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IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI 
 

Ābele ‘Pamjatj Semakinu’ 
 

ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS: 
Agra ziemas šķirne.  
Koks: vidēja auguma uz vidēja auguma potcelmiem, bet uz maza auguma potcelmiem koki ļoti 

mazi, nelieli. Vainags izplests, samēra skrajš, nesabiezināts. Ražo galvenokārt uz īsajiem 
augļzariņiem, rievaiņiem. Ražot sāk agri, ražība augsta, bet ražības kāpums ir lēns. Novērota tendence 
ražot periodiski. Samērā laba dabiskā fizioloģiskā augļaizmetņu retināšanās.  

Augļi: plakani ieapaļi, izlīdzināti pēc formas, lieli - var sasniegt pat līdz 250 - 300 g, ļoti 
izskatīgi. Pamatkrāsa lietošanas gatavības fāzē dzeltena līdz zaļgani dzeltena. Virskrāsa sarkana, 
saplūdusi, ar sarkanu svītrojumu, nosedz lielāko daļu no augļa virsmas. Mīkstums smalkgraudains, 
krēmkrāsas, vidēji stingrs, ļoti sulīgs. Garša deserta tipa, saldskāba, aromātiska, teicama. Augļi ir 
piemēroti arī pārstrādei.  

Slimībizturība: Škirne nav kraupja imūna, bet dārzā ir pietiekami laba dabiskā izturība pret 
kraupi. Uz lapām var būt nelieli bojājumi, bet augļi parasti ir neskarti. Laba izturība pret vēzi, 
miltrasu. Augļi ir samērā izturīgi arī pret augļu puvēm gan dārzā, gan glabāšanas laikā. 

Ziemcietība: augsta, problēmas nav novērotas, var audzēt uz sava stumbra visās dārzu vietās. 
  
REKOMENDĀCIJAS: 
Piemēroti potcelmi: MM 106, B.9, Pure 1, PB 4 
Stādīšanas attālumi: Uz MM 106  2,5 m starp kokiem, uz B.9, Pure 1 no 1,0 līdz 1,5 m starp 

kokiem, uz PB 4 no 0,75 līdz 1,00 m starp kokiem.  
Veidošanas sistēmas: slaidā vārpsta; plakanais vainags. Uz maza auguma potcelmiem 

izmantojami paņēmieni, kas veicina dzinumu augšanu. 
Agrotehnika: Kopšana pēc pašreizējām integrētās vai bioloģiskās audzēšanas sistēmas 

vadlīnijām.  
Augu aizsardzība: Saskaņā ar integrēto vai bioloģiskās audzēšanas sistēmu vadlīnijām. 
Vākšanas laiks: Augļu vākšanu nedrīkst nokavēt. Tuvojoties vākšanas gatavības fāzei, viegli 

birst. Ieteicams vākt divos-trijos paņēmienos - vispirms vislabāk krāsotos un lielākos, bet pārējos 
aptuveni ar nedēļas intervālu. Pirmā vākšana jāsāk līdzīgos termiņos kā šķirnes ‘Auksis’ vai `Gita`, 
negaidot biršanas sākšanos. Vēlu vāktie augļi ir lietojami uzreiz, pēc neilgas nogatavināšanas istabas 
temperatūrā, vairs nav pietiekami labi piemēroti glabāšanai, jo tad mīkstums ātrāk zaudē sulīgumu, 
kļūst pārāk mīksts un irdens. 

Glabāšana, realizācijas laiks: Glabājot parastā dzesētavā, augļi kļūst lietojami, sākot pēc 
aptuveni viena mēneša glabāšanas, realizējami līdz janvārim - februārim. Prognozējamais kvalitatīvas 
glabāšanas ilgums normālas atmosfēras glabātavās  līdz 3 - 4 mēneši. Izņemot no glabātavas, 
mīkstums samērā ātri paliek irdens. 

Šķirne ieteicama gan piemājas dārziem, gan komercdārziem. Var būt perspektīva arī 
bioloģiskajiem dārziem.  
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