
 

 
 
 
 

 

 

Sonata, 
 
 

Perfekts garšas un izskata 
savienojums

 
Sonata ir vidēja vēla šķirne, ražo 
jūnija vidū, augļi ir ar ārkārtīgi labām 
garšas īpašībām. Bez par labās 

garšas,  Sonata stiprā puse ir  
vienādi augļi, ko ir viegli novākt. 
Sonata ir piemērota vēsākam 

klimatam Rietumeiropā un 
Austrumeiropā galvenokārt uz 
ziemeļiem no Alpiem. Sonata ir 

piemērota audzēšanai stikla 
siltumnīcās, tuneļos gan uz lauka, 
Sonata šķirnei praktiski nav 

brāķējami augļi. Sonata tiek 
izmantota gandrīz visas audzēšanas 
sistēmās. 

 

Sonatas 

Raksturojums 
 

• Vidēji agra raža 
 

• Viegli lasīt 
 

• Lieliska garša 
 

• Skaists auglis 
 

• Augsta ražība 

 

Augļu kvalitāte 
Sonata ražo sulīgas zemenes ar saldu 

garšu un skaidru zemeņu aromātu. 
Tai ir stabila, vienota  konusveida 
augļa forma, un spilgti sarkanā krāsa, 

gaiši sarkana iekšpuse, spīdīgums, 
saglabājas pat pēc uzglabāšanas, 
Vidējais augļu svars ir lielāks nekā 

Elsanta 
Auglis ir stingrs, bet dažreiz mazliet 
jutīgs pret bojājumiem, ko izraisa 

spiediens transportējot. Tas varētu 
parādītie pie augstām temperatūrām. 
Sonata zemenes ir diezgan izturīgs 

pret lietu. 

 

Ziedēšanas un ražas 

novākšanas periods  

Ziedu  kvalitāte  Sonata ir izcili laba 
no paša sezonas sākuma radot lielu 

putekšnu daudzumu, kas sekmē labu 
augļu ienākšanu, procentuāli 
deformēti augļi ir ļoti maz. 

Ziedēšanas laiks un

 

raža ir, gandrīz vienlaikus ar Elsanta s. 
Kā likums, Sonata raža ir labāka. 

Ziedkopas parasti paliek zem lapām. 
Optimālais brīdis ievāk ražu  ir tad, kad 
augļi ir oranži sarkanu krāsu. Pēc 

novākšanas augļi turpina 
nogatavoties, līdz beidzot  spilgti 
sarkanā krāsā. 

 

Produktivitāte 
Kopumā Sonata ienesīgums ir 

salīdzināma ar Elsanta,  nedaudz 
labāks. Augļu kvalitāte ir augstāka. 
Sonata ir viegli novākt, jo auglis viegli 

nolūst no ziedkopām. Darba izmaksas 
, salīdzinot ar Elsanta ir zemākas.  
 

Jūtība pret slimībām 
Sonate ir jutīga pret šādām slimībām: 
• kroņa puve (Phytophthora cactorum) 

• sakņu puve (Rhizoctonia) 
Sonata ir samērā izturīga pret miltrasu 
(Sphaerotheca mac.). Sonata augiem ir 

jāpievērš īpaša uzmanība kroņa puvei. 
Preventīvie pasākumi ir jāveic 
uzmanīgi. Sakarā ar  šim īpašibām maz 

ir kroplīgi augi ,kas salīdzinājumā ar 
Elsantu ir liela priekšrocība.



 

 
Sonata salīdzinājums ar  Elsanta 

 Sonata Elsanta 

Relatīvā ražibas klase 

Augļa svars (g)  

Garša 

Augļa stingrība  

Miizas kvalitāte 

Uzglabāš ana 

115 

22 

8 

8 

7 

7 

100 

20 

7 

8 

7 

5 

 

 
Sonata raksturo laba ziemcietība, 
nav ļoti uzņemīga pret salnām, kas 
paver labas audzēšanas iespējas  

ziemeļeiropas reģioniem. Ieteicams 
uz ziemu pārsegt ar biezāku agrotīklu 
P30,P50, tādā veidā pasargājot no 

kailsala postījumiem . Sonata nav īsti 
piemērota šķirne ražošanas 
aizkavēšanai ar salmiem.  

 
 

 
 
 

 

Stādīšana un audzēšana 
Stāda Augustā un pavasarī, kā frigo 

stādus. Stādīšanas attālums 35 lidz 
40 cm, kas pat būtu labāk. Ziedkopas 
ir nedaudz dziļāk paslēptas zem  

lapotnes, kas aizsargā ziedus 
nosalnām vai pārkaršanas. Svarīgi ir 
pareizā laikā miglot profilaktiski pret 

Botrytis un Rhizoctonia. Sonata ir 
īpaši piemērota agrīnai audzēšanai 
tuneļos, zem agrotīkla. Sonata var 

izmantot augsta līmeņa ražošanas 
siltumnīcās gan pavasarī gan rudenī 
kā nepārtraukto kultūru. Sonāta ir 

salidzinoši maz prasīga pret 
periodiem ar zemu gaismas 
intensitāti.  

Sonata prasa daudz magnija, jo lēni to 

uzņem. Salīdzinot ar Elsanta, Sonata  
prasa 20% vairāk magnija. Arī slāpekļa 
nodrošināšana prasa lielu uzmanību. 

Ja magnijs stādā ir pareizā līmenī, 
mazāk vajag slāpekļi, kā arī svarīgs ir 
līdzsvarots mikroelementu daudzums 

stādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu ražu. 
Sonata ir aizsargāta ar Plant 
Breeders licenzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


