
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Darselect, 

 
 
 
 

 

saulaina vasara… 
 
 
 

 

Darselect ir vidēji agrā šķirne, kas 

nogatavojas jūnija vidū, izceļas ar 

skaistām spīdīgām, ķieģeļu sarkanām 

ogām. Darselect labākās īpašības ietver: 

gārāku glabāšanas laiku un skaistas 

aromātiskas ogas. Darselect praktiski 

nav brāķējami augļi. Šķirne ir piemērota 

audzēšanai Rietumeiropā ēnojot, 

atvērtā laukā Ziemeļeiropā. Darselect 

veiksmīgi var audzēt tuneļos. Darselect 

ir ļoti izturīga pret slimībām 

               
 

 
 
 

Darselect  

Raksturojums 
 

• Agra raža 
• Pievilcīgs auglis 

• Veselīgs augs 
• Aromatisks augs 
• Augstražiga 

• Ļoti spīdīga 

 

 

 

Ziedēšanas un ražas novākšanas 
periods 

Zieda kātiņš ir garš un ziedi atrodas 
ārpus lapotnes, tas vienkāršo ražas 
novākšanu un samazina tāš izmaksas. 

Ziedi augstas kvalitātes, labi 
aputeksnējas. Darselect prasa daudz 
laistīšanas. 
 

Augļu kvalitāte 
Darselect ir skaisti konusveida augļi, 
spīdīgi, sarkani līdz tumši sarkaniem. Tie ir 

sulīgi labu garšu un labu smaržu. Ogas ir 
stingras, labi transportējamas un glabājamas , 
labos apstākļos tās ir spīdīgas, pat pēc 

vairāku dienu uzglabāšanas. Vidējais augļu 
svars pie labvēlīgiem apstākļiem nemainas 
visas ražas laikā, augļi ir ķieģeļu sarkanā 

krāsā. Parasti auglis ir diezgan izturīgs pret 
puvi (Phytophthora cactorum), bet jūtīgs pret 
vīšanu (Verticillium dahliae). 

 

Produktivitāte 

Darselect ražība ir 600 – 800 grami no stāda, 

bet ja augam ir ļoti labi apstākļi iespējams 
sasniegt pat 1kg no stāda. Augļa svars ir liels, 
Darselect ir viegli novākt un prasa salīdzinoši 

mazu šķirošanu. Nosedzot ar agrotīklu ražu 
var vākt agrāk, Tas ļauj iegūt ražu 4 līdz 7 
dienas agrāk. 

 

 

Uzņēmība pret slimībām   

Darselet ir minimāli uzņēmīga pret slimībām. 
Augs ir ļoti enerģisks; Maz problēmas ar 

slimībām. Puve (Phytophthora cactorum), bet 
vīšana (Verticillium dahliae) rada problēmas. 

 
Audzēšana 

Sākot audzēšanu, pievēršam uzmanību, lai 

stādi būtu veseli un spēcīgi Darselect ļoti 

labi jūtas stādot uz segumiem(pl ēv e, 

agrotīkls, agrotexstils). Segumi palīdzēs 

regulēt mitrumu, dos papildus siltumu 

saknēm, augi būs veselīgāki mazāk slimos. 

Stādam rindā ar 35cm atstarpi. Audzēšanai 

uz lauka ar frigo stādiem stādīšanu var veikt 

no maija līdz augustam, kas ļaus jau 

nākamajā gadā saniegt maksimālu ražu.  

Darselect sāk ražot agri vidēji 14 dienas 

ātrāk kā Elsanta. Darselect ļoti labi sevi 

ir parādījusi ziemeļu reģionos, kur tiek 

stādīta gan tuneļos, gan uz lauka. Lai 

neciestu stādījumi no kailsala(kas ir 

aktuāli pēdējos gados) ieteicams uz 

ziemu, klāt pāri biezu P30, P50 

agrotīklu. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Izcelsme: Planasa pētniecības centrs 

Le Barp (Francija).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


