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STĀDU KATALOGS
2018.gada vasara
Kokaudzētava reģistrēta Valsts Augu Aizsardzības dienestā ar Nr.3101123
Sarakstā nav iekļautas visas pieejamās šķirnes un šķirņu/potcelmu kombinācijas. Dažām šķirnēm un mazāk
pazīstamām kultūrām ir izaudzēti tikai daži stādi, vai arī konteineros saglabājušies no iepriekšējām sezonām.
Dažām sarakstos neminētām šķirnēm no kolekcijas var būt arī nedaudz augstākas cenas. Tāpēc, ja ir interese
par kādu šeit nepieminētu lietu, var interesēties telefoniski, vai e-pastā.

ĀBELES uz maza auguma potcelmiem
Kailsakņi
VASARAS
Baltais dzidrais /Pūre1
Konfetnoje /Pūre1,Cukuriņa` un `Baltā Dzidrā` krustojums.
Augļi lieli, saldi, ar sārtu svītrojumu.
Cukuriņš/Pūre1 Ļoti agra vasaras šķirne. Augļi pasīki, bet ļoti
saldi, sulīgi, kraukšķīgi.
RUDENS ZIEMAS
Belorusskoje maļinovoje /Pūre1 Vēla ziemas. Augļi tumši
sarkani, saldskābi, labu garšu.
Kovaļenkovskoje /Pūre1 Augļi sarkani, ļoti sulīgi un saldi.
Izcila garša. Viegli veidojams koka vainags.
Auksis /Pūre1 Vēla rudens. Augļi sarkani, teicamu garšu,
glabājas līdz janvārim. Laba izturība pret slimībām. Lieliska
šķirne gan mazdārziņiem, gan komercdārziem
Trebū /Pūre1Klasiska rudens šķirne. Augļi nedaudz gareni, gaiši
dzelteni, sulīgi ar maigu mīkstumu un vienreizēju, neatkārtojamu,
lielisku garšu.
Sīpoliņš /Pūre1 Ziemas šķirne. Augļi pasīki, dzelteni ar sārtumu
saules pusē un punktējumu. Mīkstums kraukšķīgs, sulīgs, salds,
labi glabājas.
Madona Pūre1 Augļi tumši sarkani, saldskābi, ar teicamu garšu.
Labi glabājas
Beforest /Pūre1 Augļi sarkani, vidēji lieli, labi glabājas. Garša
izcila
Laila /Pūre1Ziemas šķirne. Augļi tumši sarkani, kraukšķīgi,
sladskābi. Laba izturība pret augļu puvēm. Koks viegli
veidojams.
Antonovka B9 Klasiska vēla rudens šķirne. Augļi lieli, skābeni,
ļoti piemēroti ievārījumiem, kulinārijā
Zarja Alatau /Pūre1 Augļi lieli, mucveida, dzelteni ar nelielu

Konteineros
6,00 EUR
6,00 EUR

6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR

sārtumu. Mīkstums stingrs, sulīgs, saldskābs, garša līdzīga
Sīpoliņam. Koks vidēja auguma, viegli veidojams. Laba izturība
pret sēņu izraisītām slimībām.
Aļesja /Pūre1 Vēla ziemas. Augļi tumši sarkani, saldskābu,
mazliet Mālābelei līdzīgu garšu.. Ļoti ātrražīga šķirne. Potcelms
Pūre1

