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+*šķirņu raksturojumu skatīt iepriekš 
 

ĀBELES divgadīgi stādi 
Acotas uz liela auguma potcelmiem 

EUR 5.50 un 4.50 
Liela auguma potcelmi: A2, Antonovkas sēklaudži.  
 

Vasaras 
`Konfetnoje` /Ant.s./, vidēji ziemcietīga un slimībizturīga, 

augstražīga, koks vidēja auguma, biezs, augļi vidēji, plakani apaļi, 
dzeltenzaļi ar rozā krāsojumu, mīkstums sulīgs, garša ļoti laba, 
salda. 

`Cukuriņš` /Ant.s./ ļoti ziemcietīga, slimībizturīga, vidēju ražību, 

vēlu sāk ražot, koks vidēja auguma, augļi sīki, plakani apaļi, 
dzelteni ar oranžu krāsojumu, mīkstums vidēji sulīgs, salds, 
aromātisks, ļoti garšīgs.  

`BaltaisDzidrais` /A2/, agra vasaras šķirne, augļi bāli dzelteni, 

skābeni, ražība augsta līdz vidēja, ātražīga, ienākas jūlija  
beigās, augusta sākumā, tieksme ražot periodiski, var slimot ar 
kraupi. 

`Suislepas Rožu` /Ant.s../ ar augstu ražību un ziemcietību, 

augļi vidēji lieli, maigu struktūru un rozā dzīslojumu, saldskābi, ļoti 
garšīgi. 

`Huvitus` /Ant.sēkl./ agra vasaras, 2 nedēļas pirms `Baltā 

Dzidrā`, augļi sulīgi, saldskābi, dzelteni ar sarkanu svītrojumu, laba 
ziemcietība. 
 

 Rudens 
`, Merrigold` /Ant.sēkl./` pret kraupi izturīga šķirne, vidēja 

ziemcietība, augļi vidēji, saules dzelteni, vaskoti, ļoti garšīgi, saldi. 
`Zemgales Saldā` /A 2/ rudens šķirne, augļi ēdami no koka 

septembrī, augļi saldi kā bumbierābols, var slimot ar kraupi, vidēja 
augsta ziemcietība . 

`Kovaļenkovskoje/A 2/`, ziemcietīga, vidēji izturīga pret 

kraupi, ļoti augstražīga, koks vidēja auguma, augļi vidēji, pareizi 
apaļi, t.sarkanu krāsojumu, mīkstums balts, sulīgs, salds, 
aromātisks 
 

Ziemas 
`Auksis` /A 2/ slimībizturīga, augļi dzeltensarkani ar teicamu 

kvalitāti, ļoti labu garšu, var uzglabāt līdz februārim, koks viegli 
veidojams . 

`Lobo` /A 2/ vēla rudens, agra ziemas šķirne, augļi lieli vai 

vidēji, plati koniski, koši sarkani, ļoti garšīgi, koks neliela auguma, 
viegli veidojams, jāmiglo pret kraupi . 

` Noris` / A 2/ vēla ziemas, teicami glabājas, augļi vidēji, 

plakanīgi apaļi, ar sarkanu svītrojumu, garšīgi, jānormē raža, koks 
vidēja auguma, laba ziemcietība . 

`Orļiks` /A 2/ agra ziemas, augļi vidēji lieli , dzelteni, virskrāsa 

tumši sarkana, saldskābi, aromātiski, raža jānormē, augļi vācami 
septembra pirmajā pusē, viegli birst, glabājas līdz februārim, laba 
ziemcietība, kompakts augums. 

 

 

 

Acotas uz vidēja un puspundura potcelmiem 
EUR 5.50 un 4.50 

Vidēja auguma potcelmi: MM102, MM105, MM106, B118, B490, 
B545, puspundura auguma potcelmi: M7, M26 
 

Vasaras 
`Konfetnoje` /B118/, M26/*, `SuislepasRožu` /B118/*, 

`Cukuriņš` 

/B118, M7/*, `Huvitus` /B 118/*, `Cukuriņš (sarkanais) / M 7 /* 

 

`Roberts` /B 118/ koks paretu vainagu, jāīsina zari, kraupja 

imūna šķirne, augļi ļoti lieli, tumši sarkani, sulīgi, saldskābi, labu 
garšu, ienākas augustā. 

`MajoruSaldais` /MM 106/agra vasaras, augļi vidēji lieli, ar 

vāju sārtumu, saldi, sulīgi,, ziemcietīga, izturīga pret slimībām  

`Meduņica` /MM 106 /vasaras šķirne, vidēji ziemcietīga, izturīga 

pret kraupi, ražīga, regulāra, augļi vidēji, dzelteni ar 
karmīnsarkanām svītrām, mīkstums stingrs, sulīgs, aromātisks, 
medus salds. 

`Pirja` /B 118/` ienākas divas nedēļas pirms `Baltā Dzidrā`, augļi 

vidēji lieli ar rozā svītrām, saldskābeni, laba ziemcietība. 

`Korta` /M 7/ agra vasaras šķirne, ienākas reizē ar` Balto Dzidro 

`, augļi saldi, lieli, gaiši dzelteni ar svītrojumu, vēlams audzēt uz 
maza auguma potcelmiem, vidēja slimībizturība . 

`Krapes Cukuriņš` /M 7/ šķirne, agrāka par `Cukuriņu`, ražo 

bagātīgi bet periodiski, koks vidēja auguma, augļi vidēji lieli, 
ieapaļi, dzelteni ar sārtām svītrām, sulīgi, saldi ar vieglu skābumu, 
garšīgi. 
 

Rudens 
`Gita` /B 118/ koks neliels, ziemcietīga, kraupja imūna šķirne, 

augļi lieli, tumši sarkanu svītrotu vaigu, sulīgi, saldskābi, garšīgi, 
glabājas 2 mēnešus. 

`, Merrigold` /MM 102/ pret kraupi izturīga šķirne, vidēja 

ziemcietība, augļi vidēji, saules dzelteni, vaskoti, ļoti garšīgi, saldi. 
`Ničnera Zemeņu` /B 118 /rudens šķirne, augļi mālaini sārtu 

vaigu, sulīgi, saldskābi, ražo periodiski, gatavi augļi birst, ražība 
laba, ziemcietība vidēja . 

`Eva` / M 26 /vēla rudens šķirne, augļi vidēji lieli, sarkani, 

saldskābi, laba ziemcietība, labos apstākļos var uzglabāt līdz 
maram.t 

`Tiina` /B 490/ vēla rudens –agra ziemas šķirne, augļi vidēji lieli, 

saldi, dzelteni ar sārtumu saules pusē, koki lieli, laba ziemcietība, 
augsta izturība pret kraupi, var slimot ar miltrasu, veidojot nav 
vēlama dzinumu īsināšana . 

`Veterāns` /B 118/rudens šķirne, augļi vidēji lieli, zaļgani ar 

sarkanu svītrojumu, saldskābi, šķirne ļoti ziemcietīga, ražīga, laba 
pārstrādei. 
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Ziemas 
`Auksis` / MM 106/ slimībizturīga, augļi dzeltensarkani ar 

teicamu kvalitāti, ļoti labu garšu, var uzglabāt līdz februārim, koks 
viegli veidojams . 

`Laila` /M 7 / agra ziemas šķirne, laba ziemcietība, slimībizturība, 

augļi lieli, tumši sarkani, saldskābi, garšīgi, kokā noturīgi. 

`Dace` /B 118, MM106/ kraupja imūna, agra ziemas šķirne, koks 

viegli veidojams, ātražīgs, augļi lieli ar apsarmi, sarkani, sulīgi, 
saldi, ļoti garšīgi. 

`Beloruskoje Sladkoje` /MM 106/ziemcietīga, ražīga, kraupja 

imūna šķirne, koks vidēja auguma, apaļīgu vainagu, augļi lieli, 
apaļi, gaiši zaļi ar sarkanu krāsojumu, saldi, sulīgi, glabājas līdz 
februārim. 

`Imant` /MM 106/ ziemcietīga, ražīga, kraupja imūna šķirne, koks 

vidēji ātraudzīgs, ieapaļu vainagu, augļi koniski, ribaini, tumši 

sarkanu krāsojumu, kraukšķīgi, saldskābi, glabājas līdz aprīlim. 
`Nadzeini` /MM 106/ ziemcietīga, ražīga, kraupja imūna šķirne, 

koks vidēja auguma, biezu, kompaktu vainagu, augļi lieli, plakani 
apaļi, gaiši zaļi ar sārtu svītrojumu, sulīgi, saldskābi, glabājami līdz 
februārim, regulējamā temperatūrā pat līdz maijam. 

`Monta` / B 118 /(jaunums) Vēla ziemas šķirne, koks spēcīga 

auguma, ražīga, kraupja imūna šķirne, augļi lieli, tumši sarkani, 
stingri, sulīgi, saldskābi. 

`Heneygold` /MM 106/`ziemas, augļi videji lieli, koniski, koši 

dzelteni, ļoti garšīgi, vācami vēlu, koks spēcīgs, viegli veidojams. 

