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Audzēšanas tehnoloģijas 
ābelēm – ieskats pētījumos 



‘Trebū sēklaudzis’ uz 
potcelma MM 106, 
stādīšanas attālumi 3 m 

Serinka Ničnera  Zemeņu Trebū sēklaudzis 

Izmēģinājums stādīts 
2011. gada pavasarī.  
Izmantoti viengadīgi, 
nezaroti stādi. 
Stādīšanas attālumi:  
1,5 × 4  un 3 × 4 m. 
Potcelms: MM 106 

Latvijā tradicionāli audzēto veco 
ābeļu šķirņu salīdzināšana 
intensīva tipa stādījumos 



Šķirnes Stadīšanas attālums, m Raža no koka, kg Ražība, t/ha 

Trebū 
sēklaudzis 

1,5 5,2 8,7 
3,0 5,7 9,5 

vidēji 5,5 9,1 
Ničneru 
Zemeņu 

1,5 4,8 8,1 
3,0 4,1 6,9 

vidēji 4,5 7,5 
Serinka 1,5 2,3 3,8 

3,0 0,7 1,3 
vidēji 1,6 2,6 

Raža šķirnēm dažādās sistēmās 2014. gadā 

- Pirmā raža šķirnei ‘Trebū sēklaudzis’ iegūta trešajā gadā pēc stādīšanas.  
- Literatūrā norādīts, ka šķirne ‘Ničneru Zemeņu’ ir mazražīga uz sava stumbra, 
auglīgās augsnēs sāk ražot 5. – 6. gadā, nabadzīgās smilts augsnēs pat tikai 12. – 
15. gadus pēc stādīšanas. ‘Serinka’ jeb ‘Mālābele’ uz sēklaudžu potcelma ražot sāk 
8 – 10. gadā pēc stādīšanas, ļoti lēnām kāpinot ražas.  
- Vislielākie augļi 2014. g. šķirnei ‘Ničnera Zemeņu’, mazākie ‘Trebū sēklaudzis’ 



-    šķirnes:  ‘Dace’, ‘Edīte’, ‘Eksotika’, ‘Daina’, Saltanata’; 
-   apdobju kopšanas un mitruma uzturēšanas veids: 

kontrole un šķeldas mulča; 
- maza auguma potcelmi: M.9 un B.396. 

Izmēģinājums stādīts 
2011. gada pavasarī.  
Izmantoti viengadīgi, 
nezaroti stādi. 
Stādīšanas attālumi: 
1,5 × 4 m. 

Jauno, pret kraupi izturīgu ābeļu šķirņu pārbaude uz maza auguma potcelmiem 



‘Dace’ /M.9 ‘Edīte’ / M.9 



‘Daina’ 

L.Ikases foto 

‘Eksotika’ 

‘Saltanat’ 



• Šķirnei ‘Dace’, salīdzinot ar citām šķirnēm, pirmo divu gadu raža 
bijusi vislielākā, sevišķi uz potcelma B.396 (15,4 kg). 
 
 

• Šķirnēm ar sīkākiem augļiem (‘Eksotika’ un ‘Daina’) 2014.g. lielāka raža iegūta, ja 
apdobes mulčētas ar šķeldu. 

• Uz potcelma B.396 labāk ražoja ‘Dace’, ‘Saltanata’ un ‘Eksotika’,  savukārt šķirnes 
‘Daina’ un ‘Edīte’ uz potcelma M.9. 

 

Aprēķinātā vidējā ražība šķirnei ‘Dace’ ceturtajā gadā 15 t/ha. 
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‘Dace’ ‘Edīte’ 

Raža kraupja imūnām šķirnēm 2013 un 2014. gadā, kg no koka 
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Dace Saltanata Eksotika Daina Edīte Vidēji 

M 9 

B 396 

Ābolu vidējā masa (2014), g 

Ja apdobe mulčēta ar šķeldu, visām šķirnēm augļi bija  lielāki 
vidēji  par 10%,  
sevišķi izteikti šķirnēm ‘Dace’ un ‘Edīte’  uz potcelma M.9, 
kurām starpība ar nemulčēto variantu bija 21-24%. 