6,00 EUR

ĀBELES uz vidēja auguma potcelmiem (puspunduri)
Kailsakņi
VASARAS
Korta /MM106 Augļi lieli, dzelteni ar ķieģeļkrāsas svītrām un
lāsojumu. Mīkstums sulīgs, līdzīgs Bumbierāboliem.
Agra/MM106 vasaras šķirne, ienākas pirms Baltā dzidrā. Augļi
koši sarkani, vidēji lieli, saldskābi
Cukuriņš, MM106 Ļoti agra vasaras šķirne. Augļi pasīki, bet ļoti
saldi, sulīgi, kraukšķīgi.
Baltais dzidrais/ MM106
5,00 EUR
Konfetnoje /M7 Cukuriņa` un `Baltā Dzidrā` krustojums. Augļi
lieli, saldi, ar sārtu svītrojumu.
Rīgas rožu /MM106 Vēla vasaras, augļi dzeltenīgi ar rozā
svītrojumu, mazliet ribaini, saldskābi, ļoti sulīgi. Šķirne izturīga
pret kraupi un lapu koku vēzi.
Suislepas rožu /MM106Klasiskā rožābele, augļi gaiši dzelteni ar
5,00 EUR
sārtu svītrojumu. Mīkstums sulīgs, saldskābs ar sārtu dzīslojumu
RUDENS ZIEMAS
Laila /MM106 Ziemas šķirne. Augļi tumši sarkani, kraukšķīgi,
sladskābi. Laba izturība pret augļu puvēm. Koks viegli
veidojams.
Trebū /MM106 Klasiska rudens šķirne. Augļi nedaudz gareni,
gaiši dzelteni, sulīgi ar maigu mīkstumu un vienreizēju,
5,00 EUR
neatkārtojamu, lielisku garšu.
Pervinka /MM106 Kraupja imūna rudens šķirne, var uzglabāt
līdz decembrim. Augļi milzīgi lieli, saldskābi, sulīgi. Ļoti ātri sāk 5,00 EUR
ražot.
Mery Gold/MM106 Augļi dzelteni ar punktiņiem. Mīkstums
sulīgs, saldskābs.
Tiina /M7 Augļi gaiši ar sārtām svītrām, ļoti saldi, laba izturība
pret kraupi
Kovaļenkovskoje /MM106 Augļi sarkani, ļoti sulīgi un saldi.
Izcila garša. Viegli veidojams koka vainags.
Auksis /B118 Vēla rudens. Augļi sarkani, teicamu garšu,
glabājas līdz janvārim. Laba izturība pret slimībām. Lieliska
šķirne gan mazdārziņiem, gan komercdārziem
Lobo /MM106 Agra ziemas, augļi sarkani, vaskoti, izcila garša
un maigs mīkstums
Orļik /MM106 Augļi sarkani, nedaudz vaskoti, vidēji lieli.
Mīkstums maigs, sulīgs ar teicamu garšu. Laba izturība pret
augļu puvēm
Ilga /MM106 Augļi lieli, zaļgandzelteni, dažreiz ar sarkanīgu
virskrāsu. Garša salda. Lieliski glabājas līdz pavasarim.
Eksotika /MM106 Agra ziemas. Augļi tumši sarkani, spīdīgi,
ļoti aromātiski, saldi. Mīkstums sārts.
Antonovka/ MM106 Klasiska vēla rudens šķirne. Augļi lieli,
5,00 EUR
skābeni, ļoti piemēroti ievārījumiem, kulinārijā

Konteineros
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR

6,00 EUR

6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6.00 EUR

Iedzēnu /M26 Ziemas šķirne. Augļi lieli, nedaudz saplacinātas
formas, sarkanu svītrojumu, kas saules pusē saplūst. Garša ļoti
laba. Laba izturība pret kraupi.
Vidzemes zelta renete /M7 Sena rudens šķirne. Augļi vidēji lieli
vai lieli, dzelteni, mīkstums pamazām kļūst caurspīdīgs, dzeltens,
ļoti sulīgi
Saltanat/MM106 Augļi skaisti, plakani ieapaļi.. Oranži sarkani.
Augļu mīkstums krēmkrāsā, sulīgs, patīkamu garšu. Glabājas līdz
decembrim, janvārim.
Pekka/MM106 Rudens šķirne no Somijas. Augļi vidēji lieli,
tumši sarkani. Mīkstums sulīgs, saldskābs. Laba izturība pret
slimībām.
Madona /MM106 Augļi tumši sarkani, saldskābi, ar teicamu
garšu. Labi glabājas
Paradīzes ābeles 6,00 EUR
Dolgo /,MM106 Augļi tumši sarkani, spilgti
Kerr/ MM106 Augļi tumši sarkani, vidēji lieli. Ienākas vēlāk nekā Dolgo.
Kolonveida ābeles cena 8,00 EUR
Baiba/MM106
Uldis/MM106
Zane/MM106
Inese/MM106