`Beloruskoje Maļinovoje` /MM 106 / vēla ziemas šķirne, 

vācami oktobra pirmajā pusē, augļi tumši sarkani –aveņsarkani, 
vidēji vai lieli, sulīgi, saldskābi, ļoti augsta ražība, laba ziemcietība, 
augļaizmetņi jāretina-lieli augļi garšīgāki, koks neliela auguma. 

`Ligol` /MM 106/ vidēju ziemcietību, vainags pastāvs, ražīga, 

augļi iegareni, lieli, dzeltenii ar sarkanu sānu, salskābi, ļoti garšīgi, 
slimībizturība laba. 

`Delikatese` /B 118 / agra ziemas šķirne no Polijas, augļi lieli 

.plati koniski ar purpursarkanu virskrāsu, garšīgi,  koks neliela 
auguma, izturība pret slimībām vidēja, ieteicams miglot, 
ziemcietība vidēja. 

`Burtnieku Ziemas` /B 118/ ziemcietīga, ražīga, slimībizturīga 

šķirne, jānovāc laicīgi ‒ septembra beigās, jo ļoti ātri birst, augļi 

nelieli, stingri, dzelteni ar košu sānu, salskābi, ļoti garšīgi, glabājas 
līdz aprīlim. 

`Antej` / B 118 / vēla ziemas šķirne, augļi lieli, tumši sarkani, plati 

koniski, ribaini, ar saldskābu garšu, koks vidēja auguma, viegli 
veidojams, laba izturība pret slimībām, vajadzīgi kalcija nitrāta 
miglojumi . 

`Zarja Alatau ` /B 118/ ieteicama izturības pret kraupi, 

ātrražības un ražības dē, viegli veidojams vainags, augļi vidēji lieli 
līdz palieli, dzelteni ar nelielu oranžīgi sarkanu virskrāsu, blīvu, 
saldskābu, aromātisku, labas garšas mīkstumu, ziemcietība 
samērā laba, ļoti labas glabāšanās spējas, uzglabājami līdz 
martam-maijam. 

`Sinap Orliovskij` /B 118 / vēla ziemas, augļi lieli, iegareni, 

skābeni saldi un ļoti sulīgi, dzelteni vai zaļgani ar nelielu sārtumu 
.glabājas līdz aprīlim, maijam, glabājot nevīst, laba ziemcietība, 
vidēji lieli koki, izturība pret kraupi vidēja, pret puvēm – laba. 

`Aļesja` / B118 / ziemcietīga, izturīga pret kraupi, augļi vidēji lieli, 

skaisti, tumši sarkani uz dzeltena pamata, stingri, sulīgi, saldskābi, 
izcili glabājas līdz aprīlim, koks ar retu vainagu, ātrražīgs. 

`Freedom ` / B118 / kraupja imūna, agra ziemas šķirne, koki 

vidēji lieli, ražība augsta, augļi vidēji lieli līdz lieli, plakani apaļi, 
krāsojums mālaini sarkans ar svītrojumu, mīkstums sulīgs, viegli 
iezaļgans, salds ar vieglu skābenumu, labu garšu. 

`Eksotika` /M7/ agra ziemas, augļi vidēji lieli, spīdīgi, tumši 

sarkani, saldi ar aromātu, teicamu garšu, glabājami līdz februārim, 
koks stāvu vainagu. 

`Rubīns` (Kazahu)/ B 490/ rudens –ziemas šķirne, augļi lieli, 

koši sarkani, raža jānormē, labāk glabājas pēc vēsām vasarām, 
pēc karstām stipri pūst, vācami septembra vidū, otrajā pusē, ražība 
augsta, augļi saldi. 
 

Acotas uz maza auguma potcelmiem 
(pundurpotcelmi B9, B491, Pūre 1, B146, B396) 

EUR 5.50 un 4.50 
 

Vasaras 
`BaltaisDzidrais` /B396/*, `Konfetnoje` /Pūre1/*, 

`Cukuriņš` /Pūre1/*. 

`Lembitu` /Pūre 1/vēla vasaras, augļi lieli, dzelteni ar sātumu, 

saldskābi, sulīgi, laba ziemcietība. 

`MajoruSaldais` /Pūre 1/agra vasaras, augļi vidēji lieli, ar vāju 

sārtumu, saldi, sulīgi,, ziemcietīga, izturīga pret slimībām  

`Meduņica` /B 9/vasaras šķirne, vidēji ziemcietīga, izturīga pret 

kraupi, ražīga, regulāra, augļi vidēji, dzelteni ar karmīnsarkanām 
svītrām, mīkstums stingrs, sulīgs, aromātisks, medus salds. 

`Zemgales Saldā` /Pūre 1/ rudens šķirne, augļi ēdami no koka 

septembrī, augļi saldi –kā bumbierābols, var slimot ar kraupi, 
vidēja augsta ziemcietība . 

`Agra ` /B 9 /agra vasaras šķirne .ienākas ļoti agri, pirms` Baltā 

Dzidrā`, augļi vidēji lieli, koši sarkani, saldskābi, sulīgi, šķirne ar 
labu izturību pret kraupi un puvēm. 

`Krapes Cukuriņš` /Pūre 1/ šķirne, agrāka par `Cukuriņu`, 

ražo bagātīgi bet periodiski, koks vidēja auguma, augļi vidēji lieli, 
ieapaļi, dzelteni ar sārtām svītrām, sulīgi, saldi ar vieglu skābumu, 
garšīgi. 

`Korta` / Pūre 1/ agra vasaras šķirne, ienākas reizē ar` Balto 

Dzidro `, augļi saldi, lieli, gaiši dzelteni ar svītrojumu, vēlams 
audzēt uz maza auguma potcelmiem, vidēja slimībizturība . 

`Melba` /B 9/ koks neliels, viegli veidojams, ziemcietīga, vidēja 

slimībizturība, augļi palieli ar sarkanām svītrām, sulīgi, saldskābi, 
ļoti garšīgi. 
 

`Jelgavas Vasaras` /70-20-20 /. latviešu tautas selekcijas 

šķirne, iecienīta ļoti garšīgo, aromātisko, saldskābo augļu dēļ, 
ziemcietība laba, izturība pret kraupi vidēja, augļi palieli, ienākas 

septembra sākumā.  
`Doč Melbi` /Pūre 1/` agra vasaras šķirne, ienākas pirms `Baltā 

dzidrā, augļi lieli, sulīgi, bāli dzelteni, saldskābi, labu garšu, bieži 
cieš pavasara salnās, slimo ar kraupi, augļi var pūt . 

`Carroll` /Pūre 1/` vēla vasaras šķirne, augļi aveņsarkani ar 

svītrām, biezu mizu, saldskābi ar saldumu pārsvarā, var slimot ar 
kraupi, puvēm un vēzi, ar labu ziemcietību, ražība vidēja . 

`Mantets` /Pūre 1/, neienākas vienlaicīgi, zied agri, augsta vēla 

vasaras šķirne ziemcietība, kraupja izturība vidēja, koks vidēja 
auguma, rets, augļi vidēji, apaļi ovāli, spilgti sarkanu krāsojumu 
svītrās, mīkstums rozā, stingrs, sulīgs ar stipru aromātu, garša 
skābeni salda, ienākas pēc `Baltā Dzidrā`. 
 

Rudens 
`Pervinka` /Pūre1/*,  

`Ivuška` /Pūre 1/ziemcietīga, ražīga, augļi lieli, gaiši dzelteni, 

saldi, sulīgi, garša kā `Konfetnoje`. 

`Kovaļenkovskoje/Pūre 1/`, ziemcietīga, vidēji izturīga pret 

kraupi, ļoti augstražīga, koks vidēja auguma, augļi vidēji, pareizi 
apaļi, t.sarkanu krāsojumu, mīkstums balts, sulīgs, salds, 
aromātisks 

`Trebū Sēklaudzis` /Pūre 1/ ienākas septembra beigās, augļi 

vidēji lieli, gaiši dzelteni, ar sārtu vaigu, ļoti viegli gūst iespiedumus 
un neglabājas, sulīgi, saldskābi, garšīgi, šķirne īsmūžīga un 
ieteicama uz maziem potcelmiem, veido nokarenu vainagu . 

Yoko ` /Pūre 1/. augļiem koši dzeltens krāsojums ar oranži sārtu 

vaidziņu izstiepti mucveida augļu forma, teicams koku vainags, ļoti 
augsta ražība, ātrražība, laba izturība pret slimībām, augļi sulīgi, 
saldskābi, var paglabāt. 

`Rīgas Rožu` / Pūre 1/ Vēla vasaras šķirne .Augļi vidēji lieli, 

svītraini un ribaini, saldskābi sulīgi, labi glabājas, ziemcietīga, 
izturīga pret kraupi un vēzi . 

