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IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI 

 
Mājas plūme ‘Tegera’ 

 

ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS: 
Koks vidēja auguma, ar spēcīgiem zariem, kas neveidojot augs stāvus, gandrīz kolonnveidā. 

Lai iegūtu vieglāk veidojamu vainagu, jauniem kokiem nepieciešama atzarošanās leņķu 

paplatināšana un zaru atliekšana. Kokiem veselīgs, izteikti tumši zaļas un stingras lapas. Ātrražīgi, 

ražo regulāri.  

Ziedēšanas laiks ir vidēji agrs, zied reizē ar lielāko daļu citām mājas plūmju šķirnēm. 

Pašauglīga vai daļēji pašauglīga.  

Augļi vidēji lieli - diametrs 34 - 38 mm (25 - 40 g), aromātiski un stingri, ar zilganu, biezu 

apsarmi (to notīrot, augļi izskatās tumši sarkanbrūni), gareniski, nedaudz saspiesti, brīvu kauliņu. 

Galda šķirne ar labu garšu, piemērota konditorejas izstrādājumiem un pārstrādei. Varētu būt to zilo 

augļu plūmju šķirņu aizstājēja, kurām ir problēmas ar transportēšanu un ieņēmību uz Monilia laxa. 

Augstā sausnas satura dēļ (vidēji 15,7 Brix% (max. Latvijas apstākļos 23 Brix%)), “vieglajiem” (nav 

stipri gaļīgs mīkstums) un stingrajiem augļiem, tos var viegli un ilgi (2-3 nedēļas) uzglabāt dzesētavā 

un izcili labi transportēt. Ienākas augusta vidū, samērā vienlaicīgi (atkarībā no gada, nolasāmi vienā 

vai divos lasījumos), 

Slimībizturība. Šķirnei ir augsta rezistence uz augļu puvi Monilia laxa un dārzā puvušu augļu 

tikpat kā nav. Jutīga uz plūmju virālo baku vīrusu Šarku Plum pox virus. Šarkas pazīmes var labi 

redzēt uz bojātajām augu lapām un inficētiem augiem. Nav novērota ieņēmība uz sudrablapām, uz 

sausplankumainību vidēji ieņēmīga.  

Ziemcietība. Dobelē un tās apkārtnē koku ziemcietība ir augsta. Citur Latvijā vēl ilggadīgu 

novērojumu datu nav. Ziedpumpuru ziemcietība laba. 

 

REKOMENDĀCIJAS: 

Piemēroti potcelmi un audzēšana. Uz potcelma P. cerasifera vidējā raža 25 kg no koka (pa 

gadiem no 15 līdz pat 45 kg no koka). Arī nelabvēlīgos augšanas gados (atkušņi pavasarī, zemas 

temperatūras ziedēšanas laikā, u.c.) raža bija. Šķirne jutīga uz augsnes nogurumu. Stādījumā, kur 

plūmes stādītas pēc kauleņkokiem, raža no koka visos gados ir bijusi būtiski zemāka, salīdzinot ar 

tiem, kas stādīti citviet.  

Piemēroti stādīšanas attālumi 4 × 6 m. Vainaga galotne aug spēcīgi. Tās augstums atkarīgs pēc 

saimniecībā lietotām tehnoloģijām un ražas novākšanas iespējām. Tā kā koks nav slimībieņēmīgs, 

ražojošiem kokiem pavasarī vainagu atjaunošanai varētu izmantot mehanizēto vainaga veidošanu. 

Galotnes pazemināšanu veic pavasarī. 

Veidošanas sistēmas. Pēc iestādīšanas un galotnes apgriešanas veidosies spēcīgi dzinumi un 

konkurentzari. Pie vasaras veidošanas, garos zarus jāīsina, lai panāktu labāku sānzaru un augļzaru 

veidošanos, konkurentzarus izlauž vai izgriež. Pirmās pakāpes zarus (pamatzarus) jācenšas ieveidot 

pēc iespējas lēzenākus, lai vēlāk raža nebūtu jāvāc stipri augstu. Vēlākos gados regulārās ražas zaru 

galotnes atlieks un vainags veidosies plašs, tāpēc tam standarta pieņemtie stādīšanas attālumi 

3x5 metri var izrādīties par maz, lai dotu kārtīgu ražu. 

Ja vainagu ieveido rūpīgi, tas labi piemērojas piramidālai formai. 

Šķirne pārbaudām plašāk Latvijas dārzos, jo Dobelē sevi pierādījusi kā ražīgu, regulāri 

ražojošu un patērētāju atzītu šķirni. 



2 

Mājas plūme ‘Tegera’ 
 

ZM projekts Nr. 70515/S2P “Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos 
un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde”, 2015 – 2020 

 
 

 
 


