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IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI 
 

Ābele ‘Aivariņš’ 
 

ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS: 
Ziemas šķirne.  
Koks spēcīga auguma. Vainags ieapaļš, izplests, bet viegli veidojams, ar dabiski optimāliem 

atzarošanās leņķiem, ar spēcīgiem, mehāniski izturīgiem skeletzariem. Šķirne ražīga, bet tai ir vēls 
ražošanas sākums. Ražošanu paātrina potēšana vainagā. Tendence ražot pārbagāti, nepieciešama 
augļaizmetņu retināšana. Kombinētais ražošanas tips - gan uz īsajiem augļzariņiem, gan uz 
rīkšzariem. Zari labi noklājas ar augļzariņiem, neatkailinās. 

Augļi lieli, stipri saplacināti ieapaļi koniski, samērā izlīdzināti gan pēc formas, gan pēc lieluma. 
Pamatkrāsa gaiši dzeltena, parasti nav redzama. Virskrāsa koši tumši rozā saplūdusi, nosedz visu 
augļa virsmu, izteiktas rozā svītras un lieli, balti punkti. Augļi ļoti skaisti, ar savdabīgu, retu krāsu un 
formu, izceļas starp citām šķirnēm. Miza bieza, augļi labi iztur transportēšanu. Mīkstums vidēji 
stingrs, smalkgraudains, balts. Saulē labi izgaismotiem augļiem mīkstumā rozā dzīslas. Garša deserta 
tipa, saldskāba, stabili laba katru gadu. 

Slimībizturība: šķirne nav imūna pret kraupi, bet dārzā ir pietiekami augsta kompleksa izturība 
gan pret kraupi, gan pret vēzi, miltrasu, augļu puvēm un augļu fizioloģiskajiem bojājumiem 
glabāšanas laikā. Var audzēt ar minimālu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu.  

Ziemcietība augsta.  
  
REKOMENDĀCIJAS: 
Piemēroti potcelmi: Pure 1, B.9, MM 106, B.118 
Stādīšanas attālumi: Šķirnei arī uz augumu ierobežojošiem potcelmiem ir samērā spēcīgs 

augums, ieteicams stādīt pēc ābeļu uz vidēja auguma potcelma dārzu stādīšanas shēmām, ar attālumu 
starp kokiem no 1,8 - 2,0 m un vairāk. Ja stāda uz liela auguma sēklaudžu potcelmiem, vēlamais 
attālums starp kokiem 4 - 5 m.  

Veidošanas sistēmas: visvieglāk, vismazāk darbietilpīgi ir veidot rindstarpu virzienā 
saplacinātus vainagus ar pazeminātām galotnēm. Ir iespējami arī slaidās vārpstas tipa vainagi, tomēr 
dabiski resnie, spēcīgi augošie skeletzari veidošanu apgrūtina. Novecojot īsajiem augļzariņiem, 
nepieciešama atjaunojošā griešana ar dzinumu galu īsināšanu un sekojošu lieko ūdenszaru 
izretināšanu vasarā. 

Agrotehnika. Audzējama pēc standarta integrētās audzēšanas vai bioloģiskās audzēšanas 
sistēmu vadlīnijām.  

Augu aizsardzība. Slimību un kaitēkļu ierobežošana pēc standarta integrētās un bioloģiskās 
audzēšanas sistēmu vadlīnijām.  

Vākšanas laiks. Augļu vākšana sākas septembra pirmajā pusē. Orientieris - tūlīt pēc šķirnes 
`Auksis` novākšanas. Ieteicams vākt dalīti - divos paņēmienos. Nokavējot vākšanu, augļi var sākt 
birt, tomēr biezā miza augļus samēra labi pasargā no mehāniskajiem sasitumiem, vairums birušo 
augļu joprojām ir piemēroti ātrai realizācijai. 

Glabāšana, realizācijas laiks. Glabājot normālas atmosfēras dzesētavā, augļi lietojami 
aptuveni pēc 1 - 2 mēnešu glabāšanas. Saglabā labu tirgus - preču kvalitāti apmēram līdz februārim - 
martam. Glabāšanas režīms 1,5 - 2,0 oC temperatūrā, augstā gaisa mitrumā, jo dabiskā vaska slānis 
uz mizas ir vājš. Sausā gaisā augļi vīst. ULO tipa režīmos glabāšanās ilgums pagarinās par vidēji 
3 mēnešiem, bet ir mizas nobrūnēšanas risks. Šobrīd vēl nav zināmas šķirnei drošas gāzu vides 
kompozīcijas, informācija ieteikumos vēlāk tiks papildināta. 

Ātrai realizācijai ir iespējams augļus neglabāt, bet atļaut tiem nogatavoties dārzā kokos un 
novākt oktobra pirmajā nedēļā.  

Šķirne ieteicama komercdārziem, izmantojot integrēto vai bioloģisko audzēšanas sistēmu un 
piemājas dārziem. 
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