6.00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR

BUMBIERES
Kailsakņi
VASARAS
Vilma Ienākas ļoti agri jūlija beigās vai augusta sākumā. Koki
vidēja auguma. Augļi gareni, vidēji lieli, dzelteni ar koši sarkanu
vaigu saules pusē. Mīkstums sulīgs, smalkgraudains, kūstošs,
teicamu garšu.
Pepi Vēla vasaras. Augļi vidēji lieli, gareni, sulīgi, saldi. Koks
maza auguma, ražot sāk otrā gadā pēc stādīšanas. Pašauglīga.
Laba ziemcietība.
Duhmjanaja. Augļi lieli, bumbierveida, krāsa zaļi – dzeltena.
Mīkstums kūstošs smalkgraudains, salds, sulīgs. Ražot sāk agri.
Koks vidēji liels. Laba izturība pret kraupi.
Vasarine sviestine Augļi ļoti lieli, kraukšķīgi, sulīgi.
Klapa mīlule Augļi lieli dzlteni, ar sārtām svītrām saules pusē.
Mīkstums salds, sulīgs, kūstošs. Koki vidēja auguma. Ienākas
augusta otrajā pusē.
`Suvenīrs` Vēla vasaras Augļi lieli, kūstoši, saldi. Izcila garša.
Ziemcietība ļoti augsta. Izturīga pret kraupi.Pašauglīga.
Veļikaja Žoltaja. Ienākas augusta sākumā. Augļi lieli,
dumbierveida, dzelteni, sulīgi, saldi.
RUDENS ZIEMAS
Tem-bo-li Āzijas bumbiere. Imūna pret kraupi. Koks neliela
auguma, viegli veidojams. Augļi apaļi, gludi, dzelteni ar sārtumu,
ļoti saldi, sulīgi. Ienākas septembrī.
`Belorusskaja pozdņaja` Augļi vidēji lieli, brūngani, saldi. Koki
vidēja auguma, ražo regulāri un bagātīgi. Augļi glabājas ļoti labi.
Lieliska šķirne gan piemājas, gan komercdārziem.
Mramornaja Agra rudens. Koki vidēja auguma, platu vainagu.
Augļi ieapaļi koniski, dzelteni ar skaistu sarkanu krāsojumu
saules pusē. Mīkstums smalkgraudains, sulīgs, salds ar teicamu
garšu.
Tihij Don Vēla rudens, agra ziemas. Augļi ļoti lieli, sarkanīgi.
Strijskaja Vēla ziemas. Koki vidēja auguma. Ražot sāk agri un
ražo regulāri. Augļi vidēji lieli, miza ar rūsinājumu. Mīkstums
kūstošs, salds. Laba izturība pret kraupi.
Patten Ziemas šķirne. Augļi ļoti lieli, gareni, tumši sarkani saules
pusē. Garša ļoti laba, mīkstums sulīgs, salds..
`Seļanka Ziemas. Augļi lieli,strupi koniski, gaiši zaļi ar sārtu
lāsojumu, stingri, labi glabājas, ražo regulāri.
Foukouba Augļi gareni, vidēji lieli ar rūsinājumu. Mīkstums
salds, sulīgs, kūstošs. Izcila deserta šķirne. Koks neliela auguma.
Mazģimenes bumbiere. Vienā kokā divas šķirnes. Par pamatu
izmantota ziemcietīga un neliela auguma šķirne, galotnē saderīga
cita deserta šķirne.
Ģimenes bumbiere Vienā kokā trīs līdz piecas šķirnes.

Konteineros

7,00 EUR

7,00 EUR
7,00 EUR
7,00 EUR
7,00 EUR
7,00 EUR
7,00 EUR

7,00 EUR
7,00 EUR

7,00 EUR
7,00 EUR
7,00 EUR
7,00 EUR
7,00 EUR
12,00 EUR
20,00-30,00

ĶIRŠI
kailsakņi
`Latvijas zemais` (`Leišu ķirsis`, `Žagares ķirsis`)
Vitenu zvaigzne. Līdzīgs Latvijas zemajam, bet lielākiem
augļiem.
Bulatņikovskaja. Koks vidēja auguma. Augļi lieli, tumši
sarkani, kauliņš neliels, ienākas vidēji vēlu.
Maļinovka Koks zemāks par Latvijas Zemo, ziemcietīgs. Augļi
sarkani, lieli, ienākas vidēji vēlu.
Prevoshodnoje Koļesņikovoi. Koks vidēja auguma. Augļi vidēji
lieli.
Griot Seridko. Koks līdz 3,5m augsts. Augļi lieli, kaul;iņš mazs.
Ienākas vēlu.
Šokoladņica Koks maza auguma, kompaktu vainagu, ātrražīgs,
pašauglīgs. Ogas tumši sarkanas, sulīgas, ienākas apmēram divas
nedēļas pēc Latvijas Zemā.
Živica. Saldā un skābā ķirša krustojums. Ogas lielas, sarkanas,
daudz saldākas kā parastajiem ķiršiem, ienākas agri.
Apputeksnējas ar agri ziedošajiem saldajiem ķiršiem. Koks līdz
2,5m augsts, kompakts. Ražot sāk 2-3 gadā pēc stādīšanas.
Zentenes. Ienākas vēlu. Koks vidēja auguma. Ogas ļoti lielas,
tumši sarkanas, kauliņš mazs.
Turgeņevka Koks vidēja auguma. Ogas lielākas nekā Latvijas
zemajam, mazliet iegarenas. Kauliņš mazs. Ienākas nedēļu pēc
Latvijas zemā.

