
 
 

Kolonnābele ‘Baiba’ 
 

Ziemcietīga vēla vasaras kolonnābele ar garšīgiem augļiem.  

Krustojums: KV-35 x ‘Doč Melbi’ (ieguvis R.Dumbravs, izdalīta LVAI). 

Selekcionāra tiesības: LVAI, 2009. 

 

Ienākas: vēla vasaras vai agra rudens, labi glabājas. 

Augļi: izskatīgi, vidēji vai palieli, ieapaļi, koši sarkani svītraini, transportā izturīgi. 

Mīkstums maigs, krēmbalts, ļoti sulīgs, saldskābs un aromātisks, garšīgs.  

Koks: kolonnveida, augums virs vidējā, zarojas maz. Ražo ātri un bagātīgi, tieksme 

ražot periodiski.  

Zied diezgan agri, bet izturīga salnās.  

Slimībizturība: pret kraupi laba vai vidēja, pret miltrasu laba. Nav novēroti vēža 

bojājumi.  

Ziemcietība ļoti laba.  

Ieteicamie potcelmi un veidošana: maza un vidēja auguma potcelmi. Uz maza 

auguma potcelmiem ieteicami balsti, jo koka stumbrs ir diezgan tievs. 



 

 
 

Kolonnābele ‘Zane’ 
 

Ziemcietīga kolonnābele ar ļoti dekoratīvu koku.  

Krustojums: KV-11 x ‘Melba’ (ieguvis R.Dumbravs, izdalīta LVAI). 

Selekcionāra tiesības: LVAI, 2011. 

 

Ienākas: agra rudens.  

Augļi: izskatīgi, vidēji lieli, izlīdzināti un gludi, ieapaļi, pamatkrāsa bāli dzeltena, 

virskrāsa sārta (50-75%), balta apsarme. Mīkstums vidēji blīvs, sulīgs, balts, 

aromātisks, skābeni salds, garšīgs, glabājot zaudē skābumu.  

Koks: kolonnveida, vidēja auguma, zarojas maz, izceļas ar lielām, garām lapām. Ražo 

ātri un labi, tieksme ražot periodiski.  

Zied vidēji agri, ziedi skaisti. Laba izturība salnās. 

Slimībizturība: pret kraupi vidēja, pret miltrasu laba. Nav novēroti vēža bojājumi.  

Ziemcietība laba.  

Ieteicamie potcelmi un veidošana: vidēja un maza auguma. Drukna, noturīga 

kolonna, kam nav nepieciešami balsti.  



 

 
 

Kolonnābele ‘Uldis’ 
 

Ābele ar ļoti agru augļu ienākšanos un zarotu kolonnveida koku.  

Krustojums KV-35 x ‘Doč Melbi’ (ieguvis R.Dumbravs, izdalīta LVAI). 

Selekcionāra tiesības: LVAI, 2011. 

 

Ienākas: ļoti agri, pirms ‘Baltā Dzidrā’.  

Augļi: lieli, plati koniski, sarkani svītraini ar zaļgandzeltenu pamatkrāsu. Mīkstums 

maigs, sulīgs, saldskābs, garšīgs.  

Koks: spēcīga auguma, zarota kolonna. Ražo diezgan labi, bet pārgadus.  

Zied vidēji vēlu.  

Slimībizturība: pret kraupi vidēja vai laba, pret miltrasu laba. Nav novēroti vēža 

bojājumi.  

Ziemcietība diezgan laba.  

Ieteicamie potcelmi un veidošana: uz pundurpotcelmiem zarojas mazāk un var tikt 

veidots kā kolonna. Veidojot vainagu, ieteicama regulāra spēcīgo sānzaru izlaušana 

vasarā, ierobežojot ražojošo daļu līdz 30-40 cm platumam. Uz puspunduriem var 

veidot arī kā parastu, zarotu ābeli.  



 
 

Ābele ‘EDITE’ 

 

Slimībizturīga ziemas ābele reģioniem ar vēsu klimatu. Krustojums ‘Liberty’ x 

‘Latkrimson’. Selekcionāra tiesības - Latvijas Valsts augļkopības institūts, 2009. 

 

Vācami: vidēji vēlu (reizē ar ‘Lobo’), augļi noturīgi kokā.  

Glabājas: 4-5 mēnešus parastā glabātavā.  

