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Integrētajai audzēšanai ieteicamās zemeņu šķirnes 
 

Audzēšanai visā Latvijā ieteicamas šķirnes:  
 
‘Dukat’  
Vidēji agra ogu ienākšanās, laba ziemcietība un ražība. Lielas, patumšas, samērā stingras ogas, 
universālai izmantošanai. Laba izturība pret slimībām. Maz stīgo. 
 
‘Elkat’  
Vidēji agra ogu ienākšanās, laba ziemcietība, ražība, lielas, pievilcīgas ogas, vidēji stingras, ar 
saldskābu garšu, laba izturība pret slimībām un kaitēkļiem.  
 
‘Honeoye’  
Agra ogu ienākšanās. Ziemcietība vidēja, ražība vidēja līdz laba. Lielas, stingras, pievilcīgas ogas, 
tumšā krāsā. Ieteicama audzēšanai svaigam tirgum un saldēšanai. Ieņēmīga pret sakņu slimībām, 
īpaši, ja audzē uz melnās plēves. Laba izturība pret pelēko puvi. Var audzēt plēves tuneļos agrās 
ražas ieguvei.  
 
‘Induka’  
Vidēji agra ogu ienākšanās, laba ziemcietība un augsta ražība. Lielas, stingras, bet paskābas ogas, 
tumšā krāsā. Laba izturība pret lapu un sakņu slimībām. Vidēja izturība pret pelēko puvi.  
 
‘Pandora’  
Ļoti vēla ogu ienākšanās. Samērā laba ziemcietība. Piemīt vīrišķā sterilitāte, tāpēc blakus 
apputeksnēšanai jāaudzē cita vēlu ziedoša šķirne. Ja nodrošināta laba apputeksnēšanās, ražība laba 
vai ļoti laba. Ogas ļoti lielas, pievilcīgas, stingras, ar labu garšu, universālai lietošanai. Veido ļoti 
lielu ceru, tāpēc ieteicams stādīt retāk. Vidēja izturība pret pelēko puvi.  
 
‘Polka’  
Vidēji agra ogu ienākšanās. Ziemcietība vidēja līdz laba, ražība ļoti laba. Lielas vai vidēji lielas, 
samērā stingras, saldas ogas, patumšā krāsā, universālai izmantošanai. Vidēji izturīga pret lapu 
plankumainībām, zemeņu ērci.  
 
‘Senga Sengana’  
Vidēji vēla ogu ienākšanās, laba ziemcietība un ražība. Ogas tumši sarkanas, lielas vai vidēji lielas, 
samērā stingras, ieteicamas pārstrādei un saldēšanai. Ieņēmīga pret pelēko puvi.  
 
‘Sonata’  
Vidējs ogu ienākšanās laiks, apmierinoša ziemcietība, laba ražība, lielas, stingras ogas, ar ļoti labu, 
saldu garšu. Laba izturība pret lapu slimībām, vidēja izturība pret kaitēkļiem. Veido diezgan lielu, 
kuplu ceru. Piemērota audzēšanai gan uz lauka, gan tuneļos.  
 
‘Suitene’  
Vēls ogu ienākšanās laiks. Laba ziemcietība, augsta ražība. Veido daudz augstākās kvalitātes un 
pirmās šķiras ogu. Ogas lielas vai vidēji lielas, vāji spīdīgas, oranži sarkanā krāsā, samērā stingras, 
ar labu garšu. Laba izturība pret lapu un sakņu slimībām un pelēko puvi. Vidēji izturīga pret 
zemeņu ērci.  
 
‘Zefyr’  
Agra ogu ienākšanās. Laba ziemcietība un ražība. Veido lielas ogas ar labu garšu, vidēji stingras. 
Ieteicama audzēšanai svaigam tirgum. Laba izturība pret puvēm. Ieņēmīga pret miltrasu un aveņu 
ziedu smecernieku.  
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Dārziem labvēlīgās vietās ieteicamas arī:  
 
‘Clery’ 
Agra ogu ienākšanās - aptuveni vienā laikā vai nedaudz pirms Honeoye. Ziemcietība apmierinoša. 
Ražība vidēja vai laba. Samērā izturīga pret miltrasu un sakņu slimībām. Ogas vidēji lielas līdz 
lielas, stingras, ar labu garšu. Piemērota audzēšanai zem segumiem. 
 
