgi, vidēji agri. Koks – neliels, lapas spīdīgas, zaļas, šķeltas. Augļi – ļoti sīki (∅ 1 cm), sarkani.
'Dzeltenā saldā paradīzes ābele'
Ziedi - gaiši rozā, zied bagātīgi, samērā agri. Koks - stāvs, piramidāls, spēcīga auguma, lapas zaļas, dzinumu miza tumši
sarkanīgi brūna. Augļi – sīki (∅ 2-2.5 cm), dzelteni, iegareni, saldi un sulīgi, kokā noturīgi. Izmantojami sulām un
kompotiem.
'Dzeltenā skābā paradīzes ābele'
Ziedi - balti ar rozā toni, skaisti, zied agri un regulāri. Koks - neliels, nedaudz nokarens, lapas tumši zaļas, ražīgs. Augļi
– sīki (∅ 2.5-3 cm), dzelteni ar vieglu sārtumu, sulīgi. Derīgi kompotam un sulām.
‘Gwendolyn’ (angļu šķirne)
Ziedi - gaiši rozā, kokā noturīgi, zied ļoti vēlu, bagātīgi. Koks - maza auguma, veselīgs, lapas tumši zaļas. Augļi - sīki
(∅ 2-3 cm), oranžsarkani uz dzeltena fona, ilgi turas kokā.
‘Kerr’ (izcila sula!)
Ziedi – balti, lieli, zied vidēji agri, bagātīgi. Koks – neliela auguma, kompakts, lapas koši zaļas. Ziemcietīgs, var slimot
ar kraupi. Augļi – palieli, sarkani paradīzes ābolīši (∅ 4-5 cm), sulīgi, skābeni ar vieglu rūgtumu, aromātiski, kokā
noturīgi. Labi kompotam, sulām.
‘Kuku’ (krebs Nr 60; igauņu šķirne)
Ziedi - lieli, balti, zied ļoti agri, bagātīgi. Koks - vidēja auguma, nedaudz nokarens, lapas zaļas, veselīgs. Augļi – palieli
paradīzes ābolīši (∅ 3-4 cm), dzelteni ar sarkanu, saldi un ļoti sulīgi, kokā turas stingri. Iegūst izcili labu sulu.
‘Mary Potter’ (ļoti interesanta!)
Ziedi – balti, ziedpumpuri purpurkrāsā (plaukstot divkrāsu) , zied vēlu, bagātīgi ik gadus. Koks – ļoti maza auguma,
plats, nokarens, lapas zaļas, uz jaunajiem dzinumiem šķeltas. Var slimot ar iedegām. Augļi – ļoti sīki (∅ 1 cm), sarkani,
neēdami, kokā noturīgi.
Malus bacata ‘Pendula’ (sēru ogābele)
Ziedi – balti rozā, smaržīgi, zied agri. Koks – neliels, sēru forma, lapas zaļas, pavasarī iesārtas, ziemcietīgs. Augļi – ļoti
sīki (∅ 1-2 cm), sarkani.
Malus x purpurea (purpura ābele)
Ziedi – purpursarkani, zied bagātīgi, pārziedot izbalē. Koks – neliela auguma, lapas brūnsarkanas, vēlāk kļūst
zaļgansarkanas, var slimot ar kraupi. Augļi – apaļi,( ∅ 2-2,5 cm), tumši purpursarkani.
Malus x sargentii (Sārdženta ābele)
Ziedi – balti, zied vēlu, bagātīgi ik gadus. Koks – ļoti mazs, plats, krūmveida, ērkšķains, lapas uz jaunajiem dzinumiem
trīsdaivainas, tumši zaļas, rudenī orandždzeltenas. Neslimo, pacieš sausumu. Augļi – ļoti sīki (∅ 1 cm), tumši sarkani
vai oranži, nebirst līdz pavasarim, neēdami.