Augļi: virs vidējā lieluma (70…80 mm), ieapaļi koniski, nedaudz iegareni, gludi. 

Miza: stingra, koši oranžsarkana vismaz pusē augļa, pamatkrāsa dzeltena. 

Mīkstums: dzeltens, zem mizas iesārts, kraukšķīgs, sulīgs, saldskābs (novācot 

skābens). Blīvums 5.5...7.5 kg/cm², Brix 12...14 %, titrējamā skābe 0.5...0.8 %. 

Koks: vidēja auguma, labi zarots, tieksme nedaudz atkailināties. Ziemcietīgs. 

Raža: laba vai vidēja, regulāra, pašizretinās. 

Ziedēšanas laiks: vidējs.  

Rezistence:  rezistenta pret kraupi (Vf), izturīga pret citām slimībām (miltrasa, augļu 

puve, Nectria vēzis).  

 

Pozitīvās īpašības: Kompleksa izturība pret slimībām; ziemcietība; koši, gludi augļi; 

regulāra ražošana; augļi pašizretinās. 

Trūkumi: Novākšanas laikā var būt par skābu; vēlu vāktiem augļiem mizas iedegums. 



 
 

Ābele ‘LIGITA’ 
 

Slimībizturīga ziemas ābele reģioniem ar vēsāku klimatu. Krustojums ‘Alkmene’ x Vf 

donors. Selekcionāra tiesības - Latvijas Valsts augļkopības institūts, 2009. 

 

Ienākas: vēlu (dažas dienas pirms ‘Spartan’), augļi kokā ļoti noturīgi. 

Glabājas: 5-6 mēnešus parastā glabātavā. Ļoti laba shelf life.  

Augļi: mazi vai vidēji (55…70 mm), izlīdzināti, ieapaļi, nedaudz koniski. 

Miza: stingra, koši dzeltena ar oranžām svītrām vai vienmērīgu sārtumu. 

Mīkstums: dzeltens, kraukšķīgs, sulīgs, saldskābs, aromātisks, garša laba.  

Koks: vidēja auguma, ļoti labi zarots. Ziemcietīgs.  

Raža: ražīga, tieksme ražot periodiski.  

Ziedēšanas laiks: vidējs. 

Rezistence: rezistenta pret kraupi (Vf), ļoti laba izturība pret citām slimībām 

(miltrasa, augļu puves, Nectria vēzis). 

 

Pozitīvās īpašības: kompleksa slimībizturība; pievilcīga augļu krāsa un forma; labi 

glabājas; vainags ļoti viegli veidojams. Augļi skābāki, bet stingrāki un ilgāk 

uzglabājami nekā mātes šķirnei ‘Alkmene’, labāka ziemcietība.  

Trūkumi: nelieli augļi, kas prasa papildus retināšanu. 



 
 

Ābele ‘GITA’ 
 

Slimībizturīga, ziemcietīga agra rudens ābele reģioniem ar vēsu klimatu. Krustojums 

‘Liberty’ x ‘Melba’. Selekcionāra tiesības - Latvijas Valsts augļkopības institūts, 

2009. 

 

Ienākas: vidēji agri (1.5…2 nedēļas pirms ‘Lobo’), augļi noturīgi kokā. 

Glabājas: 2-3 mēnešus parastā glabātavā, labi glabājas ULO.  

Augļi: vidēji līdz lieli (70…80 mm), vidēji izlīdzināti, ieapaļi vai iegareni koniski.  

Miza: tumši sarkanas svītras vai vienmērīgs sārtums, pamatkrāsa zaļgandzeltena; 

balta apsarme. 

Mīkstums: krēmkrāsā, kraukšķīgs, sulīgs, saldskābs, garša ļoti laba. Blīvums 6...8 

kg/cm², Brix 11...14 %, titrējamā skābe 0.6...0.85 %. 

Koks: izplests, spēcīgi pieaugumi ar lielām, tumšzaļām lapām. Ieteicams saplacināts 

vainags. Ziemcietība ļoti laba. Labs adaptācijas potenciāls. 

Raža: ražo labi un diezgan regulāri, maz nepieciešama retināšana.  

Ziedēšanas laiks: vidēji agrs. 

Rezistence: rezistenta pret kraupi (Vf), vidēji – pret miltrasu, puvēm, Nectria vēzi. 

