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PRVO LETOŠNJE OBIRANJE SKUPINE SORT GALA IN ELSTAR V PODRAVJU
Ocena cvetnega nastavka v času zimske rezi jablan je napovedovala obilno cvetenje jablan v letu 2020.
Zato smo sadjarjem svetovali opraviti zimsko rez pravočasno-v času mirovanja, še posebej zaradi mila
in zelo sušne zime. Zaradi tega je bilo letos zelo zgodnje brstenje in cvetenje jablan, ki pa je bilo v treh
intervalih verižnih spomladanskih pozeb grobo prekinjeno. Zato je večina intenzivnih jablanovih nasadov
utrpela veliko škode zaradi spomladanskih pozeb. Pozeblo nje najmanj 30 do največ 80% vseh cvetov
na drevesih. Odvisno od sorte in mikrolokacije. Zelo močne pozebe pa so tudi zaradi lanske izmenične
rodnosti jablanovih nasadov po rekordno rodni letini jabolk 2018 na drevesih jablan večine sort pustile
zadosten cvetni nastavek za povprečen letni pridelek. Zato so sadjarji trenutno s količino ocenjenega
letošnjega domačega pridelka jabolk, od 40.000-46.000 ton tik pred obiranjem zadovoljni. Je pa že
sedaj ob pregledu zrelosti skupine sort gala in elstar jasno, da bo vsled letošnjih zelo neugodnih
vremenskih razmer (suša-pozebe-moča) fiziološka stabilnost jabolk slabša.
Merjeni parametri zrelosti in kakovosti jabolk v nasadih skupine sort gala in elstar so pokazali, da je
deževen in oblačen letošnji vrhunec poletja prekomerno pospešil zorenje teh zgodnejših jesenskih sort,
ki pa so v tem času še vedno dokaj slabo obarvani, vključno z rdečimi kloni. Zato bo v Podravju začetek
prvega obiranja zgodnejših klonov gale v rodnih nasadih potekal zadnje dni meseca avgusta, v mladih
nasadih pa par dni prej. Pri skupini sort elstar je težava z odsotnostjo zadostne rdeče krovne barve še
večja in bo zaradi tega potrebno počakati vsaj na 30% obarvanost. Prva obiranja zgodnejših klonov
elstarja se pričakujejo v prvih dneh meseca septembra. Vsekakor pa sadjarjem svetujemo, da sami
vestno opravijo potrebne meritve parametrov zrelosti in kakovosti in se glede na dobljene rezultate
odločijo za letošnje prvo obiranje jabolk namizne kakovosti (Vir.: Tehnološka navodila za pridelovanje
jabolk, izšla v zeleni brošuri KGZS, april 2013)
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