`Uslada` / Pūre 1/agra rudens šķirne, ziemcietīga, vidēji izturīga 

pret kraupi, augstražīga, koks vidēja auguma, biezu vainagu, augļi 
lieli, apaļi konisku formu, dzelteni ar sārtu vaigu, mīkstums balts, 
maigs, sulīgs, garša laba, saldskāba ar vāju aromātu. 

`Atvasara` /B 9/ augļi lieli, zaļgandzelteni, saldskābi, ļoti 

sulīgi,, līdzīgi lielam `Trebū Sēklaudzim`, vidēja ziemcietība, laba 
izturība pret slimībām. 



`Saiva` /Pūre 1/ agra ziemas šķirne, izveidota no šķirnes 

`Iedzēnu`, ziemcietīga, augļi koši oranži, lieli, stingri, aromātiski, 
saldi. 

`Berženinku Ananas` / Pūre 1/ rudens šķirne, novācama 

septembrī, augļi lieli dzelteni, ar viegli oranžu sārtojumu, saldskābu 
garšu, aromātiski, ražo periodiski, izturīga pret slimībām, vidēji 
ziemcietīga . 

`Rudens Svītrainais` /Pūre 1/ jeb vecais `Vidzemes 

Grāvenšteins`, rudens šķirne, augļi gaiši dzelteni, sarkanu vaigu, 
saldskābu garšu, augļi vidēja lieluma, glabājoties kļūst miltaini, 
izcila ziemcietība, augļi nav ilgi uzglabājami, ļoti augsta ražība. 

Ziemas 
Laila /B396/*, `Auksis` /Pūre 1/*  
`Aivariņš` /Pūre 1/ziemcietīga, augstražīga, labi glabājas, augļi 

lieli, koši rozā, garša līdzīga `Bumbierābolam` 

`Čaravņica` /Pūre1/agra ziemas, laba ziemcietība, augļi skaisti, 

koši sarkani, lielisku saldskābu garšu, augsta ražība. 

`Lodel` /Pūre 1/ ziemas šķirne, augļi lieli, iegareni, zaļi ar sārtu 

sānu, saldskābi, laba ražība, laba ziemcietība, vidēja izturība pret 
kraupi.     

`Daina` /Pūre 1/ ļoti laba ziemcietība, ātražīga šķirne, augļi 

sarkani violeti ar apsarmi, vidēja lieluma, plakani, saldi ar vāju 
skābumu, labi glabājas, koks neliela auguma, vainags jāretina. 

`Ligol` / Pūre 1/ vidēju ziemcietību, vainags pastāvs, ražīga, augļi 

iegareni, lieli, dzeltenii ar sarkanu sānu, salskābi, ļoti garšīgi, 
slimībizturība laba. 

`Imruss` / B 9/ agra ziemas šķirne, augļi lieli, mīkstums maigs, 

saldskābs, gaiši zaļdzelteni ar nelielu sārtumu, koks vidēja 
auguma, ražo regulāri, kraupja imūna šķirne, trūkums transportējot 
augļi jūtīgi, ziemcietīga, augstražīga, agri sāk ražot, augļi 
plakanapaļi, tumši sarkanu virskrāsu, mīkstums  

`Raja` / B 9/ ziemas šķirne, augļi ļoti lieli, sarkani, saldskābi ar 

spēcīgu aromātu un izcili labu garšu, koki spēcīgi, slikta izturība 
pret slimībām. 

`Pamjatj Semakina` /70-20-20 / laba ziemcietība, izturīga pret 

kraupi, ļoti ražīga, ražo regulāri, koks liela auguma, platu vainagu, 
augļi lieli, vienādas formas, plakanapaļi, tumši sarkanu virskrāsu, 
mīkstums balts, stingrs, maigs, sulīgs, garša skābeni salda, laba. 

`Laine` / B 396 /` agra rudens šķirne, koks liels, stāvu vainagu, 

ziemcietīga, slimībizturīga, augļi lieli, sarkani, sulīgi, aromātiski, 
saldskābi, pēc garšas līdzīgi `Lobo`. 

`Zaiļijskoje` /B 491/ kompakts augums, ziemcietība laba, 

izturība pret kraupi viduvēja, augļi vidēji lieli, ribaini ar gaiši 
sarkanu virskrāsu,  ļoti garšīgi, saldskābi, aromātiski, sulīgi., garša 
teicama katru gadu, glabājami līdz janvārim, februārim.  

`Spartan` /Pūre 1/ vēlas ziemas šķirne, augļi vidēji lieli, ieapaļi, 

viscaur tumši sarkani, saldi ar vieglu skābumu, ļoti labu garšu, 
koks vidēja auguma, prasa labu kopšanu, problēmas ar vēzi 
mālainās zemēs, ļoti augsta ražība, izturība pret kraupi, puvēm 
laba, āboli vācami oktobra pirmajā pusē . 

`Fireside Red` /Pūre 1/ vēla ziemas šķirne, `vidēju ziemcietību, 

vidēji izturīga pret kraupi un miltrasu, ļoti augstražīga, koks vidēja 
auguma, apaļu vainagu, augļi lieli un apaļi, zaļi ar brūni sarkanu 
virskrāsu .Mīkstums zaļgans, sulīgs, aromātisks, labu garšu, salds. 

` Bērsis` /Pūre 1/ augļi lieli, ļoti stingri, saldskābi, koši dzelteni ar 

oranžu sānu.Lai būtu garšīgi – raža jānormē, labi glabājas pat 
siltākās telpās, koks vidēja auguma, ātrražīgs, vainags jāretina.Var 
aizstāt `Sīpoliņu`. 

`Orļiks` /Pūre 1/ agra ziemas, augļi vidēji lieli , dzelteni, virskrāsa 

tumši sarkana, saldskābi, aromātiski, raža jānormē, augļi vācami 
septembra pirmajā pusē, viegli birst, glabājas līdz februārim, laba 
ziemcietība, kompakts augums. 

`Saltanat` /Pūre 1/ agra ziemas šķirne, augļi lieli vai vidēji, 

sarkani dzelteni, līdzīgi `Auksim`, mīkstums stingrs, garša 
patīkama saldskāba, koks spēcīga auguma, laba izturība pret 
slimībām, glabājas līdz februārim. 
`Tellisare` /Pūre 1/ ziemas šķirne, augļi līdzīgi lielam `Sīpoliņam`, 

koši dzelteni, saldskābi, koks biezu vainagu, ātrražīga šķirne, laba 
slimībizturība 

`Antonovka` /Pūre 1/ vēla rudens, agra ziemas šķirne .ļoti 

augsta ražība, augsta izturība pret kraupi, augļi lieli, gaiši zaļi, ļoti 
aromātiski,  skābi . 

`Talve nauding` / Pūre 1/ ziemas šķirne, koki vidēja auguma, 

ziemcietība un izturība pret kraupi ļoti augsta, laba izturība pret 
vēzi, ražot sāk agri, bagātīgi, augļi vidēji lieli vai palieli, ni ribaini, 
zaļgandzelteni, tumši sarkanām svītrām, mīkstums saldskābs. 
 
 

KOLONVEIDA ĀBELES 
EUR 7.50 un 6.00 

`Mango` / B 118 / agra rudens, augsta ziemcietība, augļi vidēji 

lieli ar mālsarkanām svītrām, garša laba, skābeni saldi, aromātiski. 

`Baiba` / Pūre 1, B 118 / rudens šķirne, ziemcietīga, 

slimībizturīga, ražīga šķirne, augļi lieli, sarkani svītraini, saldi, 
sulīgi, ļoti garšīgi. 

`Inese` /Pūre 1/ kraupja imūna, augsta ziemcietība, ražīga, 

rudens šķirne, augļi lieli, tumši sarkani, saldskābi, laba izturība pret 
kraupi. 

 `Solo` / B 118 / agra ziemas šķirne, vidēja ziemcietība, laba 

slimībizturība, augļi lieli, koši sarkani, saldskābi, ļoti garšīgi. 
`Arbat` / B118 / agra ziemas šķirne, augļi vidēji lieli ar oranžu 

svītrojumu, saldskābi, glabājami līdz janvārim, augsta ziemcietība, 
vidēja slimībizturība. 
 
 

DEKORATĪVĀS ĀBELES 
EUR 5.50 un 4.50 

 

Malus royalty/Pūre 1/pavasarī sarkanlapaina, vasarā mainās 

uz bronzas toni, ziedi koši sarkani, augļi sīki, tumši sarkani. 
 

SĪKAUGĻU ĀBELES (krebi) 
EUR 5.50 un 4.50 

 
`Dolgo` /Pūre1/rudens šķirne, ziemcietīga, ļoti ražīga, vidēja 

slimībizturība, augļi nelieli, ovāli, tumši sarkani, mīkstums 
krēmdzeltens, saldskābi, ēdami svaigi, labi der jebkurai pārstrādei.  

`Uraļskoje Naļivnoje`` / B491/ rudens šķirne, ļoti 

ziemcietīga, slimībizturīga, vainags kompakts ar nokareniem 
zariem, ražīga, augļi nelieli, iegareni, dzelteni, ļoti sulīgi, saldskābi. 

