
Skābo ķiršu šķirnes LVAI



Lielākajai daļai skābo ķiršu šķirņu 
raksturīgi:

• Laba koku ziemcietība
• Vidēja ziedpumpuru ziemcietība
• Vidējs koka augums (ap 3 m)
• Raža veidojas gan uz pušķzariņiem, gan uz 

iepriekšējā gada skeletzariem
• Daļēja pašauglība (ražo arī viens koks, bet vairāku 

šķirņu koki kopā – labāk) 
• Augļi nogatavojas vidēji vēlu - jūlija otrajā pusē
• Slimo ar lapbiri



Šķirnes, kuru augļi ir saldskābi



‘Zentenes’

• Vidēja – liela auguma koki
• Ražo galvenokārt uz 

pušķzariņiem
• Labas ražas nav regulāras 

(ziedpumpuru ziemcietība, 
apputeksnēšanās)

• Laba augļu garša
• Augļa masa – 3.5...4.5 g



‘Desertnaja Morozovoi’
• Stāvs zarojums
• Koku ziemcietība vidēja 

- laba 
• Ražīga
• Nogatavojas vidēji agri–

jūlija vidū
• Deserta augļi, nav 

transportizturīgi
• Augļa masa- 3.5...4.5 g 



‘Prevoshodnaja Koļesņikovoi’

• Pēdējos gados stipri 
slimo ar lapbiri

• Tumši sarkani augļi
• Laba augļu garša
• Augļa masa – 3.5...4g



‘Haritonovskaja’
• Pagaidām maz novērota
• Koku ziemcietība laba
• Ļoti laba augļu garša
• Augļa masa ap 4.8 g

• Iepriekšējos gados 
ražība bija laba

Šogad raža nebūs liela. Iemesli: ziedpumpuru 
ziemcietība, nelabvēlīgi apstākļi apputeksnēšanās laikā.

•Iepriekšējos gados slimībizturība bija laba.
Šogad slimoja ar “ķiršu mēri” (izraisa sēnes Monilia vai 
baktērijas Pseudomona)



Šķirnes, kuru augļi ir skābi



Latvijas Zemais
• Koku augums mazs –

vidējs (2-2,5 m)
• Nokarens zarojums, zari 

atkailinās. Īpaši 
atsaucīgs uz vainaga 
retināšanu un zaru 
īsināšanu.  

•Stipri slimo ar lapbiri
•Ražība atkarīga no klona
•Augļi nogatavojas vidēji agri – jūlija vidū.
•Augļa masa - 3...3.5 g



‘Nordia’

• Koku augums vudēji 
mazs (2-2,5 m)

• Ziedpumpuru 
ziemcietība zem vidējas

• Laba slimībizturība
• Augļa masa – 3.5...4 g 



‘Orļica’

• Skeletzariem plati 
atzarošanās leņķi

• Raža galvenokārt 
veidojas uz 
pušķzariņiem

• Augļi nogatavojas vidēji 
vēlu - jūlija beigās.

• Augļa masa 3.5 ...4 g



Bulatņikovskaja

• Stāvs zarojums
• Laba slimībizturība
• Pašauglīga
• Ražīga
• Augļa masa 3.5...4 g

•Augļi tumši sarkani, ar vieglu rūgtenumu 



‘Šokoladņica’

• Koku augums vidēji 
mazs (2-2,5 m)

• Plati atzarošanās leņķi
• Pašauglīga, ražīga
• Stipri slimo ar lapbiri
• Augļi tumši sarkani
• Augļa masa 3.5 ...4 g



‘Tamaris’
• Koku augums neliels 

(1.5 -2 m)
• Zied vēlāk nekā citas 

ķiršu šķirnes
• Raža veidojas uz 

pušķzariņiem
• Laba izturība pret 

lapbiri, bet augļus 
bojā pelēkā puve

• Pašauglīga
• Ražīga
• Lieli augļi (4.5 ... 5.5 g), tiem savelkoša garša, toties 
augsts polifenolu saturs



Paldies par uzmanību!


	Skābo ķiršu šķirnes LVAI
	Lielākajai daļai skābo ķiršu šķirņu raksturīgi:�
	Šķirnes, kuru augļi ir saldskābi
	‘Zentenes’
	‘Desertnaja Morozovoi’
	‘Prevoshodnaja Koļesņikovoi’
	‘Haritonovskaja’�
	Šķirnes, kuru augļi ir skābi
	Latvijas Zemais�
	‘Nordia’
	‘Orļica’�
	Bulatņikovskaja
	‘Šokoladņica’
	‘Tamaris’
	Paldies par uzmanību!

