
 

 
 
 
 

 

 

Vivaldi, 

 
 

 

Dzirkstošais dārgakmens 

 
 

Vivaldi raža ir jūnija vidū, augļi izceļas ar 

spīdīgām spilgti sarkanām ogām stingru 

mīkstumu un lielisku uzglabāšanas laiku. 

Šķirne ražo pievilcīgus augļus, kuriem ir 

laba garša, un nav viegli traumējami. 

Sakarā ar savu ilgo uzglabāšanas laiku, 

šķirne ir piemērota, lai pārvadātu to lielos 

attālumos, padarot to par labu alternatīvu 

Sonatai parastos un frigo stādos. Vivaldi ir 

arī interesanta šķirne programmētai 

vasaras ražošanai ar gaidošajiem gultas 

augiem un siltumnīcu ražošanu. 
 
 
 

Vivaldi 
Raksturojums  

• Vidussezonas šķirne 

• Ļoti spīdīgs auglis 

• Spilgti sarkani augļi 

• Izturīgs augļa apvalks 

• Augsta ražība 

Ziedēšanas un ražas laiks 
Ziedu kvalitāte Vivaldi ir laba. Ziedi ir 
vidēja lieluma un ražo pietiekamu 
daudzumu ziedputekšņu, kas nodrošina 
zemu procentuālo kroplīgo augļu 
daudzumu. Daudzām jauktām 
ziedkopām ir tendence attīstīties 
vienlaicīgi, kas var novest pie mazāka 
izmēra augļiem un īsāku intensīvāku 
lasīšanas periodu. Ziedkopas parasti ir 
novietas zem lapu vainaga. Kad Vivaldi 
audzē tuneļos, ziedkopām jābūt 
pietiekami izkliedētām. Ražas periods 
Vivaldi tiek salīdzināts ar Sonata, bet 
sākas vidēji 2 dienas vēlāk. 
 

Augļa kvalitāte 
Vivaldi ražo pievilcīgus, vidēja izmēra 
konusveida spilgtus spīdīgus augļus, kas 
ir sulīgi un tiem ir patīkama garša. 
Vivaldi augļi, parasti ir nedaudz mazāki 
kā Sonatai. Augļa tekstūra acīmredzami 
atšķiras no Sonatas, ar tās ievērojamo 
stingrību. Šīs šķirnes augļiem ir vienota 
forma un sēklas ir virspusēji atrodas, 
nevis dziļi iesakņojušās. Auglis ir izturīgs 
pret mehāniskiem bojājumiem. 
Uzglabāšanas laiks tiek uzskatīts par 
lielisku. Pie augstām temperatūrām, 
augļi var kļūt tumši. Vivaldi augļi ir 
nedaudz izturīgi pret pelējumu. 

Produktivitāte 

Ražas un augļu lielums Vivaldi ir gandrīz 
tikpat labs kā Sonatai. Augļi parasti ir viegli 
nolasāmi salīdzinot ar Sonatu. 
Audzētājiem jācenšas kultūras praksi, kas 
noved pie lēnas vienotu ziedu 
diferenciāciju, kas radīs ilgāku ziedēšanas 
periodā un pēc tam palielināšanos vidējais 
augļu lieluma. 
 

Uzņēmība pret slimībām 
Vivaldi rada enerģisku spēcīgu augu, kas 
var kļūt jutīgs pret miltrasu (Sphaeroteca 
macularis) tuvojoties ražas novākšanas 
beigām, tomēr līdz šim miltrasa netika 
novērota uz pašiem augļiem, vēl. 
Vivaldi ir vidēji izturīgs pret kroņa puvi 
(P. cactorum), kā arī pret augļu puvi (B. 
cinerea). Jutīgumu pret vīti



 

(V. dahliae), Lapu liekšanos 

(Xanthomonas fragariae) un 

(Colletotrichum acutatum) vēl nav zināms, 

jo šīs slimības nav novērotas līdz šim. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivaldi  ir aizsargāta ar Plant Breeders’ 

licenzi un tiek pārdota tikai ar  licenzi. 

Audzēšana līdz šim 
Joprojām ir tikai ierobežota pieredze, kas 

pieejama saistībā ar Vivaldi audzēšanu, lai 

gan ir skaidrs, ka Vivaldi augļi ir prasīgi 

pret gaismu, kas būtu jāņem vērā sezonas 

sākumā, kad tie tiek kultivēti tuneļos vai 

siltumnīcās. Tādā gadījumā papildus nakts 

apgaismojums ir svarīgs. Augļiem ir 

nepieciešama lēna atdzesēšana. Augli var 

palikt tumši pie augstākām temperatūrām 

vasarā, līdz ar to Vivaldi ir vispiemērotākā 

šķirne, lai to agri audzētu siltumnīcās un 

tuneļos, uz galdiem vai augsnē.

 

 
 
 
 
 
 

Vivaldi saļīdzinājums ar Sonata  
Sonata Vivaldi 

Krāsa orange red red 

Augļa Stingrums 4  5 

Augļa izturība 4 4,5 

Spīdums 4 4,5 

Glabāšanas laiks  3  5 

Garša 4,5  4 

Novākšanas laiks *)  0  -2 

Raža uz stāda (g) 1050    950 

% Pirmā šķira 86   84 

Augļa svars(g) 21  19 

 
1: Sliktāks; 5: Labāks; 

*) raža dienās pēc Sonatas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


