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Integrētajai audzēšanai ieteicamās upeņu  šķirnes 
 

Audzēšanai visā Latvijā ieteicamas šķirnes:  
 
‘Bagira’  
Vidējs ogu ienākšanās laiks. Laba ziemcietība un ražība. Lielas ogas, ar ļoti labu garšu. Vidēji 
izturīga pret lapu plankumainībām un jāņogu stiklspārni. Laba izturība pret miltrasu. Ieteicama 
audzēšanai svaigam patēriņam. 
 
‘Ben Alder’  
Vēla ogu ienākšanās. Laba ziemcietība, ražība. Ogas vidēji lielas, ar vidēji labu garšu, ieteicamas 
pārstrādei. Laba izturība pret slimībām un kaitēkļiem. Piemērota mehanizētai vākšanai. Ieteicama 
audzēšanai pārstrādei. 
 
‘Ben Connan’  
Vēls ogu ienākšanās laiks. Laba ziemcietība un ražība. Lielas ogas, ar vidēji labu garšu. Laba 
izturība pret sēnīšu slimībām un kaitēkļiem. Ieņēmīga pret reversiju un pumpuru ērci. Ieteicama 
audzēšanai pārstrādei. 
 
‘Ben Tirran’  
Ļoti vēla ogu ienākšanās, laba ziemcietība un ražība. Krūms kompakts. Ogas vidēji lielas, ar vidēji 
labu garšu, ieteicamas pārstrādei. Laba izturība pret slimībām. Var bojāt pumpuru ērce. Piemērota 
mehanizētai vākšanai. Ieteicama audzēšanai pārstrādei. 
 
‘Gagatai’  
Vidējs ogu ienākšanās laiks, laba ziemcietība, ražība, lielas ogas, ar labu garšu. Samērā laba izturība 
pret sēnīšu slimībām un kaitēkļiem. Ieņēmīga pret reversiju. Ieteicama audzēšanai svaigam 
patēriņam. 
 
‘Ļentjai’  
Vēls ogu ienākšanās laiks. Laba ziemcietība un ražība. Lielas, ļoti garšīgas ogas. Laba izturība pret 
slimībām. Ieņēmīga pret pumpuru ērci. Ieteicama audzēšanai svaigam patēriņam. 
 
‘Mara’ (‘Mara Eglite’)  
Ļoti vēls ogu ienākšanās laiks. Laba ziemcietība un ražība. Ogas ļoti lielas, ar vidēji labu garšu, 
universālai izmantošanai. Laba izturība pret slimībām, bet ieņēmīga pret pumpuru ērci un reversiju. 
Piemērota mehanizētai vākšanai. Ieteicama audzēšanai pārstrādei. 
 
‘Seļečenskaja’  
Agrīns ogu ienākšanās laiks. Samērā ziemcietīga un ražīga. Ogas lielas vai ļoti lielas, ar deserta 
garšu. Vidēja izturība pret lapu slimībām un pumpuru ērci. Prasīga pret labu kopšanu. Ieteicama 
audzēšanai svaigam patēriņam. 
 
‘Vernisaž’  
Vidēji agra ogu ienākšanās, laba ziemcietība, ražība. Vidēji stāvs krūms. Ogas lielas vai vidēji 
lielas, ar vidēji labu garšu. Laba izturība pret slimībām un kaitēkļiem. Ieteicama audzēšanai 
pārstrādei. 
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Dārziem labvēlīgās vietās ieteicamas arī:  
 
‘Svita Kijevskaja’  
Agrīns ogu ienākšanās laiks. Bargās ziemās var apsalt. Ražīga. Ogas ļoti lielas, vidēji garšīgas, 
ieteicamas svaigam tirgum. Laba izturība pret slimībām un pumpuru ērci. Ieteicama audzēšanai 
pārstrādei. 
 