`Kerr` /Pūre 1/ rudens šķirne, augsta ziemcietība, laba 

slimībizturība, augļi tumši sarkani ar dzeltenu mīkstumu, sula rozā, 
ļoti salda, var izmantot kompotiem, sulām, ēšanai svaigā veidā, 
vīnam un sidram. 
 

 

BUMBIERES, divgadīgi stādi 
EURO 6.00 un 5.00 

Potcelms-Kazraušu bumbieres sēklaudzis. 
 

Vasaras 
`Mļijevskaja Raņņaja` augļi vidēji lieli, miza plāna, zaļgani 

dzelteni, ļoti sulīgi, saldi ar labu garšu, vācami augusta vidū, 
ziemcietīga. 

`Vasarine Sviestine` vēla vasaras, augļi sver līdz 

puskilogramam, ļoti saldi, sulīgi, dzeltenzaļi ar sārtu vaigu, 
kraukšķīgi, jauni koki liela auguma, vācami augusta beigās, vidēju 
ziemcietību. 

`Vilma` agra vasaras, augļi vidēji, dzelteni, sulīgi, 

smalkgraudaini,  
saldi, kūstoši, vācami augusta sākumā, ziemcietīga, vidēji 
slimībizturīga šķirne. 

`Nova` vēla vasaras, augļi vidēji lieli, izskatīgi, dzelteni ar sārtu 

vaigu, strupi, saldi, kūstoši, laba ziemcietība, augsta ražība. 

`Vidzeme```vasaras šķirne, vācama augusta beigās, koks vidēja 

auguma, ātrražīga, augļi vidēja lieluma, ieapaļi, dzelteni ar 
brūnganu vaigu, mīkstums smalkgraudains, balts, kūstošs, sulīgs, 
salds, garša teicama. 
 



Rudens-ziemas  
`Kurzemes Sviesta`rudens šķirne, koki vidēja auguma, 

kompakti, ziemcietīgi, ražo agri, bagātīgi, augļi vidēji lieli, dzelteni, 
saldi, kūstoši, novāc septembra vidū, laba slimībizturība. 

`Suvenīrs` rudens šķirne, koki spēcīga auguma veselīgi, 

ziemcietība augsta, augļi lieli, gaiši dzelteni, augļus novācot 
septembra vidū negatavus tie glabājas līdz novembra beigām, ļoti 
sulīgi, kūstoši, saldi, pašauglīga šķirne, ražība augsta.  

`Pepi `rudens, audzējama `Talsu Skaistules` vietā, ziemcietīga, 

koks maza auguma, augļi vidēji, gareni, koši dzelteni ar oranžu 
krāsojumu, var ražot bez apputeksnēšanās, vācami septembra 
sākumā.  

`Mramornaja`vēla rudens, koki vidēja auguma, kompaktu 

vainagu.ziemcietība laba, izturība pret kraupi vidēja, ražīga, 

pašneauglīga, apputeksnē `Talsu Skaistule`, augļi palieli., apaļīgi 

koniski, sulīgi, garša teicama. 

`Sēlija` vēla rudens, augsta ziemcietība, koki nelieli, 

slimībizturīgi, augļi lieli, ieapaļi ovāli, dzelteni ar sārtumu, 
saldskābi, kūstoši, aromātiski, vāc septembra beigās, glabājas līdz 
janvārim.  

`Ļubimica Oseņņaja` vēla rudens - agra ziemas šķirne, koki 

vidēja auguma, izturība pret kraupi laba.augļi vācami septembra 
beigās, glabājas līdz decembrim, augļi lieli, mīkstums 
smalkgraudains, zaļganbalts, kūstošs, salds. 

`Zemgale` vēla rudens šķirne, augļi vidēji lieli, sulīgi, kūstoši, 

saldi, novācami septembra sākumā, koki vidēja auguma, 
ziemcietība laba, vācami septembra beigās, glabājas līdz janvārim-
februārim, augļi smalkgraudaini, sulīgi, garša teicama, salda, ar 
aromātu.  

`Desertnaja Rosošanskaja` rudens šķirne, koki vidēja 

auguma, kompaktu vainagu, laba ziemcietība, laba kraupja 
izturība, pašneauglīga, augļi palieli, apaļīgi, zaļgandzelteni ar 
krāsojumu saules pusē, sulīgi, labu garšu, vācami septembra 
beigās, glabājami līdz novembrim. 

`Balva` – agra ziemas, augsta ziemcietība, laba slimībizturība, 

augļi vidēji lieli, bumbierveidīgi, gaiši zaļi, saldi, kūstoši. 

`Belorusskaja Pozdņaja` vēla ziemas, koks vidēja auguma, 

ziemcietīga, pašauglīga, slimībizturīga šķirne, augļi vācami oktobra 
sākumā, vidēji lieli, gaiši brūni, daļēji kūstoši, saldi. 

`Latgale`vēla ziemas šķirne, ļoti ražīga, teicama ziemcietība, 

koks vidēja auguma, augļi lieli, zaļi dzelteni, smalkgraudaini, sulīgi, 
garšīgi, vācami oktobra sākumā. 

`Konference` augļi vidēji lieli, bumbierveida (pudeļveida), augļi 

zaļgandzelteni, stipri aprūsināti, mīkstums, maigs, kūstošs, sulīgs, 
salds, smalkgraudains, izturīga pret kraupi, šķirne ātrražīga, augļi 
vācami septembra beigās, oktobra sākumā, glabājas līdz 
decembrim, janvārim . 

`Marija` Baltkrievijas šķirne, augļi saldi, mīkstums sulīgs, bet ne 

kūstošs, šķirne ātrražīga, ražīga, izturīga pret kraupi un puvēm, 
augļi vidēji lieli, strupi koniski, zaļgani ar bālu marmorējumu, 
mīkstums balts, sulīgs, salds. Glabājas līdz decembrim. 

`Prosto Maria`agra ziemas šķirne, augļi lieli, bumbierveida, bez 

akmens šūnām, ļoti saldi, kūstoši, šķirne labu ziemcietību, labu 
slimībizturību, ražo regulāri. 
 

PLŪMES 

EUR 9.00 un 8.00 
Potcelms Kaukāza plūmes sēklaudzis. 

                          

 Hibrīdplūmes  
 Pašneauglīgas, apputeksnē Kaukāza plūme, `Mara`, uc. 

`Komēta`ļoti agra, plūmes lielas, koši sarkanas, saldas, sāk 

ražot 3 gadā. 

`Skoroplodnaja`koks vidēji augsts, platu vainagu, slikti 

pārciešs atkušņus, augļi vidēji lieli, koši oranži, sulīgi, saldskābi, 
labu garšu. 
 

Mājas plūmes 
`Viktorija`koks vidējs, vidēji vēla, lielas, sārtas, sulīgas, ļoti 

ražīga, pašauglīga, raža jānormē, zied agri, laba apputeksnētāja 
citām šķirnēm. 

`Lāse` koks vidēja auguma, laba ziemcietība, ražīga, 

pašneauglīga (apputeksnē `Zaļā Renklode`, `Nansi Mirabelle`, 

`Narač` un citas vēlu ziedošās), augļi dzelteni, stingri, lieli, maz 
plaisā, ļoti garšīgas, ienākas septembrī. 

`Ulena Renklode` pašauglīga, zied vidēji agri, vidēju 

ienākšanās laiku, plūmes apaļas, ļoti saldas, dzeltenas, ražot sāk 
5-6 gadā.  

`Sentjabrskaja`koks vidējs, ziemcietīga, pašneauglīga, zied 

vidēji vēlu, plūmes lielas, izskatīgas, sarkanvioletas, saldas, labu 
garšu, ienākas septembra sākumā, kauliņš atdalās labi. 

`Krasnoslobodskaja`neliela auguma, ziemcietīga, ļoti ražīga, 

zied vidēji agri, augļi lieli, ovāli, pēc krāsas līdzīgi `Viktorijai`, 
skābeni saldi, kauliņš atdalās labi, ienākas septembra vidū. 

`Latvijas Dzeltenā Olplūme` Pašneauglīga 

.Apputeksnēšanai der vēlu ziedošās šķirnes `Zaļā Renklode`, 
`Nansi Mirabele`, uc., augļi dzelteni, vidēji lieli, olveida, kauliņš labi 
atdalās, ienākas augusta beigās, septembra sākumā . 

Ance`koks spēcīgs, ziemcietīgs, pašneauglīga, zied vidēji agri, 

augļi dzintardzelteni, medaini saldi, labi atdalās kauliņš, ienākas 
apmēram divas nedēļas pēc `Komētas`. 

`Adele`koks spēcīgs, stāvs, slimībizturīga, zied vidēji agri, 

pašneauglīga, augļi dzinterdzelteni ar sārtumu, garšīgi, nedaudz 
miltaini, ienākas septembra sākumā. 

`Sonora`koks vidēja auguma, plašu vainagu, zied vidēji agri, 

pašauglīga, augļi lieli, violeti sarkanīgi, ļoti labu garšu, ienākas 
septembra sākumā. 

