IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI

Ābele ‘Eksotika’
ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS:
Vēla rudens - agra ziemas šķirne.
Koks: samērā maza auguma, kompakts, bet ar šauriem dabiskajiem atzarošanās leņķiem,
diezgan stāvs. Pieaugušiem, stabili ražojošiem kokiem vainags kļūst izplestāks.
Šķirne ātrražīga, ražība augsta, ražošanas periodiskums vidējs. Ilgs lietošanas laiks - var
nogatavināt kokā un pakāpeniski realizēt septembra beigās - oktobrī. Ražu var novākt arī tehniskajā
gatavībā un saglabāt līdz februārim - martam.
Augļi: lieli līdz vidēji lieli, apaļi līdz ovāli, samērā izlīdzināti pēc formas. Pamatkrāsa dzeltena,
parasti nav redzama. Virskrāsa nosedz visu augļa virsmu. Krāsa ļoti intensīva tumši sarkana. Augļi
spīdīgi, ar izteiktu dabiskā vaska slāni, izskatās ļoti skaisti un glezni. Mīkstums vidēji stingrs, sulīgs,
saldskābs ar salduma pārsvaru, aromātisks, ļoti garšīgs. Mīkstuma krāsa krēmbalta, bieži mīkstumā
zem mizas un pie serdes rozā ir saplūduši laukumi, šķērsgriezumā auglis izskatās marmorēts.
Slimībizturība: Samērā izturīga pret kraupi, miltrasu, vēzi, augļu puvēm. Jutīga pret ābeļu
smecernieku un laputu bojājumiem.
Ziemcietība: laba.
REKOMENDĀCIJAS:
Piemēroti potcelmi: MM 106, B.118, B.9, B.396.
Stādīšanas attālumi: Uz maza auguma potcelma šķirne nav stādāma tuvāk par 1,5 m starp
kokiem.
Veidošanas sistēmas: slaidā vārpsta, saglabājot piramidālu vainaga formu; saplacinātais
vainags, dabiskais vainags, ar zaru īsināšanu novadot uz horizontālākiem sānzariem un ar
izgrieztu/pazeminātu galotni. Dabiskie atzarošanās leņķi ir šauri, tie jāatliec. Ražojošiem kokiem ir
tendence atkailināties, jāparedz periodiska noražojušo dzinumu saīsināšana, augļzariņu atjaunošana
ar atjaunojošo griešanu pavasarī.
Agrotehnika: Standarta integrētās audzēšanas sistēmas vadlīnijas.
Augu aizsardzība: Fungicīdu smidzinājumi pret kraupi, miltrasu saskaņā ar integrētās
audzēšanas sistēmas prasībām. Insekticīdi ābeļu tinēja un laputu ierobežošanai. Audzēt pēc
bioloģiskās sistēmas var būt sarežģīti. Piemājas dārzos jauktos stādījumos izturība pret slimībām un
kaitēkļiem ir pieņemama bez ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas.
Vākšanas laiks: Ražas vākšanas laiks lielā mērā iekrīt plaši izmantojamo šķirņu vākšanas
periodā kā ‘Auksis’, ‘Gita’ u.c. Nokavējot ražas vākšanai piemērotu brīdi, augļu birst. Vākšanas
gatavība ilgai glabāšanai aptuveni  IDA = 0.84 - 1.44, Streifa indekss 0.04 - 0.05.
Glabāšana, realizācijas laiks: Parastas atmosfēras dzesētavā, glabājot +1,5 – 2,0 oC
temperatūrā, lietojami tūlīt pēc vākšanas vai neilgas nogatavināšanas, realizējami līdz janvārim. Vēlu
vāktie augļi realizējami tūlīt, bez glabāšanas. Prognozējamais kvalitatīvas glabāšanas ilgums ULO
tipa režīmā 6 mēneši, realizācijas gatavība  janvāris līdz marts. Realizācijas gatavībā Brix% jābūt
11,0 - 12.0.
Šķirne ieteicama: komercdārziem, izmantojot integrēto audzēšanas sistēmu, piemājas dārziem
jauktajos stādījumos.
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