‘Darselect’  
Vidēji agra ogu ienākšanās. Ziemcietība un ražība vidēja. Ogas lielas līdz ļoti ielas, garšīgas, 
stingras, maz spīdīgas. Vidēja izturība pret tīklērci. Piemērota agrās ražas iegūšanai augstajos 
tuneļos.  
 
‘Elegance’  
Vidējs ogu ienākšanās laiks. Ziemcietība vidēja, ražība samērā laba. Ogas ļoti lielas, pievilcīgas, ļoti 
stingras, ar viduvēju garšu. Samērā laba izturība pret slimībām un zemeņu ērci.  
 
‘Flair’ 
Ļoti agrs ogu ienākšanās laiks. Ražība līdzīga kā ‘Honeoye’, laba ogu kvalitāte un izturība pret lapu 
slimībām. Jūtīga pret herbicīdu lietošanu. 
 
‘Korona’  
Vidēji agra ogu ienākšanās. Ziemcietība vidēja. Ražība ļoti laba, bet, pieaugot stādījuma vecumam, 
strauji krītas. Ogas ļoti lielas, stingras, ar ļoti labu garšu, universālai izmantošanai. Ieņēmīga pret 
lapu plankumainībām.  
 
‘Malwina’ 
Ienākas ļoti vēlu - vidēji 16 dienas vēlāk nekā ‘Senga Sengana’. Ogas ļoti lielas vai lielas, patumšā 
krāsā, spīdīgas, samērā stingras, ar ļoti labu garšu. Vēlās ziedēšanas dēļ var būt problēmas ar ziedu 
apputeksnēšanos un kaitēkļiem, kā rezultātā veidojas daudz kroplīgu ogu. Ogu miza cieš no saules 
apdegumiem. Ražība un ziemcietība vidēja līdz laba. Laba izturība pret miltrasu, sakņu slimībām, 
pelēko puvi. Vidēja izturība pret lapu plankumainībām, zemeņu ērci. Ceri veidojas ļoti spēcīgi, 
tāpēc ieteicams stādīt retāk. Audzēšanā jāierobežo slāpekļa mēslojums. 
 
‘Pegasus’  
Vēlīna ogu ienākšanās. Ziemcietība vidēja, labos pārziemošanas apstākļos ražība laba. Ogām laba 
kvalitāte, ieteicamas svaigam tirgum. Vidēja izturība pret aveņu ziedu smecernieku, lapu slimībām.  
 
‘Rumba’  
Agrīna ogu ienākšanās. Ziemcietība vidēja līdz zema. Ražība atkarīga no pārziemošanas. Veido ļoti 
lielas, pievilcīgas, stingras ogas, ar samērā labu garšu. Piemērota audzēšanai tuneļos.  
 
‘Salsa’ 
Vēlīna ogu ienākšanās. Ziemcietība vidēja, laba ražība. Ogas ļoti lielas, samērā stingras, ar 
apmierinošu garšu. Vidēji izturīga pret kaitēkļiem un slimībām. Audzēšanā jāierobežo slāpekļa 
mēslojums. 
 
‘Sophie’  
Ļoti vēls ziedēšanas un ogu ienākšanās laiks, ziemcietība vidēja līdz zema, ražība vidēja, atkarīga 
no augu pārziemošanas. Lielas ogas, ar labu garšu, samērā stingras. Izturīga pret lapu 
plankumainībām, ieņēmīga pret miltrasu, bojā aveņu ziedu smecernieks. Šķirne piemērota kā 
šķirnes `Pandora` apputeksnētāja.  
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Nepieciešama plašāka pārbaude:  
 
‘Alba’ 
Samērā agrs ogu ienākšanās laiks. Ogas ļoti lielas, pievilcīgas, stingras. Garša viduvēja, maz 
aromāta. Ražība laba. Ziemcietība vidēja. Laba izturība pret slimībām un zemeņu ērci. Ieņēmīga 
pret nematodēm. 
 