`Vengerka Zarečnaja`vidēju ienākšanās laiku, daļēji 

pašauglīga, vidēja auguma, laugļi vidēja lieluma, ovāli 
olveidīgi.tumši zili ar vaska kārtu.mīkstums dzeltens, sulīgs, 
saldskābs, ļoti garšīgs, kauliņš labi atdalās. 

`Zaļā Renklode` koks vidējs, vainags plats, ziemcietīga, 

pašneauglīga, zied vēlu, augļi vidēji, dzelteni ar sarkaniem 
punktiem, ļoti sulīgi, izcilu garšu, lietus laikā plaisā. 

`Nansi Mirabele` augļi sīki, apaļi, dzelteni, ar sarkaniem 

plankumiem, mīkstums dzeltens, stingrs, salds, kauliņš atdalās 
labi, augļi ienākas vienmērīgi augusta beigās, septembra sākumā, 
daļēji pašauglīga, zied vēlu, labi apputeksnē `Ulenas Renklodi`, 
`Latvijas Dzelteno Olu plūmi`, `Lāsi` . 

`Lotte`koks platu vainagu, viegli veidojams, zied vēlu, augļi 

skaisti, tumši violeti ar apsarmi, mīkstumsdzeltens, saldi, stingri, 
ienākas vēlu – augusta beigās, ziemcietība vidēja, pašneauglīga. 

`Edinburgas Hercogs`.zied agri, pašauglīga šķirne, augļi 

vidēji lieli, apaļīgi, dzelteni, ar tumši violetu sarkanīgu virskrāsu un 
zilganu apsarmi, miza bieza, kauliņš atdalās slikti, ienākas 
septembra sākumā vai vidū, ražo bagātīgi . 

`Suhruploom``koks stāvs, bet neliels, laba ziemcietība, zied 

agri, ražot sāk agri, bagātīgi, augļi ienākas augusta sākumā, 
nebirst, neplaisā, augļi vidēji lieli, tumši violeti, mīkstums dzeltens, 
vidēji sulīgs, salds, kauliņš atdalās labi. 

`Renklod Sovetskij`koks vidēju augumu, platu vainagu, zied 

vidēji agri, augļi lieli, skaisti ar tumši violetu virskrāsu, mīkstums 
gaiši dzeltens, blīvs, saldskābs, ziemcietība laba, pašauglīga 
šķirne. 

`Emma Lepermane``koks vidēju augumu, pašauglīga šķirne, 

vidēju ziemcietību, laba slimībizturība, zied agri, ražot sāk agri, 
bagātīgi un regulāri, augļi ienākas augusta beigās, lieli, iegareni, 
dzelteni, skaisti, mīkstums dzeltens, saldskābs, vieglu aromātu, 
labu garšu, lietus laikā plaisā, pūst. 
 

APRIKOZES 

EUR 10.00 un 9.00 
Potcelms-Kaukāza plūmes sēklaudži. 

 

`Rimas lielaugļu`šķirne atlasīta Lietuvā, augļi lieli, skaisti, 

oranždzelteni, garšīgi, ienākas jūlija beigās, ziemcietība Latvijā 
maz pārbaudīta, Pūrē ražo. 

PERSIKI 
EUR 10.00 un 9.00 

Potcelms – Kaukāza plūmes sēklaudži. 
 

`Viktors`koks liela auguma, augļi lieli, ieapaļi, dzelteni ar sārtu 

vaigu, sulīgi, saldskābi, garšīgi, ražot sāk 4 gadā, ienākas augusta 
vidū, samērā ziemcietīga, ražīga. 

`Maira`koks vidēja auguma, augļi vidēji lieli, ieapaļi, dzelteni 

arsarkanu vaigu, saldskābi, ienākas jūlija beigās, augustā, raža 
jānormē, sāk ražot 3 gadā. 



 
SALDIE ĶIRŠI 

EUR 10.00 un 9.00 
Potcelms –smaržīgais ķirsis Prunus mahaleb. 

 

`Ļeņingradskaja Čornaja` koks vidēji liels, ziemcietīga, 

ražīga, slimībizturīga šķirne, apputeksnē labi `Iputj`, augļi vidēji, 
plakani, tumši sarkani, mīksti, saldskābi, sulīgi, garšīgi. 

`Iputj` neliela auguma koki, ziemcietīgi, augļi lieli, tumši sarkani, 

ienākas jūlija sākumā, saldi, atspirdzinoši, slimībizturīgi, lietū 
plaisā. 

`Brjanskas 3-36` - ienākas jūlija vidū – beigās, ogas lielas, 

tumši sarkanas, skrimšļainas, laba ziemcietība, slimībizturība. 

`Eva`izveidota Igaunijā, koks piramidāls, ienākas jūnija beigās, 

augļi tumši sarkani, vidēji lieli, laba ziemcietība, ražīga. 

`Iedzēnu Dzeltenais` /koks vidēja auguma, labu ziemcietību, 

un ražību, augļi vidēji, ieapaļi, gaiši dzelteni, stingri, skrimšļaini, 
saldu, labu garšu, ienākas jūlija beigās. 

`Tiki` izveidota Igaunijā, ienākas jūnija beigās, augļi vidēji, tumši 

sarkani, šķirne ražīga, ziemcietība laba. 

`Drogāna Dzeltenais` vēla, vidēju ziemcietību, vidēji 

slimībizturīga, augstražīga, pašneauglīga, koks liels, augļi vidēji, 
apaļi sirdsveidīgi, dzelteni, blīvi, kraukšķīgi, sulīgi. 

`Paula` koks vidējs, piramidāls, ziemcietība laba, slimībizturība 

laba, augļi lieli, dzelteni, sulīgi, saldi, ļoti labu garšu, ienākas jūlija 
sākumā. 

`Vitenu Juodoji’` koks liela auguma, izplests, laba ziemcietība, 

ražīga slimībizturīga šķirne, augļi plakani apaļi, lieli, tumši sarkani, 
sulīgi saldskābi, nogatavojas jūlija sākumā. 

`Van` koks vidēji spēcīgs, ziemcietība zema, ļoti ražīga šķirne, 

augļi tumši sarkani ļieli, nierveida formas, tumši sarkani, sulīgi, ļoti 
garšīgi, lietus laikā plaisā. 

`Elle` augsta ziemcietība, ražīga,, vidēja auguma, augļi vidēji lieli, 

tumši sarkani, ar sarkanu maigu mīkstumu, ienākas jūlija sākumā. 

`Jurga`, deserta šķirne, koks vidēja augums, plakans., augļi 

vidēji, sirdsveida, t.sarkani., mīkstrums sarkans, maigs, sulīgs, 
garša skābeni salda, kauliņš labi atdalās. 

`Brjanskaja Rozovaja` vēla šķirne, ziemcietīga, izturīga pret 

lapbiri, vidēju ražību, pašneauglīga., koks vidēja auguma, apaļu 
vainagu, augļi vidēji, apaļi, rozā, mīkstums gaiši dzeltens, blīvs, 
kraukšķošs, sulīgs, garša laba, saldi. 

`Tommu`` koki vidēja auguma, ražīgi, ienākas jūlija sākumā, 

ogas vidējas, melnsarkanas, sulīgas, saldas, lietū neplaisā, laba 
ziemcietība. 
 

Vidēja auguma ķiršu potcelmi LC-52 
 `Kristīne` (Kristiina) koks spēcīgs, ziemcietīga, ražīga, 

slimībizturīga šķirne, apputeksnē `Tommu`, `Ļeņingradskaja 
Čornaja` un c., augļi vidēji, tumši sarkani, ļoti garšīgi, nogatavojas 
jūlija sākumā 

 

SKĀBIE ĶIRŠI 
EUR 8.00 un 6.00 

Potcelms – smaržīgais ķirsis Prunus mahaleb 
 

`Bulatņikovskaja` vidēju ienākšanās laiku, slimībizturīga. 

agri sāk ražot, ražot, koks vidēja auguma, apaļu vainagu, augļi 
vidēji, tumši sarkani, sulīgi, garša laba. 
 
 
 
 

DĀRZA PĪLĀDŽI 
EUR 6.00 un 5.00 

 

`Rosina` ogas oranžas, lielas spīdīgas, saldskābas, ar plānu 

miziņu, koki ar stāvu vainagu., augstu ražību, labu ziemcietību 
lieliem ķekariem . 

`Titan` daļēji pašauglīgs, koki nelieli, ar kompaktu vainagu, 

ziemcietība augsta, ražo bagātīgi un katru gadu, iIzturīga pret 
slimībām un kaitēkļiem, koki ir ilgmūžīgi, labi ražo 35-40 gadus, 
augļi ir lieli, rubīnsarkani, sulīgi, saldskābi, satur līdz 40 mg% 
Cvitamīna. Raksturīgs īpatnējs, vājš rūgtenums.  