Malus toringo (Toringo ābele), syn. M. sieboldii (Zībolda ābele)
Ziedi – balti, pumpuri rozā, zied bagātīgi, vidēji vēlu. Koks – mazs, plats, nedaudz nokarens, lapas zaļas, uz jaunajiem
dzinumiem šķeltas 3-5 daivās, rudenī oranždzeltenas. Neslimo, ziemcietīgs. Augļi – ļoti sīki (∅ 1 cm), oranži vai
dzeltenīgi, nav ēdami.
Malus toringoides (Rietumķīnas ābele)
Ziedi – krēmbalti, maigi smaržīgi, zied bagātīgi. Koks – mazs vai vidējs, krūmveida, zari izlocīti, nedaudz nokareni,
lapas zaļas, dziļi piecdaivainas. Neslimo, vidēji ziemcietīgs. Augļi – ļoti sīki (∅ 1cm), dzelteni vai sarkanīgi, skaisti,
nebirst.
'Plauža sēklaudzis'
Ziedi – sarkani, ļoti skaisti, zied vēlu. Koks – vidēja auguma, lapas sarkanas, vēlāk zaļganas, pūkainas, uz jauniem
dzinumiem var būt šķeltas. Augļi – sīki (∅ 2,5 cm), purpursarkani ar sārtu mīkstumu, nav ēdami.
‘Profusion’ (ļoti populāra šķirne!)
Ziedi – sarkani, zied ļoti bagātīgi, vēlu. Koks – neliela auguma, lapas plaukstot sarkanas, vēlāk iesarkanas, uz jauniem
dzinumiem šķeltas. Neslimo ar kraupi. Augļi – sīki, tumši sarkani, samērā noturīgi kokā.
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'Pundurkrebs'
Ziedi – balti, izcili smaržīgi, zied paagri, bagātīgi ik gadus.
Koks - parasti krūmveidīgs, nedaudz dzeloņains, lapas zaļas, gludas. Augļi - sīki (∅ 2-2,5 cm), sarkani, neēdami,
nebirst.
'Purpura krebu ābele'
Ziedi – lieli, purpurvioleti, zied sevišķi vēlu, bagātīgi, bet ne tik bagātīgi katru gadu. Koks – neliela auguma, pavasarī
lapas sarkanīgas, pūkainas, vēlāk purpurzaļas, rudenī ilgi nekļūst dzeltenas. Augļi – sīki (∅ 2-2,5 cm), rūgti, iegareni
bumbierveida, blāvi sarkani, ienākoties birst.
‘Quaker Beauty’ (lieliska sula!)
Ziedi – lieli, balti, zied paskopi. Koks – vidēja auguma, ražo ne visai bagātīgi. Augļi – palieli paradīzes āboli (∅ 3,5-4,5
cm), zaļdzelteni ar skaistu sārtumu, saldi, sulīgi, vēli, nebirst. Vislabākais sulas ābols.
'Ražīgā paradīzes ābele'
Ziedi – rozā, zied vidēji agri, bagātīgi, bet ne ik gadus. Koks – vidēja auguma, lapas zaļas, ražīgs. Augļi – sīki (∅ 2 cm),
sarkani, sulīgi, vēlu ienākas. Derīgi kompotiem un sulām.
‘Riku’ (igauņu šķirne)
Ziedi – lieli, balti, zied agri, bagātīgi. Koks – vidēja auguma, lapas zaļas. Augļi – skaisti, palieli, sarkani paradīzes
ābolīši, skābeni, garša vidēja, kokā samērā noturīgi. Der sulai, kompotam.
‘Ritika’ (‘Riti’; igauņu šķirne)
Ziedi – lieli, balti, zied ļoti agri, bagātīgi. Koks – vidēja auguma, lapas zaļas, zari viscaur noklājās ar auglīšiem. Augļi –
ļoti skaisti, palieli (∅ 3,5-5 cm) paradīzes ābolīši, tumši sarkani ar gaišu apsarmi, garša vidēja, salda. Der sulai,
kompotam.
‘Ruti’ (igauņu šķirne)
Ziedi – balti, pumpuri rozā, zied vidēji agri, bagātīgi. Koks - vidēja auguma, lapas zaļas. Augļi – sarkani ar dzeltenu,
palieli paradīzes ābolīši (∅ 4-4,5 cm), aromātiski, saldi un sulīgi, ienākas samērā agri, birst. Labi ēšanai.
