
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  Jive, 

 
 
 
 

 

saulaina vasara… 
 
 
 

 

Jive ir vēlā šķirne, kas nogatavojas jūnija 

beigās, izceļas ar skaistām spīdīgām, 

oranži sarkanām ogām. Jive labākās 

īpašības ietver: vēlu ražas laiku un 

skaistas oranži sarkanas ogas. Jive 

praktiski nav brāķējami augļi. Šķirne ir 

piemērota audzēšanai Rietumeiropā, gan 

Ziemeļeiropā. Jive veiksmīgi var audzēt 

tuneļos. Jive ir izturīga pret slimībām. 

Jive ieteicams audzēt uz 

segumiem(agrotīkla, plēves, 

agrotekstila).               
 

 
 
 

Jive  

Raksturojums 
 

• Vēla raža 
• Pievilcīgs auglis 
• Spēcīgs augs 
• Aromatiski augļi 
• Augstražiga 
• Ilgs ražas periods 

 

 
 

Ziedēšanas un ražas novākšanas 
periods 
Jive ražo labas kvalitātes ziedus.Ziedi ir 
lieli un ražo daudz ziedputekšņu, 
procentuāli kroplīgi augļi ir maz. 
Ziedēšanas laiks ir vēlāks nekā Sonatai. 
Ziedu skaits ir mazāks, taču tas tiek 
kompensēts ar to, ka Jive ražo vairāk 
ziedkopnes. Tas rada diezgan 
pagarinātu ražas periodu. Ķekari parasti 
paliek tieši zem lapām. 
 

Augļu kvalitāte 
Jive ir liels, formīgs auglis  ar pievilcīgu 
zemeņu aromātu. Augļa tekstūra ir 
pilnīgāka nekā parasti. Zemenes ir 
vienādas, iegarenas ar saplacinātu 
smaili, spīdīgas, skaisti oranži sarkanā 
krāsā. Tas ir diezgan pārsteidzoši un 
unikāli, jo īpaši attiecībā uz vēlām 
zemeņu šķirņēm. Lēnās 
nogatavināšanās rezultātā vidējais augļa 
svars ir ievērojami lielāks nekā Sonatai. 
Augļi ir stingrāki un izturīgāki, labi 
transportējami, izturīgi pret spiedienu 
transporta laikā. Augļi sasniedz savu 
galīgo krāsu diezgan lēni, ļaujot ilgāk 
atstāt tos uz augiem nedaudz pagarinot 
ražas periodu 

 
Produktivitāte 
Raža ar Jive ir ievērojami augstāka nekā 
Sonatai. Šķirne ir diezgan viegli nolasīt, 
bet nav tik viegli, kā Sonatu, jo augļa 

stublāji ir daudz cietāki, bet tas būtiski 
nesadārdzina ražas novākšanu, jo 
augļiem ir lielāks svars un tie ir izturīģāki. 
Sakarā ar labas kvalitātes, formas un 
faktūras augļiem, nav nepieciešami lieli 
šķirošanas darbi. 
 

Uzņēmība pret slimībām  

Jive ir spēcīgs un stabils augs. Beidzoties 
ražas novākšanas periodam kultūru var 
skart mazliet miltrasa. Tā ir mazāk 
sastopama nekā Elsantai, bet nedaudz 
vairāk kā Sonatai. Uzņēmība pret kroņa 
puvi (Phytophthora cactorum) ir līdzīga kā 
Elsantai. Jive ilgais ziedēšanas periods 
rada lielāku iespēju inficēt ziedus un 
augļus, tāpēc profilaksei būtu jamiglo pret 
augļu puvi(Botrytis cinerea). 

 
Audzēšana 
Jive ir piemērota audzēšanai vēsākāš 
klimatiskās joslās, laba alternatīva 
Florencei. Jive ļoti labi jūtas stādot uz 
segumiem(plēve, 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 tuneļos, 
gan uz lauka. Lai neciestu stādījumi no 
kailsala ieteicams uz ziemu, klāt pāri 
biezu P30, P50 agrotīklu. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Izcelsme: Fresh Forward, Eck en Vīls, 

(Nīderlande).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