`Granatnaja` tumši sarkanas ogas, samērā saldas, koks maza 

auguma, attālais hibrīds starp pīlādzi un vilkābeli, ļoti ražīga, 
izturīga pret slimībām, ziemcietīga, pašauglīga . 

`Moravskaja Krupnoplodnaja` koki liela auguma, ražīga, 

ziemcietīga šķirne, ķekari ļoti lieli, - līdz puskilogramam, ogas ķiršu 

lielumā, sarkanas, sulīgas, skābenas, ar plānu miziņu. 
 
 

JĀŅOGAS-divgadīgi stādi 
EUR 1.50 un 1.00 

Sarkanās 
`Holandes Sarkanās` vēlīna, ražīga, ogas vidēji lielas, 

paskābas, piemērotas mehanizētai vākšanai, ķekari vidēji gari, 
nebirst, slimībizturība apmierinoša. 

`Vīksnes Sarkanās` agrīna, ogas samērā lielas, tumši 

sarkanas, gariem ķekariem, ļoti ražīga, vidēja slimībizturība. 

 `Ņenagļadnaja` vidēji agra, ražīga, ogas lielas, spilgti 

sarkanas, vidēji garos ķekaros, saldskābas, atspirdzinošas, 
ieņēmīga pret lapu plankumainībām. 

`Fertödi Piros 56` vēlīna, ļoti ražīga, vidēji izturīga pret 

slimībām, ogas spilgti sarkanas, ar labu garšu. 

`Vierlander` vidēji agra, ražīga, vidēji izturīga pret slimībām, 

ogas spilgti sarkanas, saldskābas, ķekari vidēji gari. 

`Jonkheer van Tets` agrīna, krūmi augsti, stāvi, ražīga, vidēja 

ziemcietība, ogas spilgti sarkanas, gari ķekari, ogas lielas, asi 
skābas. 

`Rotet` vēla šķirne, ķekari gari, ogas lielas, intensīvi sarkanas, 

skābas, spēcīgu aromātu, ražīga, izturīga pret lapu 
plankumainībām. 

`Vika` ziemcietīga, krūms vidēja auguma, stāvs, vidēju 

ienākšanās laiku, ražīga, slimībizturīga, ogas vidējas, 
purpursarkanas, saldas. 

`Rondom` krūmi vidēji stāvi, spēcīgi, augsti, ziemcietīga,  

augstražīga, vidēji vēla, ogas lielas, lodveida, tumši sarkanas, 
garos ķekaros, stipri skābas, ar vāju aromātu, laba slimībizturība. 
`Budinskaja` vēls ziedēšanas un ienākšanās laiks, augstražīga, 

ziemcietīga, krūms vidēji augsts, ogas garos ķekaros, lielas, labu 
garšu, spilgti sarkanas. 

`Tambovskaja Krasnaja`ar vidēju ogu ienākšanās laiku, 

ogas lielas ar skābi saldu garšu, ražīga, laba izturība pret pumpuru 
ērci un lapu plankumainībām. 

`Stanza`vidēji agra, ogas lielas, stingras, labi vācamas, 

skābenas,  
vidēja ziemcietība, krūmi spēcīgi, ļoti ražīga. 

`Belka`ar vidēju ogu ienākšanās laiku, krēmkrāsā, vidēji gari 

ķekari, skābas, krūms stāvs, ražīga, laba slimībizturība. 

`Ņiva`vidēji agra šķirne, krūms vidēja auguma, ogas vidēji lielas, 

spilgti sarkanas, skābi saldas, ķekari gari, blīvi, šķirne ātrražīga, 
raža liela. 

`Osipovskaja`ziemcietīga, vēla šķirne, krūmi spēcīga auguma, 

ogas vidēji lielas, tumši sarkanas, garšīgas, ļoti augsta ražība, 
izturīga pret miltrasu. 

`Asora`vidēji agra, ogas lielas, gaiši sarkanas, labu garšu, krūms 

plats, ražīga, slimībizturīga. 

`Orlovskaja Zvezda`ļoti vēls ienākšanās laiks, ogas lielas, 

spilgti sarkanas, garos ķekaros, labu garšu, krūms stāvs, vidēji 
ražīga, slimībizturīga. 

`Asja`vidēji agra šķirne, ogas lielas, patumši sarkanas, vidēji gari 

ķekari, skābas, krūms stāvs, ražīga, slimībizturīga. 

Baltās 
`Bajana` vēla, ļoti gariem ķekariem, ogas lielas, saldas, 

garšīgas, ražība ļoti augsta, izturīga pret slimībām. 

`Hele`(Kodu Suur Valge`) vidēji agrīna, ražīga, ogas lielas, 

patīkami saldskābas, gari ķekari, laba slimībizturība, ziemcietīga. 

`Prigažuņa`vidēji agra, ziemcietīga šķirne, krūms vidēja 

auguma, ogas vidēji lielas, gaiši rožainas, saldskābas, labu garšu,  
ražīga, slimībizturīga. 
 

 



UPENES-divgadīgi stādi 
EUR 1.50 un 1.00 

 

`Triton` vidēji agra, krūms augsts, skrajš, ogas lielas, ar labu 

garšu, ļoti ražīga, izturīga pret miltrasu, gatavas ogas birst. 

`Ļeņingradskij Veļikan` stāvi krūmi, ogas lielas, ar labu 

garšu, vidēji izturīga pret slimībām.  
`Zagadka` vidēju ogu ienākšanās laiku, stāvs, kompakts krūms, 

ražīga, ogas lielas, ar labu garšu, saldskābas, labi atdalās no 
kātiņa, ziemcietīga. 
`Bagira` vidēji vēla, ziemcietīga, ražīga, slimībizturīga, ogas 

lielas, saldas, ķekari vidēji gari, krūms spēcīgs, ražība laba. 

`Verņisaž` vidēji agra, ziemcietīga, izturīga pret slimībām un 

kaitēkļiem, ražīga, ogas lielas, spīdīgas, garša vidēji laba. 

`Vologda` vidēji agra, ražīga, ļoti lielas ogas, garša laba, vidēja 

slimībizturība, ziemcietīga. 

`Pamjatj Vavilova` vidēji agra, ražīga, ogas lielas, saldas, 

nebirst, izturīga pret miltrasu, pumpuru ērci, samērā ziemcietīga. 

`Kantata-50` (`Kantāte`) vidēji agra, ķekari gari, ogas lielas 

ar labu garšu, augsts, stāvs krūms. 

`Ben Alder` vēla, ogas lielas, stingras, saldskābas, ķekari vidēji, 

krūms liels, kompakts, ogas nebirst, izturīga pret miltrasu, 
pumpurērci. 
`Seļečenskaja’ krūmi vidēja auguma, kompakti, ogas ienākas 

agri, spīdīgas, lielas, saldas, ķekari vidēji gari, ražība laba, izturīga 
pret miltrasu. 

'Sjuita Kijevskaja' agra, krūms vidējs,  ogas lielas, apaļas, 

saldskābas, ražība laba, slimībizturība laba. 

`Ben Tirran` ķekari īsi, zied un ienākas vēlu, ogas vidēji lielas, 

stingras, piemērotas mehanizētai vākšanai, krūms vidējs. 

`Čerešņeva` krūms stāvs, augsts, ķekari gari, ogas lielas, 

ieapaļas, saldskābas, laba ziemcietība, ražīga. 
`Pilot A.Mamkin` krūms augsts, stāvs, ražīga, ogas ienākas 

vidēji agri, vidēji lielas, tumšas, apaļas, atrāvums sauss, garša 
saldskāba, ķekari vidēji gari.  

`Öjebyn` krūms vidēji augsts, vidēji agra, ražīga, ziemcietīga,  

pieticīga, ogas melnas, apaļas, palielas, spīdīgas, garša laba, 
saldskāba  

`Titania`krūms spēcīgs, augsts, vidēj iagra, ziemcietīga, 

pieticīga,  
augstražīga, ķekari gari, ogas lielas, apaļas, spīdīgas, stingras, 
garša vidēja, paskāba. 

`Veloi`vidējs ogu ienākšanās laiks, ogas lielas, labu garšu, 

ražīga, laba izturība pret pumpurērci un miltrasu, ziemcietība 
vidēja. 

`Katjuša`laba ziemcietība, krūms spēcīgs, ogas lielas, 

pilienveida,  
garša laba saldskāba, piemērotas mehanizētai novākšanai, zema 
izturība pret pumpurērci. 

`Belorusskaja Sladkaja`krūms spēcīgs, nedaudz skrajšs, 

ogas vidēji lielas, spīdīgas, saldas, ar vidēji biezu miziņu, ienākas 
vidējiagri, transportizturība laba, ražība laba.                  `Ijunskaja 

Kondrašovi ` krūms spēcīg, ziemcietīga, slimībizturīga, vidēju 

ražību, ienākas agri jūnija beigās, ogas lielas, saldskābas, 
aromātiskas.  

`Saņuta`vidēji agra, ogas lielas, garos ķekaros, saldskābu garšu, 

samērā plānu miziņu, krūms pastāvs, ražīga, slimībizturīga. 

