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ĀBELES cena Ls 2,50
VASARAS
CukuriĦš/MM106, B490, M7, Pūre1
Pirja /MM106, M7, Pūre1 ěoti agra, augĜi lieli, sarkani, svītroti, garšīgi.
Huvitus /MM106 Ienākas Ĝoti agri, apmēram 2 nedēĜas pirms Baltā dzidrā. AugĜi
sarkani, sulīgi, saldskābi. Augsta koka ziemcietība.
Agra /M26 Agrāka par `Balto Dzidro` augĜi koši sarkani, saldskābi.
Korta /MM106, Pūre1 AugĜi lieli, dzelteni ar ėieăeĜkrāsas svītrām un lāsojumu.
Mīkstums sulīgs, līdzīgs Bumbierāboliem.
Bumbierābele /B490, MM106
Baltais Dzidrais /B490, M7, Pūre1
Suislepas Rožu /MM106, Pūre1 AugĜi gaiši zaĜibalti ar sārtu dzīslojumu. Izcila garša
un aromāts.
Melba /MM106 Agra vasaras šėirne. AugĜi lieli, gaiši dzelteni ar sārtu vaigu saules
pusē. Mīkstums smalkgraudains. Garša laba.
Konfetnaja /MM106, Pūre1 `CukuriĦa` un `Baltā Dzidrā` krustojums. AugĜi lieli,
saldi, ar sārtu svītrojumu.
Rīgas rožu /MM106, B490, M7, B491, Pūre1 Vēla vasaras, augĜi dzeltenīgi ar rozā
svītrojumu, mazliet ribaini, saldskābi, Ĝoti sulīgi. Šėirne izturīga pret kraupi
Jelgavas vasaras / M7, Pūre1 AugĜi gaiši dzelteni, koniski, Ĝoti sulīgi
Atvasara /MM106 vēla vasaras. AugĜi Ĝoti lieli, dzelteni, aromātiski, garšīgi.
RUDENS-ZIEMAS