konteineros
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR

10,00 EUR
10.00 EUR
10,00 EUR

SALDIE ĶIRŠI
kailsakņi
Brjanskas 3-36 Augļi tumši sarkani, lieli. Mīkstums skrimšļains,
tumši sarkans, lielisku garšu. Ienākas jūlija sākumā. Laba koka un
ziedpumpuru ziemcietība. Ražo bagātīgi un regulāri.
Iputj Ienākas vidēji agri. Augļi tumši sarkani, lieli, garšīgi. Koks
vidēja auguma. Laba koka un ziedpumpura ziemcietība.
Bagātīgas ražas.
Kompaktnaja Venjaminova Neliela auguma, ienākas jūnija
beigās. Augļi tumši sarkani, vidēji lieli, sulīgi, ar lielisku garšu.
Eda Ienākas vidēji vēlu. Augļi tumši sarkani, lieli skrimšļaini,
ļoti saldi.
P 47-21 Augļi dzelteni, sulīgi, lieli. Ienākas vidēji agri. Laba
ziemcietība.
Brjanskaja rozovaja. Augļi vidēji lieli, rozā līdz koši sarkanā
krāsā, sulīgi, saldi. Laba ziemcietība. Stabilas ražas katru gadu
Zorka Ienākas agri. Augļi vidēji lieli, rozīgi sarkani, sulīgi, saldi.
Augsta ziemcietība.
Kristiina. Ienākas agri. Augļi tumši sarkani, sulīgi, saldi.
Aija Augļi gaiši sārti, stingri, saldi, sulīgi. Ienākas jūlija sākumā.
Laba izturība pret sēņu ierosinātām slimībām, laba ziemcietība..
AM 10-12-6 Augļi dzelteni, lieli, saldi. Ienākas vidēji vēlu.
Uģis Ienākas vēlu. Augļi sarkani, skrimšļaini, saldi.
Eda Ienākas vidēji vēlu. Augļi sarkani, lieli, skrimšļaini
Paula Ienākas agri. Augļi dzelteni, lieli, sulīgi ar teicamu
garšu.Laba ziemcietība. Koks vidēja auguma. Laba izturība pret
slimībām.

konteineros
12.00 EUR
12.00 EUR
12.00 EUR
12.00 EUR
12.00 EUR
12.00 EUR
12.00 EUR
12.00 EUR
12.00 EUR
12.00 EUR
12.00 EUR
12.00 EUR
12.00 EUR

PLŪMES
HIBRĪDPLŪMES (Plūmju grupa, kuras apputeksnē Kaukāza plūme un citas šajā grupā
esošās ziemcietīgās plūmju šķirnes)
kailsakņi
konteineros
Sejaņec Fibinga Ienākas ļoti agri-divas nedēļas pirms
Skoroplodnaja. Augļi lieli, koši sarkani, sulīgi, ienākas
pakāpeniski. Koks maza auguma, var audzēt krūma formā.
Apputeksnēji: Kaukāza plūmes, Spīdola, Komēta , Mara.
`Komēta` Ļoti agra. Augļi sarkani, apaļi, garšīgi. Viena no
visizturīgākajām un garšīgākajām agrajām plūmēm.
`Skoroplodnaja` Agra. Augļi oranžsarkani, sulīgi.
Spīdola Sarkanlapu plūme. Augļi tumši sarkani, spoīdīgi, sulīgi.
Prameņ Ienākas agri. Augļi nelieli, dzelteni saldi. Ļoti ražīga,
labi apputeksnē citas hibrīdplūmes
Gek Ienākas agri. Augļi vidēji lieli, apaļi, dzelteni ar sārtumu
saules pusē. Mīkstums salds un sulīgs. Augsta ziemcietība.

8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR

MĀJAS PLŪMES
kailsakņi
Emma Lepermann Ienākas agri. Augļi lieli, gaiši sārti, apaļi.
`Renklod raņņij Doņeckij` Augļi dzelteni ar vieglu sārtumu
saules pusē, ļoti saldi un garšīgi. Ienākas agri. Zied vidēji agri.
Minjona Augļi vidēji lieli, brūngani violeti, saldi, sulīgi,
aromātiski. Koki vidēja auguma. Ražot sāk agri un pateicoties
augstai ziedpumpuru ziemcietībai ražo regulāri. Pašauglīga.
Ave Ienākas vidēji agri. Augļi ovāli, lieli, tumši violeti-sarkani ar
vieglu zilu apsarmi. Kauliņš atdalās labi. Ļoti laba deserta garša.
`Jubileum` Augļi ļoti lieli, tumši, ar lielisku garšu. Pašauglīga.
Ražot sāk agri. Koki vidēja auguma.
`Viktorija` Vidēji vēla. Augļi lieli, sārti, sulīgi. Augstražīga.
Pašauglīga. Zied vidēji agri.
Edinburgas hercogs Augļi lieli, tumši violeti, ļoti garšīgi. Zied
vidēji agri, pašauglīga.
Nansi mirabele Augļi nelieli, apaļi dzelteni, ļoti saldi. Zied vēlu,
apputeksnē vēlu ziedošās plūmes, tādas kā Lāse un Latvijas
dzeltenā olu plūme. Ļoti augsta ziemcietība.
Zilā lāse Ienākas vidēji agri. Augļi ovāli, sarkani violeti ar zilganu
apsarmi, sulīgi, garšīgi. Kauliņš pilnībā atdalīts no mīkstuma.
Ulenas renklode. Ienākas vidēji vēlu. Augļi lieli, dzelteni- zaļi,
saldi, sulīgi. Vēli ziedoša, pašauglīga šķirne, laba apputeksnētāja
Latvijas dzeltenajai olu plūmei.
Latvijas dzeltenā olu plūme Ienākas vidēji vēlu. Augļi dzelteni,
lieli, gareni, ar lielisku garšu. Zied vēlu. Pašneauglīga.
Sonora Ienākas septembra sākumā. Augļi violeti, lieli, teicamu