                 

AVENES 

EUR 0.60 un 0.50 
 

`Meteor`agra, ogas vidēji lielas, sarkanas, patumšas, laba garša, 

aromātiskas, ražīga, slimībizturība laba. 

`Skromņica` vidēji agra, ogas vidēji lielas, spilgti sarkanas, 

ražīga, samērā izturīga pret slimībām, dzinumi gari, noturīgi. 

`Gusar`laba ziemcietība, labi pacieš sausumu, krūms augsts, 

gandrīz bez dzeloņiem, ogas lielas, strupi koniskas, rubīnsarkanas, 
skābi saldas, garšīgas, laba slimībizturība. 

`Žoltaja Begļanka`agrs ienākšanās laiks, ogas vidēji lielas, 

aprikožu dzeltenas, ļoti labu garšu, ražīga, ziemcietīga, vidēja 
slimībizturība, bojā aveņu ērce. 

`Putešestveņņica` agrīna, ļoti ražīga, ogas lielas, stingras, ar 

vidēji labu garšu, laba ziemcietība, un izturība pret slimībām, 
daudz dzinumu, maz dzeloņu. 

`Ļubetovskaja`vidējs ienākšanās laiks, ogas lielas, ļoti labu 

garšu, ražīga, vidēji izturīga pret stublāju slimībām, nokarenām 
galotnēm. 

`Kapriz Bogov` vēlīna, ļoti ražīga, ogas vidēji lielas, labu 

garšu, laba ziemcietība, , vidēja izturība pret slimībām, veido 

daudz dzinumu,  maz dzeloņu.     
 Nr. 114 ogas lielas, spilgti sarkanas, labu garšu, ražīga, dzinumi 

gari. 

`Brigantina` vidēji vēla, ogas sarkanas, lielas, ar labu garšu, 

dzinumi augsti, vidēji stabili, ziemcietīga, ražīga. 

`Rodnaja`agra, ziemcietīga, ražīga šķirne, ogas vidēji lielas, labu 

garšu, vidēji stingras, laba izturība pret kaitēkļiem, vidēja 
slimībizturība, dzinumi gari, maz dzeloņu, rudenī atsāk ražot 
galotnes. 

`Bulgarskij Rubin`dzinumi gari, dzeloņaini, krūmi kompakti, 

vidēju ziemcietību, ražība augsta, ogas vidēji lielas, sarkanas, 
garšīgas, aromātiskas. 
 

REMONTANTĀS AVENES 
EUR 1.00 un 

(ražo rudenī) 
 

`Gerakl` (`Herakls`) vidēji agras, sāk ienākties augustā, 

dzinumi vidēji augsti, dzeloņaini, ražība laba, ogas ļoti lielas, rubīn- 
sarkanas, saldskābas. 

`Polana` veido daudz dzinumu, vidēji augsta, ražīga, ogas plati 

koniskas, vidējas, sarkanas, garšīgas, ienākas ar augusta vidu līdz 
salnām. 

    

ĒRKŠĶOGAS 
EUR 3.00 un 2.50 

 

`Kuršu Dzintars` ziemcietīga, agra šķirne, krūms vidēji 

spēcīgs, stāvs, ogas vidēji lielas, dzeltenas ar plānu miziņu, 
saldas, garšīgas, ražīga, slimībizturīga šķirne. 

`Mašeka` vidēja, laba ziemcietība, ražīga izturīga pret miltrasu, 

ogas oranžas, vidēji lielas, garšīgas, desertam un pārstrādei 

`Lepaan Punainen` krūms vidēji augsts, ogas ienākas vidēji 

agri, vidēji lielas, tumši sarkanas, garša salda, laba, miziņa samērā 
bieza, ļoti laba ziemcietība, augstražīga, izturīga pret miltrasu. 
Piemērota audzēšanai pārstrādei.  

`Severnij Kapitan` labu ziemcietību, vidēji vēla šķirne, krūms 

spēcīgs, ogas ovālas, vidēji lielas, tumši sarkanas, garša laba, 
augsta ražība, sāk ražot ātri, laba slimībizturība. 

NR.269 ziemcietīga, vidēji vēla, krūms vidēji augsts, ogas lielas, 

sārtas ar labu garšu, ļoti ražīga, slimībizturība laba. 

`Invicta` vidēju ziemcietību, vidēji vēla šķirne, krūms spēcīgs, 

ogas vidēji lielas, gaiši zaļas, stingras, labu garšu, ļoti ražīga, 
slimībizturīga šķirne. 

`Hinnomaki Gula`(Hinnomaki zaļās) vidēju ienākšanās laiku, 

laba ziemcietība, ražīga, ogas lielas, vidēii biezu mizu, labu garšu, 
universālai lietošanai. 
 

CIDONIJAS 
EUR 1.50 un 1.00 

 

DZĪVŽOGIEM 
EUR 0.80 

Kaukāza plūmes. 
 
 
 
 



 

KONTEINERSTĀDI 

 

ĀBELES EUR 6.00 
 

Acotas uz puspundura auguma potcelmiem 

 

Vasaras 
`Roberts`, `Suislepas Rožu`, Konfetnoje`, 
`Cukuriņš`, `Krapes Cukuriņš`, `Korta`, `Agra`, 
`Baltais Dzidrais, `Majoru Saldais`, `Melba`. 
Rudens: 
`Gita`, `Merrigold`, `Pervinka`, `Zemgales Salda`, 
`Rīgas Rožu`, `Trebū Sēklaudzis`, `Tiina`, 
`Kovaļenkovskoje`, `Jokko`. 
Ziemas 
``Dace`, `Edīte`, `Nadzeini`, `Laila`, `Imant`, 
`Fireside Red`, `Auksis`, `Antejs`, `Daina`, `Bērsis`, 
`Burtnieku Ziemas`. 
  

 

 

ĀBELES EUR 6.00 

Acotas uz pundurauguma potcelmiem 
Vasaras 
`Majoru Saldais`, `Lembitu`, . 
 Rudens 
`Kovaļenkovskoje` `Green Sleaves`, `Čaravņica`. 
Ziemas 
`Eksotika`, `Andris`, `Imrus`, `Freedom`, `Leģenda`, 
`Kiriitrinu`. 
 

DEKORATĪVĀS ĀBELES EUR 6.00 
`Raganas sarkanā`. 
 
 

SĪKAUGĻU ĀBELES EUR 6.00 

`Dolgo`, `Bērna Prieks`, `Hyslop`, `Bērzkroga 
Dzeltenais`. 
 
        
 

KOLONĀBELES EUR 8.50 
`Inese`, `Mango`, `Arbat`, `Baiba`, `Vaļuta`. 
 

BUMBIERES EUR 7.50 
`Nova`, `Suvenīrs `, `Sladkaja iz Mļejevas`, `Pepi`, 
`Mļejevas Agrā`, `Beloruskaja Pozdņaja`, `Vilma`, 
`Sēlija`, `Vasarine Sviestine`, `Tatjana`, `Latgale`, 
`Balva`, `Desertnaja Rosošanskaja`.  
 
 

PLŪMES EUR 10.00 
`Komēta`, `Kressu`, `Viktorija`, `AltanaRenklode`,  
`Eksperimentālfeltets`, `Sentjabrskaja`, 
`Krasnoslobodskaja`,  
`Renklod Uļjaņiščeva``Skoroplodnaja`, `Narač`, 
`Latvijas Dzeltenā Olu`, `Lāse`, `Ulena Renklode`, 
`Ave`, `Ance`, `Adele`, `Zaļa Renklode`, `Vengerka 
Zarečnaja`, `Pedrigons`, `Sonora`, `Renklod Raņņij 
Doņeckij`, `Lotte`. 
 
 

APRIKOZES EUR 12.00 
`Rimas Lielaugļu`, `Rītausma`, `Rimas agrā`, 
`Grafiņa`, `Lāsma`, `Aisbergs`, `Tartu`, `Brjanskas 
Nr. 2.. 
 

PERSIKI EUR 12.00 
`Viktors`, `Maira`. 

 

 

 

 

 

ĶIRŠI SKĀBIE EUR 9.00 
`Latvijas Zemais` krūmveida ķirsis, ražīgs, augļi nelieli, tumši sarkani, sulīgi, paskābi, 

, sulīgi, paskābi, nogatavojas jūlija vidū 
`Bulatņikovskaja`, `Haritonovskaja`. 
 
 
 

ĶIRŠI SALDIE EUR 12.00 

`Iputj`, `Iedzēnu Dzeltenais`, Meelika`, `Tommu`, 
`Tiki`, `Amazonka`, `Drogona Dzeltenais`, 
`Brjanskas3-36, `Fatjež`, `Jurga, `Van`, `Elle`, 
`Medissoni Roosa`, `Jānis`, `Brjanočka`, `Vitenu 
Juodoji`, `Eva`, `Dzintars`, `Aleksandrs`, `Paula`, 
`Balzāms`, `Kristiina`, `Vitenu Rožine`, `Elfrida`, 
`Gastjiņec`, `Brjanskoje Rozovoje`. 
 

