IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI

Ābele ‘Laila’
ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS:
Ziemas šķirne.
Koks: vidēja auguma, ar izplestu vainagu. Šķirne ražo vienmērīgi labi katru gadu, periodiskums
nav novērots. Notiek dabiska fizioloģiska augļaizmetņu retināšanās, āboli parasti pietiekami
pašizretinās, ražas pārslodze nav novērojama. Tomēr ražības kāpums jauniem kokiem ir lēns.
Ražošanas tips jauktais - gan uz īsajiem augļzariņiem, gan uz rīkšzariem.
Augļi: vidēji lieli līdz lieli, plakani ieapaļi līdz ieapaļi koniski, samērā izlīdzināti pēc lieluma.
Pamatkrāsa dzeltena - zaļgani dzeltena, bet parasti nav redzama. Virskrāsa ļoti intensīvi tumši
sarkana, reizēm purpura sarkana, klāj gandrīz visu augļa virsmu. Mīkstums krēmkrāsas, vidēji stingrs,
sulīgs, kraukšķīgs. Garša ļoti patīkama - saldskāba ar salduma pārsvaru. Aromāts spēcīgs, nedaudz
atgādina šķirni `Spartan`. Augļi transportā pietiekami izturīgi, miza stingra, labi pasargā no
mehāniskiem bojājumiem un saspiedumiem. Lietošanas gatavība no novembra līdz martam-aprīlim.
Slimībizturība: izturība pret kraupi un vēzi vidēja, pret miltrasu - laba. Augļiem augsta izturība
pret puvēm, arī glabāšanas laikā puvju bojājumi ir minimāli.
Ziemcietība: teicama, var audzēt visās dārzu vietās.
REKOMENDĀCIJAS:
Piemēroti potcelmi: B.9, MM 106. Uz B.9 kokiem vidēji spēcīgs augums.
Stādīšanas attālumi: Šķirnei ieteicami standarta stādīšanas attālumi, kādus rekomendē
integrētās audzēšanas vadlīnijās ābelēm uz vidēja un maza auguma potcelmiem.
Veidošanas sistēmas: slaidā vārpsta, uz vidēja auguma potcelmiem saplacināts vainags ar
pazeminātu galotni.
Agrotehnika: Saskaņā ar standarta integrētās audzēšanas sistēmas vadlīnijām.
Augu aizsardzība: Fungicīdu smidzinājumi kraupja un vēža kontrolei. Noteikti ierobežojami
arī kaitēkļi - ābolu smecernieks, ābolu tinējs.
Vākšanas laiks: Augļu vākšana jāsāk tikai tad, kad ir jau izveidojusies tumša, intensīva
virskrāsa un sasniegts pietiekams augļu lielums. Vāc aptuveni vienā laikā ar šķirni `Zarja Alatau`,
septembra beigās - oktobra pirmajās divās nedēļās. Vēlama dalītā vākšana divos paņēmienos.
Vākšanas gatavībā Streifa indekss 0,24 - 0,27.
Glabāšana, realizācijas laiks: Parastā dzesētavā glabājot +1,5 - 2,0 o C temperatūrā, augļi
kļūst lietojami, sākot no novembra beigām, realizējami līdz martam - aprīlim. Šķirne viegli
glabājama, nav novēroti ne fizioloģiskie bojājumi, ne augļu puves.
Šķirne ieteicama komercdārziem, izmantojot integrēto audzēšanas sistēmu. Perspektīva arī
piemājas dārzos jauktajos stādījumos, aizstājot vēža ieņēmīgo un nepietiekami ziemcietīgo šķirni
`Spartan`.

ZM projekts Nr. 70515/S2P “Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos
un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde”, 2015 – 2020

2

Ābele ‘Laila’
ZM projekts Nr. 70515/S2P “Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos
un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde”, 2015 – 2020

