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IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI 
 

Ābele ‘Inta’ 
 

ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS: 
Rudens - agra ziemas šķirne.  
Koks vidēja auguma, vainags viegli veidojams, izplests, vidēji biezs. Ražot sāk ātri, labi, bet ar 

tieksmi uz periodiskumu. 
Augļi vidēji lieli vai lieli, ieapaļi, ar noapaļotām ribām, izskatīgi, samērā izlīdzināti. Pamatkrāsa 

dzeltena vai zaļgandzeltena, virskrāsa koši sarkana vai tumšsarkana, parasti sedz lielāko daļu augļa. 
Mīkstums vidēji stingrs, kraukšķīgs, saldskābs ar salduma pārsvaru, aromātisks, garšīgs. Augļi 
transportā izturīgi, kokā noturīgi. Vācami septembrī, dzesētavā glabājas 3 - 4 mēnešus, atkarībā no 
gatavības vākšanas brīdī.  

Slimībizturība: vidēji laba izturība pret kraupi, laba izturība pret puvēm. Datu par vēža izturību 
trūkst, līdz šim bojājumi nav novēroti.  

Ziemcietība Zemgalē un Dienvidkurzemē laba, citur maz pārbaudīta. 
  
REKOMENDĀCIJAS: 
Piemēroti potcelmi: B.9, B.396 
Stādīšanas attālumi. Uz maza auguma potcelmiem 1,5 m starp kokiem, uz vidēja auguma 

potcelmiem 2,5 – 3,0 m starp kokiem. 
Veidošanas sistēmas. Uz maza auguma potcelma koki veidojami pēc slaidās vārpstas 

principiem, uz vidēja auguma potcelma ieteicams veidot plakanu vai piramidālu vainagu. Lai augļi 
labi krāsotos, svarīgi novērst vainaga sabiezināšanos.  

Agrotehnika. Šķirne kopjama, sekojot integrētas audzēšanas vadlīnijām.  
Ražas normēšana: bagātas ražas gados nepieciešama, lai nodrošinātu labu augļu lielumu.  
Augu aizsardzība. Šķirnei ir vidēji laba izturība pret kraupi, tāpēc vēlami augu aizsardzības 

līdzekļu smidzinājumi atbilstoši integrētās audzēšanas prasībām.  
Vākšanas laiks. Šķirnei ir samērā liels “vākšanas logs “- Streifa indeksa vērtība (SI) apmēram 

2 nedēļas saglabājas nemainīga. Vācami labi nokrāsojušies augļi ar SI=0,9, joda-cietes tests 7. 
Ieteicams vākt dalīti. Vācot reizē, mazāk gataviem augļiem saglabāsies zaļgana pamatkrāsa, 
dzesētavā iespējami mīkstuma bojājumi, garšas izmaiņas.  

Glabāšana, realizācijas laiks. Realizācijas gatavība: no septembra līdz novembrim, 
decembrim, optimālos apstākļos līdz februārim, Brix 12 - 14, stingrums 4 - 5 kg·cm-1.  

Šķirne ieteicama izmēģināšanai komercdārzos, izmantojot integrētās audzēšanas sistēmu.  
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