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Dozorevanje jabolk in hrušk 2018 na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine
Navodilo 5/2018

Kot v minulih letih, tudi letos vremenske in talne razmere ter obloženost dreves s pridelkom
vlivajo na nadaljnji potek dozorevanja jabolk. Vremenske razmere bodo tudi v drugi polovici
tedna pozitivno vplivale na obarvanost plodov, saj vremenoslovci napovedujejo sončno vreme
z nižjimi nočnimi temperaturami. V teku je obiranje obarvanih jabolk sote idared.

Kjer še niste uspeli obrati jabolk sorte zlati delišes, bodite pri obiranju zelo pazljivi, saj smo
na nekaterih legah pri tej sorti zasledili hitrejši padec trdote. V kolikor vam organizacija
obiranja to dopušča, jo oberite v suhem delu dneva. Jabolka zlati delišes so zelo občutljiva na
odtiske, še posebej, če jih obiramo v jutranji rosi po obilnejših padavinah.
Glede na opravljene meritve pričakujemo v nadaljevanju naslednje okvirne obiralne roke:
•

Granny smith: na toplejših legah, na manj obloženih drevesih in v mladih nasadih so
plodovi dosegli zrelostne parametre za daljše skladiščenje s 25. septembrom.
Napovedane vremenske razmere bodo pospešile razvoj rdečice na plodovih, kar pri tej
sorti ni zaželeno, zato priporočamo, da kjer so plodovi že dosegli tehnološko zrelost za
skladiščenje, plodove čim prej poberete. V mladih nasadih bodite pozorni na
prisotnost grenke pegavosti, na debelejših plodovih pa na pojav steklavosti.

•

Braeburn: analize so pokazale, da na močno obloženih drevesih zrelostni parametri
zelo počasi napredujejo. Plodovi so še zelo trdi, škrob na začetni stopnji pretvorbe v
sladkor in imajo nizko vsebnost suhe snovi. Nekoliko bolj napredujejo plodovi na
manj obloženih drevesih. Glede na rezultate vzorčenje, predvidevamo 1. obiranje
obarvanih plodov braeburna na najtoplejših legah po 30. septembru.

•

Fuji: na toplejših legah plodovi iz zunanjega dela krošnje na manj obloženih drevesih
pospešeno spreminjajo osnovno barvo iz zelene v rumeno. Tudi rezultati analize
zrelosti nakazujejo, da bodo ti plodovi primerni za obiranje po 1. oktobru. Število
obiranj bo odvisno od obloženosti drevesa z plodovi in intenzivnosti obarvanosti
plodov. Pri vsakem obiranju obiramo samo obarvane plodove. Preverite prisotnost
steklavosti plodov! Taki plodovi zahtevajo posebno obravnavo pred hlajenjem.

Naj ponovim: podajamo le okvirne roke obiranja, vedno je potrebno obiranje prilagoditi
namenu uporabe plodov in se predhodno posvetovati s prevzemniki jabolk oziroma
predstavniki hladilnic. Predvsem pa zasledujte dozorevanje v vaših nasadih.
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