konteineros
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR

garšu. Koks vidēja auguma, viegli veidojams. Zied vidēji agri,
pašauglīga.
Ance Ienākas agri, apmēram nedēļu pēc Komētas. Augļi vidēji
lieli, dzelteni. Mīkstums, dzeltens, sulīgs ar lielisku medainu garšu.
Zied vidēji agri, pašneauglīga.
Julius Ienākas augusta sākumā. Augļi brūngani violeti ar apsarmi.
Mīkstums dzeltens, salds, sulīgs. Lietū augļi neplaisā. Koks maza
vai vidēja auguma. Zied vidēji agri.
Gult Aggplommon Līdzīga Latvijas dzeltenajai olu plūmei, bet
zied vidēji agri un labi apputeksnējas ar Viktoriju un citām vidēji
agri ziedošajām plūmēm.
Lāse Ienākas augusta otrajā pusē. Augļi lieli, gareni ar spicu
kauliņu, dzelteni. Garša ļoti laba. Zied vēlu.
Lote Augļi tumši violeti ar apsarmi, ienākas vēlu Garša teicama.
Koki vidēja auguma. Zied vēlu.

8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR
8,00 EUR

Persiki
kailsakņi
Sočnij Ienākas agri. Augļi lieli, sārti, ļoti sulīgi. Ienākas
pakāpeniski.
Spura Ienākas agri. Salīdzinot ar Mairu augļi ir lielāki, bet
nedaudz mazāka ražība.

konteineros
12,00 EUR
12,00 EUR

Aprikozes
kailsakņi
Aisberg Ienākas agri. Koks vidēja auguma. Augļi nedaudz ovāli,
dzelteni ar sārtu punktojumu saules pusē. Mīkstums oranžs,
sulīgs, ļoti garšīgs. Laba izturība pret slimībām
Edelveis Koki vidēja auguma, līdz 3m, ziemcietīgi. Augļi
dzelteni ar sārtumu saules pusē, sānos izteikta rieva, pūkaini.
Mīkstums kraukšķīgs, salds. Augļi labi uzglabājami un
transportējami
Brjanskas Nr1 Augļi oranži, punktaini, klāti matiņiem.
Mīkstums oranžs, sulīgs. Laba ziemcietība
Krasnoščokij Augļi oranži ar izteikti sarkanu saules apspīdēto
pusi. Siltos pavasaros daļēji pašauglīga.

konteineros
12,00 EUR

12,00 EUR
12,00 EUR
12,00 EUR

DĀRZA PĪLĀDŽI
(Konteinerstādi 6,00 EUR)
Titan Augļi tumši sarkani, lieli. Koks maza auguma
Granatnaja Augļi lieli, tumši sarkani bez rūgtuma. Pašauglīga. Koki vidēja auguma.
Ļikjornaja Koks ļoti maza auguma. Ogas tumšas, vidēji lielas. Ražot sāk agri un ražas ir
bagātīgas.
Rosina Parastā pīlādža šķirne. Ogas oranžas. Mazāk rūgtuma nekā savvaļas pīlādzim, ogas
lielākas. Koka vainags stāvs.
Konzentra Parastā pīlādža šķirne. Ogas oranžas. Ražo stabilāk nekā Rosina. Koka vainags
stāvs. Ogas labi izmantojamas uzlējumiem.

UPENES
Seļečenskaja Ļoti agra. Ogas lielas, spīdīgas, saldas. Krūms
vidējs.
`Zagadka` Vidēji agra, ogas lielas, garšīgas, ienākas
vienlaicīgi.. Ķekari gari. Krūms ļoti kompakts, stāvs, neliels.
Izturīga pret pumpuru ērci.
`Sozvezdije` Ogas ļoti lielas, ar lielisku saldu garšu. Krūms
vidēji nokarens. Ražība laba.
Triton Vidēji agra. Ogas lielas, ar labu garšu. Krūms liels.
Svita Kijevskaja Ienākas agri. Ogas spīdīgas. Laba ražība
un izturība pret slimībām.
Vernisaž Vidēji agra. Ogas lielas, spīdīgas, saldas. Laba
izturība pret slimībām un kaitēkļiem.
Pamjatj Vavilova. Ogas ļoti lielas, saldas. Ienākas
pakāpeniski.
`Titania` Vidēji vēla. Ogas lielas, ļoti gari ķekari. Krūms
ļoti liels, kompakts. Laba izturība pret slimībām un pumpuru
ērci.
Čerešņeva Krūms augsts, stāvs. Ienākas vidēji vēlu. Ogas
lielas, ienākas vienlaicīgi. Laba ražība