Novērojumi un ieteikumi: 
§ Vērtējot koku zarošanos, kā piemērotākā slaidās vārpstas formai 

atzīstama šķirne ‘Dace’, sevišķi kombinācijā ar potcelmu B.396. 
§ Ar ražas normēšanu šai šķirnei jāsamazina pirmo ražu lielums 

un ar klājzaru atjaunošanu jāveicina augšana, lai arī turpmāk 
saglabātu tās ražošanas potenciālu. 

§ Škirnēm ‘Edīte’ un ‘Saltanat’ veidojas kailu zaru pamatnes, 
sevišķi, ja dzinumi pirmajā gadā bijuši spēcīgi. 

§ Šķirnēm ‘Edīte’ un ‘Daina’ piemērotāks potcelms varētu būt 
mazāk ziemcietīgais M.9. 

 



Šķirņu pārbaude uz potcelma B.396 

Izmēģinājumā iekļautas šķirnes: ‘Gita’, ‘Antejs’, ‘Rubin (Kaz.)’, ‘Ligol’, 
‘Kovaļenkovskoje’, ‘Baltais Dzidrais’ un ‘Konfetnoje’. 
Stādīšanas attālumi: 4 x 1,5 m 

‘Baltais Dzidrais’ 

‘Konfetnoje’ 

‘Gita’ 

‘Rubins’ ‘Antejs’ 



Šķirne 
Fons – situācija pirms dārza ierīkošanas 

apdobe jaukti apstākļi zālājs 
Baltais Dzidrais 9,1 11,1 25,4 
Konfetnoje 5,8 9,4 8,9 
Kovaļenkovskoje 8,4 8,6 6,6 
Rubin 19,1 17,9 21,8 
Gita 22,1 27,6 27,1 
Ligol 25,1 21,1 26,1 
Antejs 17,6 16,9 20,0 
vidēji 14,5 15,0 21,0 

Raža šķirnēm (2014) atkarībā no fona pirms dārza ierīkošanas, kg no koka 

Sestajā gadā pēc viengadīgu stādu iestādīšanas lielākās ražas iegūtas 
šķirnēm ‘Gita’ un ‘Ligol’, ražībai sasniedzot attiecīgi 44 un 41 t/ha. 
Vidēji pēdējos trijos gados attiecīgi 21 un 25 t/ha. 

Vasaras šķirnēm vidēji augstāka raža iegūta ‘Baltais Dzidrais’ (22t/ha). 

Pozitīva ietekme vērojama, ja dārzā vietā iepriekš audzis zālājs. 



Ābeļu šķirņu salīdzinājums uz diviem maza auguma potcelmiem 

Izmēģinājumā iekļautas šķirnes: ‘Gita’, ‘Antejs’, ‘Rubin (Kaz.)’, ‘Ligol’, 
‘Kovaļenkovskoje’, ‘Baltais Dzidrais’ un ‘Konfetnoje’. 
Potcelmi: B.396 un M.9 
Stādīšanas attālumi : 4 x 1 m 

‘Gita’ 

‘Ligol’ 



Šķirnes 
Raža (2014), kg 

no koka 
Ražība, t/ha 

2014 Vidēji 2012 - 2014 
Baltais Dzidrais 6,7 16,8 27,5 
Konfetnoje 5,6 14,1 10,7 
Kovaļenkovskoje 11,1 27,8 43,1 
Rubin 11,6 28,9 13,4 
Gita 19,2 47,9 24,3 
Ligol 20,8 52,1 27,7 
Antejs 13,7 34,3 15,3 
B.396 13,9 34,8 18,0 

M.9 11,5 28,8 23,4 

Ražu raksturojošie rādītāji vasaras un ziemas šķirnēm uz diviem maza auguma 
potcelmiem 

Kā perspektīva izceļama kraupja imūnā šķirne ‘Gita’ un potcelms B.396. Savukārt, 
lai arī ražošanas potenciāls ir augsts, kā arī augļu ilgi glabājami, tikai ļoti labām 
dārza vietām ieteicama šķirne ‘Ligol’, lai gan tai nepieciešami kraupja ierobežošanas 
pasākumi. To vēlams audzēt kombinācijā ar potcelmu B.396. Uz potcelma M.9 šai 
šķirnei kopš izmēģinājuma ierīkošanas zaudēti 27 % koku. 



Dace 
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