‘Royalty’ (karaliski skaista!)
Ziedi – vīna sarkani, lieli, zied bagātīgi, vidēji vēlu. Koks – neliela vai vidēja auguma, lapas spīdīgas, krāšņas, tumši
sarkanas. Ziemcietīgs, neslimo ar kraupi. Augļi – sīki, tumši purpursarkani.
'Sarkanais vēlais krebs'
Ziedi – balti, zied vidēji agri. Koks – spēcīga auguma, ražo bagātīgi, lapas zaļas, ādainas. Augļi – nelieli paradīzes
ābolīši (∅ 2-3,5 cm), sarkani, saldi un sulīgi. Ilgi turas kokā un labi glabājas. Der sulai un kompotam.
'Sarkanlapu lielaugļu ābele' (PU-5-12-9)
Ziedi – sarkani, ļoti skaisti, zied sevišķi vēlu. Koks – vidēja auguma, sarkanlapu, pavēlu sāk ražot. Augļi – lieli, tumši
sarkani ar sarkanu mīkstumu, saldi ar nelielu rūgtumu, labi sulai.
'Sarkanlapu ogābele' (U-10875)
Ziedi – sarkani, zied vēlu, ļoti bagātīgi un regulāri. Koks – vidēja vai neliela auguma, lapas sarkanas, ēnā zaļganas,
šķeltas uz jaunajiem dzinumiem. Augļi – ļoti sīki (∅ 0,5-1 cm), sarkani, neēdami. Līdzīga šķirnei ‘Profusion’.
'Sarkanlapu paradīzes ābele'
Ziedi – purpursarkani, agri un ļoti bagātīgi zied, bet pārgadus. Koks – vidēja auguma, lapas sarkanas, ļoti ražīgs. Augļi
– sīki, (∅ 2-3 cm), iegareni, blāvi sarkani ar sarkanu mīkstumu, sulīgi, samērā ilgi nebirst. Derīgi kompotiem, sulām.
'Tumšsarkanā paradīzes ābele'
Ziedi – gaiši rozā, zied bagātīgi, bet pārgadus, vidēji agri. Koks - vidēja auguma, ražīgs, lapas zaļas, zariem tumša miza.
Augļi – sīki (∅ 2-3 cm), samērā ilgi turas kokā, tumši sarkani, sulīgi, rūgteni, bet labi kompotam.
'Zviedru paradīzes ābele'
Ziedi – balti, zied vēlu, bagātīgi. Koks – samērā spēcīga auguma, ļoti veselīgs, lapas tumši zaļas, ražīgs. Augļi – palieli
paradīzes ābolīši (∅ 5-6 cm), gaiši dzelteni ar sārtu virskrāsu, ļoti saldi un sulīgi, stingri. Desertam, sulai, kompotam.
KOLONNĀBELES
‘Arbat’
Ziedi – balti, plaukstot rozā. Koks – maza auguma, ražīgs. Ziemcietīgs, neslimo ar kraupi, bet var būt vēzis. Augļi –
sarkani, svītraini, saldskābi, vēli, labi kompotiem.
B 2520 (zviedru šķirne)
Ziedi –lieli, balti, pumpuri rozīgi. Koks – maza auguma, ražīgs. Slapjās vasarās var slimot ar kraupi. Augļi – tumši
sarkani, garšīgi, lieli, ienākas rudenī.
‘Ilma’ (B 1075)
Ziedi – gaiši rozā-purpura. Koks – spēcīga auguma, koši zaļas lapas, veselīgs, bet tikai vidēji ziemcietīgs. Augļi –
zaļdzelteni ar tumši sarkanu, ļoti sulīgi, vēli.
‘Polka’
Ziedi – gaiši rozā. Koks – vidēja auguma, ražīgs, maz ziemcietīgs, var būt kraupis. Augļi –tumši sarkani uz dzeltena,
garšīgi, vēli.
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