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11. 9. 2020
Dozorevanje jabolk na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine
Pred nami je glavi del obiralne sezone. Na mnogih legah se sedaj še izraziteje kažejo
posledice ponavljajočih spomladanskih pozeb: več je nepravilno oblikovanih plodov, jabolka
nekaterih sort so drobnejša, peščišča so ponekod prazna ali zarasla, ali celo porjavela, na
plodovih je zaznati veliko porjavelosti. Pričakovati je več težav pri skladiščenju.
Tudi v nadaljevanju analiziranja zaznavamo velike razlike med dozorevanjem na različnih
lokacijah, kakor tudi znotraj lokacije in znotraj istega drevesa.
Tudi v nadaljevanju sezone se izkazujejo značilnosti iz začetka obiralne sezone:
povprečne izmerjene količine suhe snovi v plodovih jabolk in hrušk kakor tudi trdote
so nižje (izjema je bila sorta gala) kot lansko leto na začetku obiralne sezone,
spremljanju parametrov je zato potrebno v vsakem nasadu posvetiti posebno pozornost.
Pričakujemo krajša obiralna okna na nekaterih lokacijah, oziroma primeren čas za
obiranje posamezne sorte naj bi bil temu primerno krajši.
Razgradnja škroba, ki jo določamo z jodnim testom, v začetku zorenja napreduje zelo
počasi (do 2 – 3), potem pa v tako toplem vremenu zelo pospeši.
Obarvanost plodov zaradi toplih noči zelo počasi napreduje in marsikje se kljub že
doseženim parametrom zrelosti z obiranjem še čaka

-

-

• skupina Gala in Elstar: potekajo zadnja obiranja
•

ZLATI DELIŠES klon reinders mladi nasadi in nasadi na najzgodnejših legah se
obirajo že od začetka tega tedna. Kot smo napovedali v prejšnjem tednu, so plodovi
zlatega delišesa na večini leg dosegli parametre zrelosti z 11. septembrom. Glede na to,
da smo na nekaterih legah zaznali hitrejše mehčanje plodov, je potrebno temu
primerno prilagoditi oziroma obrati plodove v čim krajšem času.

•

JONAGORED: zgodnejše lege od 9. septembra naprej, obiramo dva do trikrat,
oberemo le obarvane plodove, ko dosežejo 30 do 40 % obarvanost

•

JONAGOLD: zgodnejše lege od 12 . septembra naprej, obiramo dva do štirikrat,
oberemo le obarvane plodove, ko dosežejo 30 do 40 % obarvanost

•

SIRIUS: testirani plodovi izkazujejo zrelost, ki je primerna za obiranje oziroma po 14.
9.

•

JONATAN: obarvani plodovi so primerni za obiranje od 12. septembra naprej, v roku
5 do 7 dni opravimo naslednje obiranje

•

GLOSTER: meritve testiranih plodov kažejo, da so plodovi primerni za obiranje po
12. septembru

•

CARJEVIČ: obarvani plodovi so primerni za obiranje od 15. septembra naprej,
obiramo postopoma, vedno obarvane plodove

•

ADMIRAL, RUBINET, CRIMSON CRIPS v teh dneh vstopajo v tehnološko
zrelost

•

ECOTETTE obarvani plodovi po 14. 9.

•

TOPAZ: na osnovi meritev, so prvi obarvani plodovi, ki so namenjeni daljšemu
skladiščenju, primerni za obiranje po 17. 9. Obiramo vedno samo obarvane plodove.
Za takojšnjo potrošnjo je potrebno z obiranjem še počakati, saj so sedaj kisline še
veliko previsoke.

•

OPAL: na najtoplejših legah od 21. septembra dalje

•

MUTSU: na toplih legah 19. septembra naprej

•

IDARED: na toplejših legah od 22. septembra naprej, obiramo samo obarvane
plodove

Naj ponovim: podajamo le okvirne roke obiranja, ki jih pripravimo na osnovi analiz za točno
določeni vzorec jabolk iz določenega nasada. Vedno je potrebno obiranje prilagoditi namenu
uporabe plodov in se predhodno posvetovati s prevzemniki jabolk oziroma predstavniki
hladilnic. Predvsem pa je potrebno zasledovati dozorevanje v vaših nasadih.
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