 

Pozitīvās īpašības: rezistenta pret kraupi (Vf); ziemcietīga un veselīga; laba deserta 

garša; laba glabāšanas kā rudens šķirnei. 

Trūkumi: augļu forma ne vienmēr ir izlīdzināta. 



 

 
 

Ābele ‘DACE’ 
 

Slimībizturīga, ziemcietīga rudens ābele vēsam klimatam. Krustojums BM 41497 x 

‘Eksotika’. Selekcionāra tiesības - Latvijas Valsts augļkopības institūts, 2009. 

 

Ienākas: vidēji agri (1.5 nedēļas pirms ‘Lobo’), kokā noturīgi pat pārgatavi. 

Glabājas: 3-4 mēnešus parastā glabātavā. 

Augļi: lieli vai ļoti lieli (70...100 mm), ieapaļi koniski, izlīdzināti. 

Miza: pamatkrāsa gaiši dzeltena, virskrāsa sarkana, ar stipru apsarmi.  

Mīkstums: stingrs, krēmkrāsā, sulīgs, saldskābs ar salduma pārsvaru, garša ļoti laba. 

Blīvums 6...8 kg/cm², Brix 11...14 %, titrējamā skābe 0.5...0.8 %. 

Koks: vidēja auguma, labi zarots. Ziemcietīgs.  

Raža: ļoti ātrražīga, labas ikgadējas ražas, pašizretinās. 

Ziedēšanas laiks: vidēji agrs. 

Rezistence: rezistenta pret kraupi (Vf), vidēji ieņēmīga pret miltrasu. Bioloģiskos 

dārzos var bojāt ābolu tinējs un augļu puve.  

 

Pozitīvās īpašības: rezistenta pret kraupi (Vf); ziemcietīga; lieli augļi desertam; ātras 

un regulāras ražas; augļi pašizretinās. 

Trūkumi: miltrasas ieņēmīga; vēlu vācot, augļi var pārgatavoties kokā; ēnas pusē 

augļu krāsa var būt nepievilcīga (plankumaina).  



 
 

Ābele ‘Monta’ 
(šķirnes kandidāte D-5-92-1) 

 

Slimībizturīga vēla ziemas abele ar labu augļu preču kvalitāti. 

Krustojums: ‘Iedzēnu’ x ‘Liberty’ (ieguvis R.Dumbravs, izdalīta LVAI). 

Šķirnes pieteicējs: LVAI (pieteikums Nr.12004), AVS tests no 2012.g.  

 

Vākšanas laiks: vēlu, apmēram reizē ar ‘Spartan’.  

Glabāšanās (pie 2...3°C): līdz pavasarim, 6-7 mēnešus. Lietošanas gatavību sasniedz 

pēc 2-3 mēnešu uzglabāšanas.  

Augļi: vidēji vai palieli, ieapaļi koniski, ribojums vidējs. Virskrāsa sarkana vai tumši 

sarkana līdz 100%. Mīkstums stingrs, kraukšķīgs un sulīgs, saldskābs, ar vāju 

aromātu, garša laba.  

Augļu kvalitāte vākšanas gatavībā: šķīstošā sausna 12.5 %, blīvums 8.4 kg/cm², 

joda-cietes indekss 3..5 (no 10). 

Augļu kvalitāte lietošanas gatavībā: šķīstošā sausna 13-14 % , skābe 0.5-0.7 %, 

blīvums 6-7 kg/cm², augsts kopējais polifenolu saturs - 170 mg/100g.  

Koks: spēcīga auguma, vainags ieapaļš, zarojas vidēji labi. Ražo labi, pirmajos gados 

regulāri, vēlāk vidēji regulāri.  

Zied vidēji vēlu. Izturība salnās laba. Varētu apputeksnēt šķirnes ‘Alwa’, ‘Spartan’. 

Slimībizturība: imūna pret kraupi (Vf + poligēna aizturība). Neslimo ar miltrasu, 

puvēm, nav novērots vēzis. Izturīga pret glabāšanas slimībām, taču dažos gados var 

plaisāt kauss – šādiem augļiem iespējama serdes puve. 

Ziemcietība vidēja, līdzīga šķirnei ‘Spartan’, prasa garu veģetācijas sezonu. 

Ieteicamie potcelmi: maza un ļoti maza auguma (B9, B396 u.c.) 

Veidošana: nav grūta, taču var veidot kailus zaru posmus. 


