IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI

Ābele ‘Roberts’
ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS:
Vēla vasaras šķirne.
Koks vidēja auguma, vainags rets, pastāvs. Šķirne ātrražīga, ar pareizu vainaga veidošanu ražo
labi, taču ražas periodiskas, un ražība atpaliek no rudens un ziemas šķirnēm.
Augļi lieli vai ļoti lieli, ieapaļi vai iegareni, gludi, ļoti izskatīgi. Pamatkrāsa dzeltena vai
zaļgandzeltena, to gandrīz pilnībā sedz tumši purpursarkana virskrāsa. Augļiem gaiša apsarme, kas
nogatavojoties zūd, augļi kļūst spīdīgi. Mīkstums vidēji stingrs, saldskābs, ar labu garšu. Ļoti
gataviem augļiem mīkstums iesārts. Āboli daļēji pašizretinās un vienmēr ir lieli. Augļi transportā
izturīgi, kokā vidēji noturīgi. Ienākas pakāpeniski no augusta vidus vai beigām, glabājas 2 - 3
mēnešus. Šķirne pozitīvi reaģē uz siltām vasarām – augļi garšīgāki un izskatīgāki.
Slimībizturība: izturīga pret kraupi (gēns Vf/Rvi6), maz slimo ar puvēm. Pret vēzi vidēji
izturīga, nelabvēlīgos apstākļos ieņēmīga.
Ziemcietība pēc līdzšinējiem novērojumiem laba, ziemo un ražo arī labās dārzu vietās
Ziemeļlatgalē un Vidzemē, tomēr novērojumu visā Latvijā vēl maz.
REKOMENDĀCIJAS:
Piemēroti potcelmi: B.9, B.396
Stādīšanas attālumi. Retā vainaga dēļ šķirnei ieteicami vidēji vai samazināti stādīšanas
attālumi uz maza auguma potcelmiem: 1,3 - 1,5 m starp kokiem.
Veidošanas sistēmas: slaidā vārpsta. Lai izveidotu labi zarotu, ražīgu vainagu, jauniem kokiem
jāpaplašina skeletzaru atiešanas leņķi un regulāri jāīsina skeletzaru gala vasas. Ar vainaga veidošanas
paņēmieniem veicināma jaunu dzinumu veidošanās un augšana, lai nodrošinātu labu ražību un
samazinātu periodiskumu, jo šķirnei raksturīga ražošana uz 2 - 3 gadus veciem dzinumiem.
Agrotehnika. Pēc pašreizējiem novērojumiem galvenais ir nodrošināt šķirnei vidēji garu jauno
pieaugumu veidošanos. Retākā stādījumā nodrošināmi labvēlīgāki augšanas apstākļi, piemēram,
mulča apdobē.
Ražas normēšana šai šķirnei ir nepieciešama bagātas ražas gados, lai augļi būtu lielāki un
izskatīgāki, bet ražošanas periodiskumu tā samazina maz.
Augu aizsardzība. Šķirne ir kraupja izturīga, tomēr nepieciešami insekticīdu miglojumi.
Vākšanas laiks. Augļi vācami dalīti no augusta vidus līdz septembrim, ņemot tikai pilnīgu
nokrāsojušos, ar Streifa indeksu (SI) 0,09 - 0,13, joda-cietes tests 4 - 5 (9 ballu skalā). Augļiem ar
nepilnīgi attīstītu virskrāsu un zaļu pamatkrāsu izskats un garša maz uzlabojas arī glabājot.
Ieteicamais vākšanas biežums – vismaz reizi nedēļā.
Glabāšana, realizācijas laiks. Šai vēlajai vasaras šķirnei raksturīga laba augļu glabāšanās
dzesētavā, kas ļauj paildzināt to realizācijas laiku līdz novembrim, tomēr labākais noiets būs augustā
un septembra sākumā, pirms rudens šķirņu sezonas.
Šķirne ieteicama bioloģiskiem un piemājas dārziem, bet komercdārziem – ja iespējams
nodrošināt augļu realizāciju vasaras sezonā.
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