kailsakņi

konteineros

1,50 EUR

2,50 EUR

1,50 EUR

2,50 EUR

1,50 EUR

2,50 EUR
2,50 EUR
2,50 EUR
2,50 EUR
2,50 EUR

1,50 EUR

2,50 EUR
2,50 EUR

JĀŅOGAS
kailsakņi
`Jonkheer Van Tets` Agra. Ražība augsta. Ogas lielas koši
sarkanas, ķekari ļoti gari, tāpēc viegli novācama gan ar rokām,
gan mehanizēti.
`Random` Vidēji vēla. Krūms stāvs, stingriem zariem, ogas
lielas, garos ķekaros, garšīgas.
`Vīksnes` Ļoti agra. Ogas tumšas, ķiršsarkanas, saldskābas.
Ķekari gari, ienākas vienlaicīgi. Ideāla šķirne sulu ieguvei un
desertam.
Valko Baltā jāņoga. Ienākas agri, ķekari gari, ogas lielas, gaiši
dzeltenas ar lielisku garšu. Krūms kompakts, zems
Bajana Baltā jāņoga. Ienākas agri, ķekari gari, ogas lielas,
dzeltenas ar lielisku garšu. Krūms stāvs, spēcīgi augošs.

konteineros
2,50 EUR

1,50 EUR

2,50 EUR
2,50 EUR
2,50 EUR
2,50 EUR

ĒRKŠĶOGAS
kailsakņi
Avenīte Visagrākā. Ogas vidēji lielas, apaļas, tumši sarkanas,
saldas. Miziņa plāna. Krūms stāvs, vidēji augsts.
Invicta Ogas ovālas, gaiši zaļi-dzeltenas, saldas ar plānu miziņu.
Ienākas vidēji agri.
Kuršu dzintars. Ogas tumši dzeltenas, garenas, sladas. Ienākas
vidēji agri.
Tukuma konfekšu Ogas lielas, sarkanas, saldas. Laba izturība
pret miltrasu.
Mašeka Ienākas vidēji agri. Ogas lielas, oranži sarkanas, saldas,
ilgi nebirst.
Hinomaki Red Ogas sarkanas, lielas. Izturīga pret lapu sēņu
slimībām, krūms stāvs.
Heninga visagrā. Ogas dzeltenas, ar nelieliem matiņiem, plānu
miziņu, saldas.
Anna Vīksne Vidēji agras. Ogas lielas, tumšas, sulīgas ar plānu
mizu. Krūms augsts, stāviem, stingriem dzinumiem, ļoti maz
ērkšķu.

konteineros
3,00 EUR
3,00 EUR
3,00 EUR
3,00 EUR
3,00 EUR
3,00 EUR
3,00 EUR
3,00 EUR

Upeņu-ērkšķogu hibrīds
Konteineros 3,00EUR
Josta. Ogas lielas, tumši violetas, labu saldskābu garšu. Krūms plats, līdz 1,5m
augsts, dzinumi bez dzeloņiem.
ARONIJAS
kailsakņi
aronija
Nero (4,00 EUR) Lielaugļu aronija. Krūma augstums līdz
2,50m, platums ap 2m.

konteineros
2,50 EUR
4,00 EUR

AVENES
kailsakņi
Helkal Dzeltenas. Vidēji agras. Dzinumi vidēji augsti, maz
dzeloņaini. Ražība laba. Ogas lielas, labi turas kopā, Garša 0,80 EUR
salda.
Meteor Ienākas agri. Ogas lielas, sarkanas, apaļas, garšīgas.
0,80 EUR
Norna Vasaras avene, ienākas vidēji agri. Ogas lielas, koniskas,
tumši sarkanas, saldskābas ar teicamu garšu. Laba ražība.
Dzinumi spēcīgi, dzeloņu ļoti maz.
Žoltij Gigant Vasaras avene, bet dažreiz var nedaudz ražot arī
uz viengadīgajiem dzinumiem. Ogas dzeltenas, lielas, saldas,
garšīgas. Dzinui līdz 2m augsti.
Polana Rudens avene. Ogas sarkanas, stingras, garšīgas. Ražība
ļoti laba. Ogas labi transportējamas.
Aprikosovaja Rudens avene. Ogas tumši dzeltenas, saldas,
apaļas. Dzinumi zemāki nekā sarkano ogu šķirnēm. Ražība ļoti
laba.
Babje Ļeto Rudens avene. Ogas apaļas, sarkanas, vidēji lielas,
garšīgas.
Lielogu avenes Vairākas jaunas lielogu aveņu šķirnes
ierobežotā daudzumā, tāpēc katrai aprakstu nav.
Bristol melnā avene. Dzinumi līdz 1,2m gari. Ogas melnas,
klātas ar apsarmi, ļoti aromātiskas un garšīgas. Laba izturība
pret sēņu izraisītām slimībām.