‘Veloi’  
Vēls ogu ienākšanās laiks. Vidēji laba ziemcietība. Laba ražība. Lielas, garšīgas ogas. Laba izturība 
pret sēnīšu slimībām un kaitēkļiem. Ieņēmīga pret reversiju. Ieteicama audzēšanai svaigam 
patēriņam. 
 
 
 
 

Nepieciešama plašāka pārbaude:  
 
‘Almo’  
Vidējs ogu ienākšanās laiks. Laba ziemcietība un ražība. Lielas ogas, ar ļoti labu garšu. Laba 
izturība pret slimībām un kaitēkļiem.  
 
‘Chuckleberry’ 
Raksturojas ar samērā vēlu ogu ienākšanās laiku, apmierinošu ražību, lielām, pievilcīgām ogām, bet 
viduvēju garšu, biezu miziņu. Laba ziemcietība, izturība pret pumpurērcēm un ērkšķogulāju 
Amerikas miltrasu. Krūms vidēji stāvs kompakts, pazems.  
 
‘Eļevesta’ 
Raksturojas ar vidēju ogu ienākšanās laiku, augstu ražību, samērā lielām, pievilcīgām ogām, bet ar 
viduvēju garšu. Laba ziemcietība, apmierinoša izturība pret slimībām, taču nedaudz novēroti 
pumpurēču bojājumi, tāpēc nebūtu ieteicama audzēšanai vietās ar paaugstinātu pumpurērces 
izplatību. Krūms vidēji augsts, plats, zari diezgan izliecas. 
 
‘Intercontinental’  
Vidējs ogu ienākšanās laiks. Laba ziemcietība un ražība. Lielas ogas, ar labu garšu. Ogas samērā 
slikti atdalās no ķekara. Laba izturība pret lapu slimībām un kaitēkļiem. Ieņēmīga pret reversiju. 
 
‘Izjumnaja’  
Agrs ogu ienākšanās laiks. Labas kvalitātes deserta ogas. Vidēji izturīga pret pumpuru ērci un lapu 
plankumainībām. Ieteicama audzēšanai svaigam patēriņam. 
 
‘Karina’ 
Raksturojas ar samērā vēlu ogu ienākšanās laiku, labu ražību, ļoti lielām ogām, labu izturību pret 
kaitēkļiem un slimībām. Varētu būt perspektīva audzēšanai svaigam patēriņam. Krūms vidēji stāvs, 
plats, bet samērā kompakts.  
 
‘Key Royal’ 
Varētu būt perspektīva kā desertšķirne, jo raksturojas ar lielām, pievilcīgām, ļoti labas garšas ogām 
un augstu ražību, taču šī šķirne uzrādīja ieņēmību pret pumpuru ērci un upeņu virālo pilnziedainību 
jeb reversiju, tāpēc nebūtu ieteicama audzēšanai vietās ar paaugstinātu pumpurērces izplatību. 
Krūms augsts, vidēji stāvs. 
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‘Ores’ 
Raksturojas ar samērā vēlu ogu ienākšanās laiku, labu ražību. Varētu būt perspektīva audzēšanai 
pārstrādei, jo ogas ir nelielas, ar viduvēju garšu un samērā biezu miziņu. Krūms vidēji stāvs, 
kompakts. 
 
‘Ritmo’   
Vidēji vēla ogu ienākšanās. Laba ražība, ogas lielas, pievilcīgas, ķekari īsi. Garša patīkami 
saldskāba. Laba ziemcietība, izturīga pret miltrasu un pumpurērci. 
. 
‘Talisman’  
Vidējs ogu ienākšanās laiks. Laba ziemcietība un ražība. Lielas ogas, ar labu garšu. Laba izturība 
pret slimībām un kaitēkļiem.  
 
‘Vospominaņije’  
Vidējs ogu ienākšanās laiks. Laba ziemcietība un ražība. Lielas, samērā garšīgas ogas. Laba izturība 
pret slimībām. Ieņēmīga pret pumpuru ērci.   

 