Trebū /MM106, Pūre1, B491, Antonovkas sēkl. Rudens šėirne. AugĜi vidēji lieli,
gaiši, mīkstums maigs, Ĝoti sulīgs. Garša teicama.
Tiina /M7, MM106 gaiši ar sārtām svītrām, Ĝoti saldi, laba izturība pret kraupi.
Mery Gold /MM106 Vēla rudens. AugĜi lieli, dzelteni. Laba izturība pret augĜu
puvēm.
Beržininku Ananasa /MM106, Pūre1 AugĜi dzelteni ar sārtu malu, Ĝoti aromātiski un
garšīgi. Laba izturība pret puvēm un kraupi.
Lobo /M7, MM106 Agra ziemas, augĜi sarkani, vaskoti, izcila garša un maigs
mīkstums
KovaĜenkovskoje /MM106, Pūre1 AugĜi sarkani, Ĝoti sulīgi un saldi. Izcila garša.
Teicama šėirne dažādām vajadzībām. Glabājas līdz janvārim.
Rudens svītrainais /B9 Klasiska rudens šėirne. AugĜi dzeltenīgi ar
sarkanām svītrām, lieli.
Vidzemes Zelta renete /MM106, M26 Rudens šėirne. AugĜi dzelteni, mīkstums Ĝoti
gataviem augĜiem kĜūst caurspīdīgs, sulīgi.
Ničnera ZemeĦu /B9 Vēla rudens šėirne. AugĜi lieli, rozīgi-sarkani, garšīgi, sulīgi.
Antonovka /MM106, B490, M7, Pūre1
SīpoliĦš /B490, MM106
Mālābele (Serinka) /MM106
Pervinka /N9 Kraupja imūna. AugĜi dzelteni ar rozā svītrojumu, sulīgi, saldskābi.
Šėirne Ĝoti ātrražīga
Beforest /Pūre1 AugĜi sarkani, vidēji lieli, labi glabājas. Garša izcila
Rubīns /MM106, M7 AugĜi lieli sarkani, saldskābi
Stars /MM106 AugĜi tumši sarkani, ribaini, Ĝoti saldi.
Zarja Alatau /MM106, Pūre1 AugĜi vidēji lieli, dzelteni ar oranžu svītrojumu, labu,
saldu garšu. Pietiekami mitrā pagrabā glabājas līdz nākamajai ražai
Ligol /MM106 Vēla ziemas. AugĜi lieli, dzeltenu mīkstumu, sarkani,
teicamu garšu. Koks viegli veidojams.
Auksis /MM106, B118, N9 Vēla rudens. AugĜi sarkani, teicamu garšu, glabājas līdz
janvārim. Laba izturība pret slimībām. Lieliska šėirne gan mazdārziĦiem, gan
komercdārziem.
Spartan /Pūre1, M7 AugĜi tumši sarkani, vidēji lieli, saldskābi, aromātiski.
Forele /M7 AugĜi sarkani, lieli, labi glabājas. Āboli labi turas kokā un nebirst.
Kortland /MM106 AugĜi sarkani svītroti, lieli, sulīgi, labu garšu.
AivariĦš /MM106 Rudens. AugĜi lieli, sarkani, vaskoti. Mīkstums sulīgs, maigs,
saldskābs. Teicama garša.
Burtnieku ziemas /MM106 AugĜi vidēji lieli, sarkani svītraini. Labi glabājas, Ĝoti
garšīgi, saldi. Šėirne ātrražīga.
Iedzēnu /M7 AugĜi sarkani, labi transportējami, laba izturība pret kraupi.
OrĜik /M7 AugĜi vidēji lieli, koši sarkani, labi glabājas, lieliska garša. Laba izturība
pret puvēm.
Belorusskoje MaĜinovoje /M7 AugĜi tumši sarkani, lieli, vaskotu mizu, labi glabājas.
Piemērota šėirne gan komercdārziem, gan mazdārziĦiem.
Jokko /MM106 AugĜi vidēji lieli, dzelteni, Ĝoti aromātiski.
Ontario /M7 AugĜi zaĜgani ar sarkanīgu vaigu saules pusē. Labi glabājas un ir laba
izturība pret kraupi un puvēm.
AĜesja /MM106, Pūre1 AugĜi tumši sarkani, lieli, , labi glabājas, samērā izturīgi pret
kraupi.

Sinap Orlovskij /Pūre1 AugĜi Ĝoti lieli, dzelteni, glabājas līdz pavasarim. Laba
izturība pret slimībām.
Dzelzsābols /B490, M26AugĜi lieli, tumši, cieti, glabājas līdz nākamajai ražai.

BUMBIERES
Cena Ls 2,50 Potcelms - Kazraušu bumbiere.
VASARAS.
`Vasarine Sviestine` AugĜi Ĝoti lieli, sulīgi, kraukšėīgi. Laba ziemcietība.
`MĜejevas agrā`AugĜi vidēji lieli, kūstoši, saldi. Ātrražīga. Ziemcietība
augsta.
`Karmla` AugĜi apaĜīgi, sarkani, lieli. Mīkstums kūstošs. Lieliska koku
ziemcietība.
`Duhmjanaja` AugĜi gareni, vidēji lieli, saldi, kūstoši, sulīgi. Koks vidēja
auguma, Ĝoti ātrražīgs.
`Moskovskaja` AugĜi gareni, dzelteni ar sārtu vaigu. Šėirne pašauglīga.
`Citrinine` Viena no agrākajām šėirnēm, augĜi apaĜi, koši dzelteni,
sulīgi.
`Vidzeme` AugĜi Ĝoti skaisti, vidēji lieli vai lieli, apaĜīgi koniski, dzelteni
zaĜi. Mīkstums balts, sulīgs, smalkgraudains, gandrīz kūstošs, izteikti
salds, ar patīkamu garšu.