konteineros
1,50 EUR

0,80 EUR
0,80 EUR
1,50 EUR
0,80 EUR

1,50 EUR

0,80 EUR

1,50 EUR

0,80 EUR

1,50 EUR
3,50 EUR

KAZENES
kailsakņi
Agavam Krūms spēcīgs, dzinumi aug vertikāli. Dzinumi ar
ērkšķiem. Ogas ar labu garšu un specifisku aromātu, tās ir vidēji
0,90 EUR
lielas (ap 3g), melnas, spīdīgas. Sula tumša. Ražība laba – 3-4kg
no krūma. Augsta ziemcietība.

konteineros

1,50 EUR

Aktinīdijas
(konteineros)
EUR 8,00

Dr.Szymanowski Liāna. Gadā pieaugums ap 1,5m. Sasniedz 4m garumu. Ogas
tumši zaļas, sulīgas, ļoti garšīgas. Lapas dekoratīvas. Ienākas augustā.

Sentjabrjskaja. Sasniedz 6m garumu. Ogas gaiši zaļas, lielas līdz 18g. Ienākas
septembrī

Korintes 5,00 EUR
(konteineros)

Thiessen Koka augstums var sasniegt 5m. Ienākas agri. Ogas apaļas, tumši zilas ar gaišāku
apsarmi, lielas līdz 16mm diametrā, saldas, ienākas pakāpeniski.
Prince William Koka augstums līdz 2,5m. Ogas apaļas, līdz 13mm diametrā, ienākas
vienlaicīgi. Rudenī lapas krāsojas oranži sarkanas. Ļoti augsta ziemcietība.
Mandam Alkšņlapu korinte. Koks līdz 3m augsts, ar platu, nokarenu vainagu. Ogas tumši
zilas ar apsarmi.
Krasnojarskaja

KRŪMMELLENES
Šķirne
Mazie
Chippewa Vidēja augstuma krūms 0,8-1,0m.
3,50 EUR
Ienākas jūlija vidū. Ogas vidēji lielas vai lielas,
saldas. Ražo regulāri un bagātīgi, iespējams
audzēt lielos podos. Salcietība līdz -37C.
BlueJay Krūmi lieli, ātri aug līdz pat 2m
augstumā.. Ogas lielas un vidējas, apaļas,
nogatavojas jūlija beigās, lielākā daļa vienā
laikā. Novākšanas laiks var būt ilgs, jo ogas
nepārgatavojas un nenokrīt. Laba ziemcietība.
Hannah`s Choise Krūmi augsti, līdz 2,1m.
3,50 EUR
Ogas lielas, izteikti saldas. Augsta ziemcietība
-37C
Bonus Krūma augstums līdz 1,5m. Ogas ļoti
lielas, līdz 3cm diametrā, garšīgas ar gaiši zilu
apsarmi. Ienākas augustā
North country Labākā izvēle dekoratīvā un
3,50 EUR
ēdamā auga apvienošanai. Krūms zems (45 - 60
cm), raža 1 – 2,5 kg no krūma. Ogas aromātiskas
un ļoti garšīgas, 10 - 11 mm diametrā. Šķirne
nav prasīga pret augsni, var augt arī daļējā ēnā.
Rudenī lapas iekrāsojas intensīvi sarkanā krāsā.
Salizturība ļoti augsta – līdz -40° С
Bluecrop Visplašāk audzētā šķirne Eiropā. Ogas 3,50 EUR
lielas ar gaišu apsarmi, lielisku garšu, ienākas
augusta sākumā. Krūms līdz 2,00m augsts,
ziemcietīgs un pacieš gan mitruma trūkumu, gan
mitruma pārbagātību augsnē.

vidējie
lielie
5,00 EUR

5,00 EUR 8,00 EUR

5,00 EUR
5,00 EUR

8,00 EUR

5,00 EUR

8,00 EUR
-12.00 EUR

Bluegold Ienākas augusta vidū. Ogas vidēji
lielas, izcilu garšu. Krūms zems līdz 1,2m, ātri
sazarojas un ražo bagātīgi. Augsta ziemcietība
līdz pat -34C.

3,50 EUR

5,00 EUR

Toro Ienākas agri, jūlija sākumā. Ogas lielas, ļoti
garšīgas. Ķekars skrajš, tāpēc ogas viegli
vācamas. Krūms līdz 1,8m augsts. Labi pārcieš
atkušņainas ziemas. Laba izturība pret slimībām.

5,00 EUR

Chandler Ienākas augustā. Ogas ļoti lielas,
garšīgas. Garš ražas novākšanas periods. Krūma
augstums līdz 1,5m. Salcietība līdz -34C

5,00 EUR

Patriot Krūmi līdz 2,00m augsti. Ogas ienākas
pakāpeniski sākot no jūlija beigām. Pirmās ogas
ļoti lielas, vēlāk ienākušās nedaudz mazākas.
Labi pārcieš arī dažas audzēšanas kļūdas. Laba
ziemcietība. Rudenī lapas krāsojas sarkanas.
Spartan. Krūms augsts, līdz 1,80m. Zied vēlu,
tāpēc mazāka iespēja apsalt. Ogas ļoti lielas un
garšīgas, apaļas. Ienākas jūlija vidū.

