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Sadjarsko obvestilo št. 9/2018
Obiranje domače letine jabolk v podravski in celjski regiji v polnem teku…
SKUPINA SORT GALA in ELSTAR
Kot smo že v prejšnjem obvestilu napovedali, je letina zgodnejša. Prav tako se je na vseh mikro in makro
lokacijah potrdilo, da skupina sort gala in elstar z enakim oveskom plodov na drevo zorijo letos tako rekoč
sočasno na vseh lokacijah iste nadmorske višine (zaradi visokih temperatur v času cvetenja na vseh
lokacijah jablane vseh sort začele in končale cvetenje v 4-5-tih dneh). Zato so obiralna okna tehnološke
zrelosti jabolk za obe skupini sort na enaki nadmorski višini ne glede na lokacijo zelo izenačena. Tako je
po analizah parametrov kakovosti in zrelosti v nasadih šolskega posestva BTŠ Maribor bilo za galo in
elstar določeno obiralno okno med 30. 08. in 5. 09. 2018. Zaradi nižjih kislin, še posebej pri galah in manj
pri elstarjih sadjarjem svetujemo, da spremljajo parametre zrelosti (škrob, sladkor, trdota in po možnosti tudi
kisline) za svoje nasade sami in upoštevajo priporočena navodila (zelena brošura TEHNOLOŠKA
NAVODILA ZA PRIDELOVANJE JABOLK, stran 54, 55, 56, 57 in 58; JSKS KGZS leto 2013).
Individualno spremljanje parametrov zrelosti za posamičen nasad in sorto jabolk je letos zelo pomembno
zaradi pravočasnega obiranja. Do prezoritve lahko pride hitreje prav na najlepših plodovih.

Obiralno okno gale in elstarja v nasadih BTŠ Maribor, med 30. 08. in 5. 09. 2018
(vsi parametri tehnološke zrelosti idealni).
ZLATI DELIŠES klon REINDERS
Zelo hitro zori tudi sorta zlati delišes klon reinders. Zadnje ohladitve so zorenje malo upočasnile, vendar bo
potrebno obiranje za daljši čas skladiščenja prav tako opraviti nekoliko prej kot v preteklih letih. V večini
nasadov je ovesek plodov na drevo med 5-6 in so zato lepi plodovi že dosegli debelino najmanj 78 mm.
Barva kožice je že skoraj idealna. Tudi sladkorji zelo dobri in ustrezne trdote. Nekoliko nižje so tudi pri tej
sorti kisline. Izenačenost plodov v zorenju po celotni krošnji dreves je v rodnih nasadih z zimsko rezjo na
»KLIK« najmanj 70%. Podobno velja tudi za ostale sorte. Zlati delišes pa je najbolj poučna sorta in je
letošnja razlika v zorenju na pretežno kratkem dvo in troletnem rodnem lesu v primerjavi z drugimi daljšimi
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rezmi zelo očitna, saj je na teh drevesih več kot 50% plodov na enoletnih daljših poganjkih in ti plodovi niso
fizološko stabilni in to neglede na debelino ( več plodov nepravilnih oblik, nižji sladkorji in kisline, grenka
pegavost in več mrežastih plodov)

Obiralno okno zl. delišes klon reinders v nasadih BTŠ Maribor, med 8. in 13. 09. 2018
(vsi parametri tehnološke zrelosti idealni).
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