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Integrētajai audzēšanai ieteicamās aveņu (vasaras) šķirnes 
 
 

Audzēšanai visā Latvijā ieteicamas šķirnes:  
 
‘Gusar’ 
 Vidēji vēlīna šķirne ar labu ziemcietību, ražību. Ogas vidējas līdz lielas, blīvas, ar labu garšu. 
Vidēja izturība pret mizas plaisāšanu. Šķirnei piemīt paaugstināta sausumizturība. 
 
‘Kapriz Bogov’ 
Vēlīna šķirne. Laba ziemcietība, ražība, izturība pret slimībām un kaitēkļiem. Ogas vidēji lielas vai 
lielas, ar labu garšu, vidēji stingras. .  
 
‘Ļubetovskaja’ 
Vidēji agrīna šķirne. Laba ziemcietība, ražība, izturība pret slimībām un kaitēkļiem. Ogas samērā 
lielas, ar ļoti labu garšu, vidēji stingras. Vidēja izturība pret mizas plaisāšanu. 
 
‘Meteor’ 
 Agrīnākā no vasaras aveņu šķirnēm, ar labu izturību pret zemām temperatūrām, bet jutīga pret 
atkušņiem. Ogas vidēji lielas, vidēji stingras, ar labu garšu. Samērā laba izturība pret stublāju 
slimībām. 
 
‘Peresvet’ 
Vidēji vēla šķirne. Laba ziemcietība, ražība, izturība pret slimībām un kaitēkļiem. Ogas vidēji lielas, 
stingras, ar samērā labu garšu, vāju aromātu. 
 
‘Skromņica’ 
Vidēji agra šķirne ar labu ziemcietību, bet var ciest atkušņos. Ogas vidēji lielas, pietiekami labi 
transportējamas, ar labu garšu. Dzinumiem ļoti maz dzeloņu. Samērā laba izturība pret stublāju 
slimībām. 
 
‘Sputņica’ 
Vidēji agra šķirne, pietiekami ziemcietīga, ļoti ražīga. Ogas, vidēji lielas, tumši sarkanas, ar labu 
garšu. Vidēja izturība pret slimībām un kaitēkļiem.  
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Dārziem labvēlīgās vietās ieteicamas aveņu šķirnes:  
 
‘Glen Ample’ 
Vidēji vēla šķirne. Ziemcietība vidēja. Ogas lielas, stingras un labi transportējamas, viegli vācamas. 
Dzinumi bez dzeloņiem. Ieņēmīga pret aveņu ērci.  
 
‘Glen Magna’ 
Vidēji vēla šķirne, ziemcietība vidēja, laba ražība un izturība pret slimībām, vidēja izturība pret 
kaitēkļiem. Lielas, pievilcīgas, stingras ogas ar vidēju garšu. Dzinumi bez dzeloņiem. Vidēji 
izturīga pret kaitēkļiem. 
 
‘Lazarevskaja’ 
Vidēji agra šķirne. Ziemcietība vidēja vai pat zema. Ogas lielas, pievilcīgas, garšīgas. Ražība laba. 
Vidēja izturība pret slimībām un kaitēkļiem. Prasīga pret labiem kopšanas apstākļiem.  
 
‘Norna’ 
Vidēji agra šķirne. Ziemcietība vidēja. Ražība laba. Ogas lielas, piemērotas pārstrādei un svaigam 
patēriņam. Ieņēmīga pret lapu čokurošanos, dzinumu plaisāšanu.  
 
‘Octavia’  
Vēlīna šķirne. Ziemcietība vidēja. Lielas, pievilcīgas, stingras ogas, ar samērā labu garšu. Vidēji 
laba izturība pret slimībām.  
 
‘Rubin Bolgarskij’ (Bulgarski Rubin) 
 Vidēji vēla šķirne ar vidēju ziemcietību, bet Kurzemes pusē pārziemo labi. Šķirne ražīga. Ogas 
vidēji lielas, ar ļoti labu garšu, vidēji stingras. Ieņēmīga pret vīrusslimībām un mizas plaisāšanu.  
 
 
 
 

Nepieciešama plašāka pārbaude:  
 
‘Božestvennaja’ Vidēji agrīna šķirne . Ziemcietība apmierinoša. Ogas lielas samērā stingras, garša 
laba. Vidēja izturība pret dzinumu slimībām. Dzinumi bez dzeloņiem  
 
‘Ina’ 
Vidēji vēla lielogu šķirne ar vidēju līdz labu, ziemcietību. Ogas ar labu kvalitāti – ļoti lielas, 
stingras, ar samērā labu garšu. Vidēja izturība pret dzinumu sēņu slimībām, ieņēmīga pret aveņu 
pundurainības vīrusu.  
 
‘Liene’ 
 Vidēji agrīna šķirne ar labu ziemcietību un ražību. Ogas palielas, koniskas, kauleņi sīki, izlīdzināti, 
garša laba. Laba izturība pret slimībām.  
 
‘Lina’ 
Vidēji agrīna šķirne. Ziemcietība apmierinoša. Ražība augsta. Laba sausumizturība. Ogas vidēji 
lielas vai lielas, gaišas, ar labu garšu. Apmierinoša izturība pret slimībām.  
 
‘Malling Freya’ 
Agra. Ziemcietība vidēja. Laba izturība pret stublāju slimībām un kaitēkļiem. Ražīga. Ogas lielas, 
stingras, garša apmierinoša. Dzinumi bez dzeloņiem. 
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‘Patricija’ 
Lielogu šķirne. Ziemcietība vidēja, ražība laba. Samērā laba izturība pret dzinumu slimībām. Ļoti 
labu ogu kvalitāte. Dzinumi bez dzeloņiem.  
 
‘Rodnaja’ 
Samērā agra, laba ziemcietība, ražīga. Ogas vidēji lielas, ar samērā labu garšu, diezgan mīkstas. 
Vidēja izturība pret stublāju slimībām, lapu plankumainībām un aveņu vaboli. Laba izturība pret 
aveņu ziedu smecernieku, ērci, pelēko puvi. Dzinumi gari, no ražas noliecas, jābalsta. Dzinumiem 
maz dzeloņu. Rudenī var remontēt. 
 
‘Valdai’ 
Vidēji agra, ražīga. Ziemcietība samērā laba. Ogas vidēji lielas, stingras vai vidēji stingras ogas, ar 
labu garšu, spilgti sarkanā krāsā. Šķirnei vidēja izturība pret mizas plaisāšanu.  
 
‘Viktorija’ 
Vidēji vēlīna lielogu šķirne, vidēji ražīga. Ziemcietība vidēja līdz laba. Ogām laba kvalitāte. Vidēja 
izturība pret dzinumu sēņu slimībām.  

 