3,50 EUR 5,00 EUR

5,00 EUR

Duke. Ienākas jūlija vidū. Krūms līdz 1,8m.
Ogas vidēja lieluma, ar lielisku garšu. Labi
glabājas atdzesētas un saldētas. Piemērotas
mehanizētai novākšanai. Salcietība līdz -34C

5,00 EUR

Polaris Krūms kompakts, vidēji augsts. Ogas
Vidēji lielas, bet ļoti garšīgas, saldas. Ienākas
jūlija beigās-augusta sākumā. Labākai
apputeksnēšanai nepieciešama līodzās cita
šķirne. Ļoti augsta ziemcietība. Ražot sāk ļoti
ātri.
TopHat Krūmi zemi, līdz 60cm augstumā.
Ienākas augustā. Ogas vid;eji lielas, garšīgas.
Ideāla šķirne audzēšanai podos. Augsta
ziemcietība.

5,00 EUR

Meader Krūmu augstums līdz 1,2m. Ienākas
augustā. Ļoti augsta ziemcietība.

5,00 EUR

Northblue. Vidēji augstā šķirne, ienākas jūlija
otrā pusē. Ogas tumšas, lielas, ar lielisku garšu,
līdzīgu savvaļas mellenēm. Augsta salcietība līdz
-37C

5,00 EUR

3,50 EUR

8,00 EUR

Smiltsērkšķi EUR 3,50
(konteineros)
Mary ir mazērkšķaina, ļoti ražīga, ogas oranžas, 0,58 g smagas,
nogatavojas septembra sākumā. Vērtīgākā īpašība ir ilgi
vācamas ogas, kas krūmā saglabā stingrību veselu mēnesi.
pagaidām uzrāda labu izturību pret slimībām.

Eva Koki vidēja auguma, ērkšķu ļoti maz. Ogas ļoti lielas, tumši dzeltenas,
ienākas septembra beigās. Ķekari skraji, tāpēc viegli novākt ar rokām. Ogās
augsts saharozes saturs, tāpēc tās ir izcili piemērotas desertam. Ļoti laba izturība
pret slimībām. 5 gadīgi kailsakņu stādi 6,00 EUR
Botaņičeskaja Ļubiteļskaja 0,78 g smagas tumši dzeltenas ogas, kas
nogatavojas agri, augusta beigās, bet ātri arī pārgatavojas, tāpēc ar novākšanu
nedrīkst kavēties, tas jāizdara 12 dienās. Krūmi vidēja auguma, raženi,zari parasti
zemu nolīkst no ogu smaguma, labos augšanas apstākļos veidojot pusnokarenu
vainagu. Ogas ļoti sulīgas.
Lord. Vīrišķais apputeksnētājs

ZĪDKOKI EUR 5,00
Galicija Baltais zīdkoks. Ogas melnas, līdz 8cm garas, stingras, ļoti saldas.
Vidējais koka augstums līdz 3m, laba ziemcietība.
Melnais zīdkoks. Koka augstums līdz 5m. Ogas melnas, saldskābas, sulīgas.

Ēdamie sausserži
(konteineros)
Cena EUR 5,00
Doč Veļikana Krūma augstums līdz 1,8m. Ogas lielas, garšīgas, saldskābas. Ļoti laba ražība.
Bakčarskij veļikan Krūms līdz 1,8m augsts, zari stingri, stāvi. Ogas lielas, līdz 4,5cm
garumā. Garša saldskāba, lieliska deserta šķirne, bet piemērota arī saldēšanai.
Ļeņingradskij Veļikan Krūms augsts, līdz 1,7m, platums līdz 1,4m. Ogas lielas līdz 2g
smagas, ar izcilu garšu, piemērotas arī saldēšanai. Raža no krūma var sasniegt 5 kg.
Silginka Krūms līdz 1,5m augsts, 1,2m plats. Ogas 3,5cm garas, saldas. Vidējā raža no
pieauguša krūma 2,5kg

Vīnogu stādi
(konteineros)
Cena EUR 3,50
Guna. Ogas lielas, sarkanas, ļoti saldas. Krūms spēcīgi augoš ar lielisku ziemcietību.
Pašneauglīga šķirne.
Zilga Ogas zilas. Ļoti pieticīga un ražīga.
Jodupe Ogas tumši zilas, saldākas nekā Zilga. Pašauglīga. Laba izturība pret slimībām.
Sukribe Ogas gaiši dzeltenas. Pašauglīga. Laba izturība prêt slimībām.
Veldze Ogas dzelteni-zaļas.Ienākas augusta beigās. Mīkstums sulīgs, salds, pilgatavībā ēdot
kauliņi paliek pie ķekara.

