IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI

Ābele ‘Pure Ametist’
ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS:
Ziemas šķirne.
Koks: vidēja auguma, stāvi - izplests vainags, viegli veidojams. Ražo gan uz īsajiem
augļzariņiem, gan uz rīkšzariem. Šķirne ātrražīga, ražīga, ražo katru gadu. Laba dabiskā fizioloģiskā
augļaizmetņu retināšanās, neveidojas ražas pārslodzes.
Augļi: lieli, ieapaļi nošķelti koniski, izlīdzināti pēc formas un lieluma. Pamatkrāsa dzeltena,
virskrāsa intensīvi sarkana saplūdusi, reizēm ar rozā vai oranži-brūnganu toni. Tipiski divkrāsu augļi
 aptuveni 1/3 - 1/2 no virsmas ir tīras pamatkrāsas sektors, bet otra puse ir intensīva virskrāsa.
Sabiezinātā vainagā var pārāk vāji veidoties virskrāsa, labai visu augļu izgaismošanai, nepieciešama
vasaras veidošana. Mīkstums stingrs, kraukšķīgs, sulīgs, krēmkrāsas līdz gaiši iedzeltens. Garša
savdabīga, teicama, saldskāba ar salduma pārsvaru un augļu karameļu aromātu. Āboli pašizretinās,
vienmēr ir lieli. Augļi transportabli, labi glabājami, ilgi saglabā labu tirgus-preču izskatu, stingru
mīkstuma struktūru un teicamu garšu.
Slimībizturība: pietiekami augsta izturība dārzā pret kraupi, lai gan imūna nav. Var slimot ar
miltrasu, lenticeļu puvēm. Dažās dārzu vietās (piemēram, Pūrē - sausā vietā, kur augsne ir dolomīts
ar grants piejaukumu) ir bijusi novērota zemmizas rūgtā korķplankumainība. Mālainākās augsnēs
(piemēram, Dobelē) šķirne ar korķplankumainību un atvārsnīšu puvēm ne reizes nav slimojusi. Laba
izturība pret vēzi. Var bojāt laputis.
Ziemcietība: augsta.
REKOMENDĀCIJAS:
Piemēroti potcelmi: MM 106, B.118, B.9, Pure 1
Stādīšanas attālumi: Uz vidēja auguma potcelmiem 2,0 - 2,5 m starp kokiem, uz maza auguma
potcelmiem 1,5 m starp kokiem.
Veidošanas sistēmas: slaidā vārpsta; saplacināts vainags ar pazeminātu galotni. Vecākiem
kokiem atjaunojošā griešana.
Agrotehnika: Saskaņā ar integrētās audzēšanas sistēmas vadlīnijām. Dārzu vietās, kur
novērotas problēmas ar korķplankumainību, jāseko kalcija pietiekamai nodrošināšanai, ja
nepieciešams, jāveic papildus miglojumi uz lapām.
Augu aizsardzība: Lai arī šķirne ir samērā kraupja izturīga, ir nepieciešami fungicīdu
smidzinājumi, lai nepieļautu augļu puvju attīstību. Jāpievērš īpaša uzmanība laputu kontrolei.
Vākšanas laiks: Augļu vākšana septembra beigās - oktobra pirmajās divās nedēļās. Ieteicama
dalīta vākšana. Jāvāc vidējā līdz diezgan augsta gatavības pakāpē, kad ir labi attīstījusies virskrāsa un
sasniegts Brix% vismaz 11, bet Streifa indekss 0,14 - 0,30, IDA=0,60 - 0.80. Mīkstums šajā laikā
joprojām būs stingrs, aptuveni 9 - 10 kg/cm2. Vēlāk vākti augļi būs košāki, bet var kokā sākt
pārgatavoties un birt.
Glabāšana, realizācijas laiks. Normālās atmosfēras dzesētavā 1,5 - 2,0 oC temperatūrā
glabājas līdz martam-aprīlim, lietošanas gatavība sākas no novembra. Sākoties lietošanas gatavībai,
augļu mīkstums joprojām ir stingrs – 7 - 8 kg/cm2. Pietiekami labi saglabā realizācijai pieņemamu
stingrību un sulīgumu arī istabas temperatūrā - vidēji 7 - 10 dienas.
Šķirne ieteicama komercdārziem, izmantojot integrēto audzēšanas sistēmu, bet bioloģiskiem
dārziem  tikai ar rūpīgu kaitēkļu un slimību kontroli un ierobežošanu.

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 ‘Pure Ametist’
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