RUDENS-ZIEMAS
`Pepi` Līdzīga `Talsu skaistulei`. AugĜi lielāki. Koks maza auguma,
ziemcietība Ĝoti laba. Ātrražīga.
`Suvenīrs` AugĜi lieli, kūstoši, saldi. Izcila garša. Ziemcietība Ĝoti augsta.
Izturīga pret kraupi.
`Belorusskaja pozdĦaja` AugĜi vidēji lieli, brūngani, saldi. Koki vidēja
auguma, ražo regulāri un bagātīgi. AugĜi glabājas Ĝoti labi. Lieliska
šėirne gan piemājas, gan komercdārziem.
`Patten` AugĜi apaĜi, tumši sarkani, sulīgi, saldi. Ātrražīga.
`Tem-Bo Li” AugĜi vidēji lieli, apaĜi, zaĜi, izteikti saldi. Koks maza
auguma. Agri sāk ražot un ražo regulāri.
`ěubimica OseĦĦaja` AugĜi lieli,
smalkgraudains, teicama garša.

mucveida.

Mīkstums

kūstošs,

`Marija` AugĜi Ĝoti lieli, bumbierveida ar teicamu garšu.
`Foukouba` AugĜi lieli, gareni, Ĝoti garšīgi, mīkstums sulīgs, kūstošs. Koks
maza auguma. Ziemcietība viduvēja.
`Mramornaja` AugĜi palieli, izskatīgi. Pēc formas apaĜīgi koniski,
izlīdzināti. Krāsa zaĜgandzeltena ar oranži sarkanu virskrāsu sailes pusē.
Mīkstums balts, smalkgraudains, puskūstošs, sulīgs. Garša laba vai
teicama.

PLŪMES
Cena Ls 3,00
Kaukāza plūmes dzīvžogiem Ls 0,35,
HIBRĪDPLŪMES (Plūmju grupa, kuras apputeksnē Kaukāza plūme un
citas šajā grupā esošās ziemcietīgās plūmju šėirnes - `Mara`,
`Rubinovaja`, `Alvis`, `Spīdola`, 9-284-14 un citas)
`Komēta` ěoti agra. AugĜi sarkani, apaĜi, garšīgi.
visizturīgākajām un garšīgākajām agrajām plūmēm.

Viena

no

`Skoroplodnaja` Agra. AugĜi oranžsarkani, sulīgi.
`Spīdola` AugĜi sarkani, nelieli, sulīgi. Lapas sarkanas, ziedi rozā.

MĀJAS PLŪMES
`Eksperimentālfeltets` Vidēji agra. AugĜi zilganvioleti, gareni, Ĝoti saldi.
Kompotos neplaisā. Pašauglīga. Zied vidēji agri.
`Emma Leperman` Vidēji agrīna. AugĜi dzelteni-sarkani. Zied vidēji agri.
`Viktorija` Vidēji vēla. AugĜi lieli, sārti, sulīgi. Augstražīga. Pašauglīga.
Zied vidēji agri.
`Ulenas Renklode` Vidēji vēla. AugĜi lieli, dzeltenzaĜi, Ĝoti saldi. Zied
vidēji vēlu.

`Narač` AugĜi vidēji lieli, sarkanīgi ar zilu apsarmi. Pašauglīga. Zied
vidēji vēlu, laba apputeksnētāja citām vēlu ziedošajām plūmēm.
`Edinburgas hercogs` AugĜi lieli, tumši sarkani-violeti, labu garšu.
Pašauglīga, zied vidēji agri, labi apputeksnē citas vienlaicīgi ziedošas
šėirnes.
`Ave` Ienākas agri. AugĜi ovāli, tumši sarkani-violeti, Ĝoti garšīgi, sulīgi.
`Gult Äggplommon` AugĜi olveida, dzelteni, lieli, garšīgi. Ienākas
septembra vidū. Zied vidēji agri.
`Jubileum` AugĜi lieli, tumši, Ĝoti garšīgi. Pašauglīga.
`Renklod raĦĦij DoĦeckij` AugĜi dzelteni ar vieglu sārtumu saules pusē,
Ĝoti saldi un garšīgi. Ienākas agri. Zied vidēji agri.
`Madame` AugĜi tumši, lieli, kauliĦš atdalās labi. Ienākas reizē ar `Viktoriju`. DaĜēji
pašauglīga.
`Lāse` Līdzīga Latvijas dzeltenajai olu plūmei, bet ar lielākiem augĜiem. Zied Ĝoti
vēlu.
`Sentjabrjskaja` AugĜi lieli, ovāli, tumši zili ar gaišu apsarmi, Ĝoti skaisti. Koks maza
auguma. Ražo bagātīgi. Zied vidēji vēlu.

