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IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI 
 

Ābele ‘Liivika’ 
 

ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS: 
Rudens - agra ziemas šķirne.  
Koks maza auguma, vainags viegli veidojams, izplests, parets; ražo pārsvarā uz rievaiņiem. 

Ražot sāk ātri, ražo ļoti labi, bet ar tieksmi uz periodiskumu. 
Augļi vidēji lieli, ieapaļi koniski, ar nogludinātām ribām, formā ne visai izlīdzināti, tomēr 

izskatīgi. Pamatkrāsa koši dzeltena, virskrāsa oranžsarkana, sedz mazāko daļu augļa vai iztrūkst. 
Mīkstums vidēji stingrs, vēlāk irdens, saldskābs ar salduma pārsvaru, ļoti garšīgs. Augļi transportā 
pietiekami izturīgi, kokā noturīgi. Vācami septembra vidū, dzesētavā glabājas līdz decembrim – 
janvārim, vēlu vākti – tikai līdz novembrim.  

Slimībizturība: laba izturība pret kraupi, tomēr bez augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
bojājumi būs. Laba izturība pret puvēm. Datu par vēža izturību Latvijā ir maz, bet Igaunijas apstākļos 
šķirne pietiekami izturīga. Pūrē, kur ir labvēlīgi apstākļi vēža attīstībai, šī šķirne neslimo. 

Ziemcietība laba.  
  
REKOMENDĀCIJAS: 
Piemēroti potcelmi: B.9, B.396, MM 106, M.26 
Stādīšanas attālumi. Uz maza auguma potcelmiem iespējami samazināti stādīšanas attālumi, 

1,3 m starp kokiem, uz vidēja auguma potcelmiem 2,5 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. Apgriežot 
jāveicina jauno dzinumu veidošanās, lai ražošana būtu regulārāka.  

Agrotehnika. Šķirne kopjama, sekojot integrētas audzēšanas vadlīnijām.  
Ražas normēšana: bagātas ražas gados nepieciešama, lai nodrošinātu labu augļu lielumu un 

mazinātu periodiskumu.  
Augu aizsardzība. Šķirnei ir laba izturība pret kraupi, tomēr vēlami augu aizsardzības līdzekļu 

smidzinājumi atbilstoši integrētās audzēšanas prasībām.  
Vākšanas laiks. Šķirnei ir samērā šaurs “vākšanas logs “, ieteicams vākt, kad pamatkrāsa sāk 

kļūt dzeltena. Jāvāc lielā gatavības pakāpē, ar Streifa indeksu (SI) 0,07 - 0,10, joda-cietes tests 7. 
Vācot agri, saglabāsies nepievilcīga zaļgana krāsa, bet, nokavējot vākšanu, augļu mīkstums būs pārāk 
irdens.  

Glabāšana, realizācijas laiks. Realizācijas gatavība: glabājot dzesētavā, no septembra līdz 
novembrim, optimālos apstākļos līdz janvārim, Brix 11 - 12, stingrums 3 - 4 kg·cm-1 . 

Šķirne ieteicama izmēģināšanai bioloģiskos dārzos, kā arī stādīšanai piemājas dārzos, aizstājot 
līdzīgo šķirni ‘Vidzemes Zelta Renete’, kam augļu glabāšanās laiks ir īsāks. Rudens ienākšanās laika 
un nevienādās augļu formas dēļ komercdārzos izmantojama ierobežoti.  
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