 

POTĒTIE CERIŅI EUR 8.00 
`Krasavitsa Moskvy` rožaini baltiem, pildītiem ziediem, 

pasaulē augstāk vērtētā šķirne 

`Andenken an Ludvig Spath`tumš ivioleti-purpurkrāsas, 

lieli,  
vienkārši ziedi, aromātiski. 

`Konigen Luise`krēmbaltiem, lieliem, smaržīgiem, vienkāršiem 

ziediem. 
 
 

JĀŅOGAS EUR 2.50 

`Bajana` -baltā, `Vīksnes Sarkanā`, `Vika`, 
`Tambovskaja Krasnaja`, `Joncheer vanTets`, 
`Ņenagļadnaja`, `Rondom`,  
`Vierlander`, `Rotet.``Stanza`, `Prigažuna`, `Asja`, 
`Ņiva`, `Tambovskaja Krasnaja`, `Asora`, `Fertodi 
Piros`, `Budinskaja`, `Osipovskaja`, `Holandes 
Sarkanā`. 
 
 

UPENES EUR 2.50 
Vologda`, `Triton`, Zagadka`, `Vernisaž`, `Veloi`, 
`Beloruskaja Sladkaja`,  `Čerešņeva`, `Pilot 
A.Mamkin`, Titania`, `Kantata-50`, `Ben Tirran`. 
 
 

ĒRKŠĶOGAS EUR 4.50 
`Lepaan Punainen`, `Mašeka`, `Avenīte`, Kuršu 
Dzintars`, `Vīksnes Ražīgā`, `Rekords`. 
 
 

KORINTES EUR 7.00 
`Thiessen` alkšņlapu korinte, ogas lielas, zilgani violetas, 

mīkstums gaišs, garša patīkami salda, maiga, sulīga, atgādina 
krūmmellenes.krūms ziemcietīgs, vidēja auguma, vainagu labāk 
veidot kā kokam. 

 `Leavis` gludā, jeb kokveida korinte, pavasaros, rudeņos lapas 

bronzas krāsā, bagātīgi un krāšņi zied, ogas sarkanas, saldas, 
sulīgas, koks liels, jāveido, laba apputeksnētāja . 

 `Princ Wiljam`. 



 
 

AVENES EUR 1.50 
`Peresvet`, `Sput]nica`, `Putješetveņņica, `Meteor`.` 
 
 

KAZENES EUR 1.50 

`Agawam`krūms stāvs, dzinumi gari, spēcīgi, ogas lielas, 

koniskas, melnas, ienākas augustā.       

 
           

VĪNOGAS EUR 4.50 
`Aļošenkin` lauka un plēvju seguma šķirne, ogas ļoti saldas, 

baltas, lieli ķekari, augstražīga, ziemā jāpieliec pie zemes un viegli 
jāpiesedz 

`Guna`pašneauglīga, ogas vidēji lielas, sarkanas, apaļas, 

sulīgas,  
patīkamu aromātu, pirmos 2 gadus jāpiesedz, apgriež atstājot 4-5 
pumpurus. 

`Gražina`siltumnīcu šķirne, lielām tumši sarkanām, saldām 

ogām, ļoti gari, lieli ķekari, spēcīgs augums. 

`Swenson Red` vēla šķirne, var pagarināt sezonu, krūms 

spēcīgs, ķekari lieli, ogas patīkamu, veldzējošu aromātu, 
salcietīga, piesedz tikai saknes, labi padodās arī plēves 
siltumnīcās.       
`Kuzmina Zilā` agra šķirne ar saldām, zilām ogām, sēklas 

sīkas, ziemcietīga āra vīnoga.  

`Somerset Seedles` spēcīgi augoša agra šķirne, rozā, 

saldām bezsēklu ogām, augsta ziemcietība un slimībizturība.  

`Ziemeļu Melnais` ļoti ziemcietīga, spēcīgi augoša šķirne, 

ķekari vidēji, ogas tumši zilas, saldas ar muskata garšu, ļoti 
garšīgas pēc salnām. 

`Timurs`gaišas, lielas, iegarenas (kā `Dāmu pirkstiņi) ogas, 

saldas, ķekars liels, nogatavojas augusta beigās, audzējamas 
segtajās platībās. 

`Jadviga` ogu krāsa sarkanīga, līdzīga `Gunai`, ogas lielas, 

ķekari smagi, nogatavojas augusta beigāsa, liels augums, stipri 
jāretina, ziemcietīga. 

`Skujiņa 675` (Moskovskij Ustoičivij`ļoti ziemcietīga, nav 

jāpiesedz, dzinumi spēcīgi, ļoti ražīga, ogas vidējas ar patīkamu 
muskata un ananasu aromātu,  
 

 
DEKORATĪVĀS LAZDAS  EUR 15.00 

 
 
 
 
 

(čūskveida lazdas) 
`Contorta`, `Red Magistic`  

 

CIDONIJAS EUR 2.50 
   

OZOLI EUR 3.00 
Parastais ozols. 

 

ZEMEŅU STĀDI EUR 0.25 
Meristēmu (atveseļoti). 

`Kokinskaja Raņņaja`visagrākā šķirne, ogas patumšas, ļoti 

labu garšu, pirmajā gadā vidējas, tad paliek mazākas, ieteicams  
 
audzēt vienu līdz divas sezonas, ziemcietīga, var audzēt zem 
seguma. 

`Zefyr` agra, ogas lielas ar labu garšu, vidēji stingras, spilgti 

sarkanas, realizācijai svaigā veidā, šķirne ražīga, ziemcietīga, 
ogas maz pūst, var audzēt ražas steidzināšanai. 
 

`Honeoye`agra, tūlīt pēc`Zefyr`, ogas patumšas, koniskas,  

stingras, lielas, saldskābu garšu, desertam, saldēšanai, šķirnei 
ražiba vidēja, vidēja ziemcietība, izturīga pret pelēko puvi, labi aug 
smilšainās augsnēs. 

`Daroyal`agra, ogas lielas, t.sarkanas, stingras, labu garšu, 

koniskas, cers spēcīga auguma, piemērota arī 
audzēšanaisiltumnīcās. 

`Polka` vidēja, ogas lielas, izlīdzinātas pēc lieluma, tumši 

sarkanas, stingras, sulīgas, aromātiskas, ļoti labu garšu, 
universālai lietošanai, šķirne augstražīga, samērā ziemcietīga, 
samērā izturīga pret pelēko puvi. 

`Sonata`vidēja, ogas lielas, saldas, pievilcīgas, stingras, 

ieteicamas lietot desertam, raža nedaudz mazāka kā `Polkai`, 
ieteicama audzēšanai siltumnīcās, tuneļos. 

`Pegasus`vidēji vēla, ogas lielas, apaļi koniskas, stingras, labu 

garšu, vidēja ziemcietība, izturīga pret sakņu slimībām un puvi,  
labi aug smagās augsnēs. 

`Marmolada`vidēji vēla, ogas ļoti lielas, stingras, spilgti 

sarkanas, spīdīgas, labu garšu, vidēja slimībizturība, var audzēt 
segtajās platībās, ziemā vēlams piesegt. 

`Salsa`cers spēcīgs,  vidēji agra, ogas ļoti lielas, oranži sarkanas, 

stingras, labu garšu, ražīga, vidēju slimībizturību, nedrīkst 
pārmēslo ar slāpekli. 

`Suitene` - vēla, ogas lielas, stingras, spilgti sarkanas, labu 

garšu, svaigam patēriņam un pārstrādei, šķirne labu ziemcietību, 
ražīga, laba izturība pret lapu slimībām un pelēko puvi. 

`Calipso` remontantā šķirne, cers vidējs, ogas lielas, sarkanas, 

spīdīgas, labu garšu, stingras, slimībizturīga, vidēju ziemcietību. 

`Krimskaja Remontantnaja`remontantā šķirne, ceri spēcīgi, 

ogas tumši sarkanas, lielas, ļoti labu garšu, mīkstas, ražīga,  
ieņēmīga pret pelēko puvi. 
 
                           

 

 

  

Augļu koku un ogulāju stādus iespējams 
iegādāties Pūrē. 

Darba laiks 8-12, 13-17.  
Sestdienās 9-15. 
 (pavasarī – aprīlis, maijs un rudenī –no 

septembra vidus, oktobris)  
Izbraukuma tirdzniecībā gadatirgos un pilsētu 
tirgos. 

 
Agronome  26524443 
Augļu glabātuve 63191190 (zemeņu stādi) 
 

 

 

 

 

 

               

                 Cenu atlaides!!! 

Augļu koku, ogulāju un zemeņu stādiem, ja 
pirkuma vērtība pārsniedz EUR 150 – atlaide 10%! 

Lielu pasūtījumu gadījumā (virs EUR 700) ir 
iespējama īpaša vienošanās par cenām! 

 

Cenas var tikt mainītas atbilstoši tirgus situācijai! 

 


