IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI

Ābele ‘Daina’
ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS:
Agra ziemas - ziemas šķirne.
Koks: vidēja līdz spēcīga auguma, ļoti atkarīgs no potcelma. Vainags izplests. Ražošanas tips
jauktais - gan uz rīkšzariem, gan rievaiņiem. Ražot sāk agri, ražība augsta, bet ir novērota tendence
ražot izteikti periodiski. Vāji izteikta fizioloģiskā augļaizmetņu nobiršana, tieksme ražot daudzus
sīkus augļus ķekaros pa 4 - 5. Tas nav pieļaujams, nepieciešama augļaizmetņu retināšana.
Augļi: vidēji lieli līdz pasīki, apaļi, viegli saplacināti, ļoti vāji ribaini. Viscaur klāti ar intensīvu,
tumši purpursarkanu virskrāsu un gaišu apsarmi - līdzīgu kā uz plūmēm. Augļi skaisti, glezni, deserta
kvalitātes. Mīkstums smalkgraudains, krēmbalts, vidēji sulīgs, vidēji stingrs. Garša saldskāba ar
salduma pārsvaru, teicama, ar šķirnei `Lawfam` līdzīgu aromātu. Sīkiem, nepietiekami normētas
ražas, augļiem garša nepilnvērtīga, tad trūkst salduma.
Slimībizturība: vidēji izturīga pret kraupi, vēzi, miltrasu. Augļi samērā izturīgi pret augļu
puvēm.
Ziemcietība vidēja.
REKOMENDĀCIJAS:
Piemēroti potcelmi: MM 106, B.9, B.396.
Stādīšanas attālumi. Uz vidēja auguma potcelmiem 2,5 -3,0 m starp kokiem, uz maza auguma
potcelmiem 1,5 -2,0 m.
Veidošanas sistēmas: slaidā vārpsta; plakanais vainags. Periodiska augļzariņu atjaunināšana
īsinot. Plati atzarošanās leņķi šķirnei pārsvarā veidojas dabiski.
Agrotehnika. Kopšana pēc pašreizējām integrētās audzēšanas sistēmas vadlīnijām.
Augu aizsardzība. Bioloģiskajiem dārziem šī šķirne ir maz piemērota kraupja ieņēmības dēļ.
Piemājas dārzos jauktajos stādījumos iztur arī bez fungicīdu izmantošanas. Lielākās platībās
audzējama tikai ar integrētās audzēšanas sistēmā atļautajiem fungicīdu smidzinājumiem.
Vākšanas laiks. Augļu vākšanu nedrīkst nokavēt. Tuvojoties vākšanas gatavības fāzei, vējainā
laikā viegli birst. Ieteicams vākt divos paņēmienos - vispirms vislabāk krāsotos un lielākos, bet
pārējos augļus apmēram pēc divām nedēļām. Pirmā vākšana jāsāk tūlīt pēc šķirnes ‘Auksis’
novākšanas, negaidot to biršanu. Streifa indekss vākšanas gatavībā 0,18 - 0,35, IDA=1,480, parasti
vācami septembra pēdējā nedēļā - oktobra sākumā.
Glabāšana, realizācijas laiks. Parastā dzesētavā glabājot, lietojami aptuveni 2 mēnešus pēc
novākšanas, realizējami līdz janvārim - februārim. Vēlu vāktie ir košāk krāsoti, bet glabājas slikti,
realizējami uzreiz. Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums normālas atmosfēras glabātavās līdz februāra sākumam, tad augļi ir garšīgāki un aromātiskāki. ULO tipa režīmos glabājas ilgāk - līdz
aprīlim - martam, bet mizas krāsa var palikt pelēcīgāka, tumšāka, nepievilcīgāka. Realizācijas
gatavībā novembrī - janvārī, IDA=1,3 – 1,4, stingrība 6,0 - 6,6, Brix% 12 - 14.
Šķirne ieteicama galvenokārt piemājas dārziem. Komercdārzos augļi pēc lieluma pārsvarā
atbilst skolas augļu kategorijai. Augļi izmantojami kā uzkodu āboli, realizācijai pa vienam vai nelielos
iepakojumos, kas izmantojams autobraucējiem, ceļotājiem, skolas bērnu pusdienu pakās.
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