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IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI 
 

Ābele ‘Bohemia’ 
 

ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS: 
Ziemas šķirne.  
Koks vidēja auguma, vainags rets, izplests, ražo uz rīkšzariem un reti izvietotiem rievaiņiem, 

zaru pamatnes atkailinās. Ražot sāk vidēji ātri, ar pareizu vainaga veidošanu pietiekami ražīga. 
Tieksme ražot ik gadus.  

Augļu kvalitāte izcila. Tie vidēji lieli vai lieli, ieapaļi koniski, gludi, ļoti izlīdzināti, izskatīgi. 
Pamatkrāsa dzeltena, virskrāsa koši tumšsarkana, sedz lielāko daļu augļa. Mīkstums vidēji stingrs, 
saldskābs, aromātisks, vienmēr ar teicamu garšu. Augļi transportā izturīgi, kokā noturīgi līdz 
vākšanas gatavībai. Vācami no septembra 2. puses, dzesētavā glabājas līdz februārim, martam vai 
ilgāk; glabāšanas beigās izplatās puves.  

Slimībizturība: samērā laba izturība pret kraupi, kaut gan bez augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas neliels kraupis būs; bojā augļu puves un vēzis.  

Ziemcietība viduvēja, tomēr labās dārzu vietās pārziemo visā Latvijas teritorijā. Vecākiem 
kokiem ziemcietība pazeminās. Sliktākās dārzu vietās obligāti potējama vainagā. Ieteicams potēt 
vainagā arī labās dārzu vietās, jo tad būs ātrāks ražošanas sākums un stabilāka ikgadējā ražība. 

  
REKOMENDĀCIJAS: 
Piemēroti potcelmi: B.9, B.396, Pure1, MM 106 
Stādīšanas attālumi. Uz maza auguma potcelmiem 1,5 m starp kokiem, uz vidēja auguma 

potcelmiem 2,5 – 3,0 m starp kokiem, uz sēklaudžu potcelmiem 4 × 6 m. 
Veidošanas sistēmas. Tikai ar detalizētu veidošanu iespējams panākt, lai šķirne labi zarotos un 

attiecīgi dotu labas ražas. Rīkšzaru ražošanas tipam dzinumu pamatnes stipri atkailinās, bet katra 
rīkšzara galā abpus auglim veidojas divi jaunie dzinumi. Lai veicinātu zarošanos, viens no tiem agri 
pavasarī jāsaīsina. Šāda veidošana uz potcelma Pure 1 deva labus rezultātus, bet ir darbietilpīga. Uz 
maza auguma potcelma koki veidojami pēc slaidās vārpstas principiem, uz vidēja auguma potcelma 
ieteicams veidot plakanu vai piramidālu vainagu. Jebkurā gadījumā jāpaplašina skeletzaru atiešanas 
leņķi.  

Agrotehnika. Šķirnei jānodrošina labi augšanas apstākļi, lai paaugstinātu ziemcietību. 
Jāierobežo pārlieka slāpekļa mēslojuma lietošana, jo tas veicinās garu pieaugumu veidošanos, 
vainags kļūs ļoti rets, un ražas pieaugs lēni.  

Ražas normēšana: šķirnei vairums augļu veidojas pušķos dzinumu galos, kas iespiesti starp 
diviem jaunajiem pieaugumiem. Pušķī jāatstāj ne vairāk kā divi āboli. Pretējā gadījumā vākt augļus 
ir grūti, un bieži tiem iztrūkst kātiņš.  

Augu aizsardzība. Šķirnei ir laba izturība pret kraupi, tomēr vēlami augu aizsardzības līdzekļu 
smidzinājumi atbilstoši integrētās audzēšanas prasībām. Lietainās sezonās neilgi pirms vākšanas 
gatavības augļiem kāta bedrē var sākties mizas mikroplaisāšana, glabāšanas laikā tas pastiprina puvju 
bojājumus. Šādās sezonās dārzā nepieciešami vēlie fungicīdu miglojumi. Stumbra miza un zaru 
pamatnes jāsargā no ziemas bojājumiem, tos kaļķojot; sala brūcēs bieži iemetas vēzis. Potējumi 
vainagā pārziemo daudz labāk, vēzis bojā reti, tad var nekaļķot. 

Vākšanas laiks. Vācami septembra beigās vai oktobra sākumā, kad joda-cietes tests ir ne vairāk 
kā 4 - 5 balles (9 ballu skalā). Nokavējot vākšanu, augļu miza plaisā (īpaši pie kātiņa), un glabāšanas 
laikā attīstās puve.  

Glabāšana, realizācijas laiks. Realizācijas gatavība: sākot no novembra līdz februārim, 
martam. Labu garšu un mīkstuma kvalitāti saglabā līdz glabāšanas beigām, bet cieši jāseko puves 
attīstībai.  

Šķirne ieteicama komerciālai audzēšanai tikai prasmīgiem dārzkopjiem labākajās dārzu vietās. 
Piemērota realizācijai kā “ekstra klases” auglis.  
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