ĖIRŠI
Cena Ls 4,50.
`Latvijas zemais` (`Leišu ėirsis`, `Žagares ėirsis`)
`TurgeĦevka` Vidēji agrs. AugĜi iegareni, tumši sarkani, lielāki kā
Latvijas Zemajam, garšīgi.
`ŠokoladĦica` Līdzīgs Latvijas zemajam, augĜi saldāki.
`Griot Seridko` AugĜi lieli, garšīgi ar mazu kauliĦu. Koks vidēja auguma.
DaĜēji pašauglīga.
`MaĜinovka` AugĜi Ĝoti tumši sarkani, vidēji lieli. Koks maza auguma,
labu izturību pret lapbiri.
`Prevoshodnoje KoĜesĦikovoij` AugĜi lielāki kā Latvijas zemajam,
garšīgi. Koks vidēja auguma. Šėirne daĜēji pašauglīga.

SALDIE ĖIRŠI
Cena Ls 4,50.
`Kristiina` AugĜi sarkanmelni, lieli, tumši sarkanu mīkstumu, saldi. Ienākas agri.
Koks vidēji liela auguma ar platu vidēji biezu vainagu. Ziemcietība laba.
`ěeĦingradskja čornaja` Ienākas vidēji agri. AugĜi tumši sarkani, labu garšu.
Kokam laba ziemcietība. ěoti augstražīga šėirne.
`Iputj` Vidēji agri. AugĜi tumši sarkani, lieli, saldi. Ražība augsta. Laba izturība pret
slimībām. Koks vidēja auguma.
Krupnoplodnaja Ienākas vidēji agri. AugĜi Ĝoti lieli, sarkani. Koks vidēja auguma.

PERSIKI
Cena Ls 5,00

APRIKOZES
Cena Ls 4,50

UPENES
Cena Ls 1,00.

`SeĜečenskaja` Ienākas agri, ogas lielas, plānu miziĦu, saldas.
`Zagadka` Vidēji agra, ogas lielas, garšīgas, ienākas vienlaicīgi..
Ėekari gari. Krūms Ĝoti kompakts, stāvs, neliels. Izturīga pret pumpuru
ērci.
`Triton` Vidēji agra. Ogas lielas, labu garšu. Krūms liels.
`Titania` Vidēji vēla. Ogas lielas, Ĝoti gari ėekari. Krūms Ĝoti liels,
kompakts.
`Sozvezdije` Ogas Ĝoti lielas, ar lielisku saldu garšu. Krūms vidēji
nokarens. Ražība laba.

UPEĥU – ĒRKŠĖOGU HIBRĪDS.
Cena Ls 1,00.
`Josta` Ogas vidēju ērkšėogu lielumā, tumši violetas saldskābu garšu.
Dzinumi bez ērkšėiem. Tā kā šīs kultūras jaunie dzinumi nobriest vēlu,
pārdot sāksim tikai oktobra sākumā.

JĀĥOGAS
Cena 1,00 Ls
`Vīksnes` ěoti agra. Ogas tumšas, ėiršsarkanas, saldskābas. Ėekari gari,
ienākas vienlaicīgi. Ideāla šėirne sulu ieguvei un desertam.
`Jonkheer Van Tets` Agra. Ražība augsta. Ogas lielas koši sarkanas,
ėekari Ĝoti gari, tāpēc viegli novācama gan ar rokām, gan mehanizēti.
`Fertodi Korai` Ribes 'Fertödi Piros ??Vidēji agra. Ražība laba. Ogas koši
sarkanas. Laba slimībizturība.
`Valko` Jauna balto jāĦogu šėirne. Agra. Ogas lielākas un ėekari
garāki nekā vecākajām šėirnēm.
`Random` Vidēji vēla. Krūms stāvs, stingriem zariem, ogas lielas, garos
ėekaros, garšīgas.

