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13. 9. 2018
Dozorevanje jabolk v 2018 na območju Posavja, Bele krajine in Dolenjske
Navodilo 4

Hruške so v večini že obrane. Obiranje Zlatega delišesa in obarvanih plodov Jonatana, Glostra,
Zlatega Carjeviča, Eveline, Rdečega boskopa in Jonagolda so v teku.
V tem tednu je na toplih legah sta primerni za obiranje sorti Sirius in Orion.
Rezultati opravljenih analiz zrelosti, ki smo jih opravili v tem tednu, še močneje izkazujejo vso
različnost tehnoloških pristopov, rezi, gnojenja, namakanja, leg in talnih tipov.
Jabolka se ponekod hitreje mehčajo kot pa padajo škrobne vrednosti, zato je potrebno v
letošnjem letu še več pozornosti posvetiti meritvam trdote plodov.
Trdote in vsebnosti suhe snovi jabolk iz dobro oskrbovanih ekoloških nasadov so višje kot iz
nasadov, kjer uporabljamo lahko topna gnojila. Tudi obarvanost hitreje napreduje ekoloških
nasadih jablan, seveda s predpogojem, da so drevesa ohranila zdravo listje in so plodovi lepo
poredčeni.
Napovedane hladne noči bodo prispevale k dobri obarvanosti obarvanih sort jabolk. V tem
tednu so doseženi parametri zrelosti pri naslednjih sortah:
Pozorni bodite na pojav steklavosti, v velikem obsegu smo ga zasledili pri sortah: jonagold,
gloster in ponekod celo zlati delišes. Taki plodovi zahtevajo posebno obravnavo pred
hlajenjem.
Zadnje opravljene analize nakazujejo naslednje okvirne obiralne roke za jabolka, ki bodo
namenjena daljšemu skladiščenju:
OPAL: na najtoplejših legah od 15. septembra dalje
TOPAZ: obarvani plodovi na toplejših legah od 17. septembra naprej
MUTSU: na toplih legah 16. septembra naprej
IDARED: na toplejših legah od 22. septembra naprej, obiramo samo obarvane plodove
Naj ponovim: podajamo le okvirne roke obiranja, vedno je potrebno obiranje prilagoditi
namenu uporabe plodov in se predhodno posvetovati s prevzemniki. Razlike v dozorevanju
istih sort so velike; tako znotraj območja, glede na nadmorsko višino, nagnjenost terena,
tehnologijo pridelave, kakor tudi znotraj nasada in drevesa. Zaradi tega je potrebno skrbno
zasledovati dozorevanje v svojem nasadu.
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