‘Asia’ 
Ar vidēju ogu ienākšanās laiku. Ogas ļoti lielas, pievilcīgas, stingras, ar labu garšu, labi glabājas, 
viegli vācamas. Ražība vidēja līdz laba. Šķirne ieņēmīga pret miltrasu, zemeņu ērci, antraknozi. 
Laba izturība pret sakņu slimībām. Ziemcietība apmierinoša.  
 
‘Felicita’ 
Ogas ienākas 2-3 dienas vēlāk nekā ‘Honeoye’. Ogas spilgti sarkanas, pēc lieluma līdzīgas kā 
‘Honeoye’, bet garšīgākas un stingrākas. Ražība līdzīga kā ‘Honeoye’. Vidēji izturīga pret lapu 
baltplankumainību un sakņu slimībām, diezgan daudz bojā aveņu ziedu smecernieks.  
 
‘Fleurette’ 
Ar agru ogu ienākšanās laiku. Cers spēcīgi augošs. Ogas pievilcīgas, ar labu garšu, stingras, labi 
glabājas. Laba izturība pret miltrasu. Prasīga pret labu kopšanu. Piemērota audzēšanai segtajās 
platībās agras ražas iegūšanai.  
 
‘Joly’  
Vidējs ogu ienākšanās laiks, vidēja ziemcietība un ražība, laba ogu kvalitāte, vidēja izturība pret 
slimībām, laba izturība pret kaitēkļiem. Perspektīva audzēšanai augstajos tuneļos.  

 
‘Kokinskaja Zarja’  
Ļoti agrs ogu ienākšanās laiks, laba ziemcietība, samērā lielas ogas ar labu garšu, diezgan mīkstas. 
Laba izturība pret zemeņu ērci un lapu slimībām. Vidēja izturība pret sakņu slimībām un pelēko 
puvi.  
 
‘Panon’ 
Ar vēlu ogu ienākšanās laiku. Ļoti ražīga, veido daudz lielo ogu, ogas lielākas nekā ‘Honeoye’, 
garšas vērtējumā līdzīgas ‘Honeoye’, stingrākas. Laba ziemcietība, samērā laba izturība pret sakņu 
un vadaudu slimībām, bet ieņēmīga pret lapu baltplankumainību un zemeņu ērci. 
 
‘Saulene’ 
Agrīna ogu ienākšanās, laba ziemcietība un ražība, ogas vidēji lielas vai lielas, ar labu garšu, vidēji 
stingras. Laba izturība pret lapu slimībām, vidēja izturība pret pelēko puvi, sakņu slimībām un 
kaitēkļiem.  
 
‘Selvik’ 
Ar vidēju ogu ienākšanās laiku. Laba ražība, veido daudz lielo ogu, ogas lielākas nekā ‘Honeoye’, 
pievilcīgākas, stingrākas, taču ar zemāku garšas vērtējumu. Laba ziemcietība, samērā laba izturība 
pret sakņu un vadaudu slimībām, pelēko puvi un kaitēkļiem. 
 
‘Sonsation’ 
Ar vidēju ogu ienākšanās laiku. Ienākas nedaudz vēlāk par ‘Sonata’. Ogas lielas līdzīgas kā 
‘Sonata’, oranži sarkanā krāsā, spīdīgas, ar ļoti labu, saldu garšu, stingras, viegli vācamas. 
Nevienāda mitruma apstākļos sprēgā ogu miziņa. Ražība ļoti laba, veido daudz lielo ogu. Labāka 
izturība pret sakņu slimībām nekā ‘Sonata’.  

 