AVENES
Cena Ls 0,30.

`Meteor`Agra. Dzinumi gari, dzeloĦu maz. Ogas vidēji lielas, koniskas,
sarkanas, garšīgas, aromātiskas. Ražība augsta. Ziemcietība laba. Laba
izturība pret sēĦu slimībām. Viena no perspektīvākajām agrajām
šėirnēm.
`Rubin Bolgarski` Vidēji vēla. Ogas lielas garšīgas. Ražība laba. Dzinumi

vidēji augsti.

ĒRKŠĖOGAS Ls 2,00 (TIKAI KONTEINEROS)
`Tukuma konfekšu` sarkanas, vidēji agras, ogas vidēji lielas saldas.
Krumi Ĝoti izturīgi pret miltrasu.
`Anna Vīksne` Vidēji agra. Ogas violetas, garenas, saldskābas. Krūmi
stāvi, Ĝoti maz dzeloĦu.
`Izjumnaja` Agra. Ogas koši sarkanas, mazas, bet Ĝoti saldas.
`Avenīte` Visagrākā šėirne. Ogas sarkanas, vidēji lielas, saldas. Krūms
stāvs

ZELTA JĀĥOGAS Ls 2,00 (Tikai konteineros)
`Laila`

Melnais plūškoks Ls 3,00

Vācijas sausserdis Ls 3,00 (konteineros
3,5l)
Sarkanlapu lazdas Ls 4,00 (konteineros
3,5l)
LielaugĜu lazdas Ls 3,00 (konteineros)

KAZENES
Cena (0,40 Ls)
`Agavam` Dzinumi stāvi, tāpēc kopšana līdzīga kā avenēm. Ogas
vidēji lielas, melnas, spožas, labu garšu. Sula tumša. Ražība Ĝoti augsta
arī pēc bargām ziemām.
`Medana` (konteineros) Ls2,50 KazeĦu-aveĦu hibrīds. Ogas garenas,
lielas, sarkanas, skābenu garšu, Ĝoti aromātiskas. Pārdošanā būs tikai
pavasarī.

CIDOnijas
Cena Ls 1,00
Bezērkšėu, lielaugĜu zemās krūmcidonijas. Stādi divgadīgi.

ZEMEĥAVENE Ls 1,00
AveĦu suga, kas ražo uz viengadīgā dzinuma. Ogas lielas, spīdīgas, Ĝoti krāšĦas.

DĀRZA PĪLĀDŽI.
Cena Ls 3,00 Konteineros Ls 4,00
`Titan` Koks maza auguma. . Ogas lielas rubīnsarkanas. Ziemcietība
augsta. Ražot sāk agri un ražo regulāri.
`Granatnaja` Koki vidēja auguma, var audzēt arī krūmveidā.
Ziemcietība augsta. Šėirne ir Ĝoti ātrražīga. AugĜi ir ėiršu lielumā, skaisti
spīdīgi, koši tumši sarkani. Garša patīkami saldskāba, sulīga, pilnīgi bez
rūgtuma. Ražo katru gadu
`ěikjornaja` (konteineros)Maza auguma, krūmveida formas. Ogas Ĝoti
tumšas, ar lielisku garšu.
`Rosina`
Krasnaja Krupnaja`

ARONIJAS
Cena Ls 1,00.

ZEMENES. Gan pavasarī, gan vasaras beigās tirgojam
dažādu šėirĦu zemeĦu stādus – cena Ls 0,12. Ja interesē
lielāks daudzums zemeĦu stādu, vai konkrēta šėirne –
vēlams iepriekš vienoties telefoniski.
Ja vēlaties iegādāties stādus lielākā daudzumā, ja
nepieciešamas konsultācijas dārza iekārtošanā un kopšanā,
jebkurā laikā, lūdzu, zvaniet, rakstiet un jautājiet.
Norādītas mazumtirdzniecības cenas kokaudzētavā,
kuras var tikt mainītas. Izbraukumos tās var būt nedaudz
augstākas. Vairumtirdzniecības cenas pēc vienošanās.

