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PRVA OCENA ŠKOD PO POZEBAH V TRŽNIH NASADIH JABLAN V LETU 2020 V PODRAVJU
Intervali nizkih temperatur pod lediščem so se v regiji Podravje začeli pojavljati v noči iz 22. na 23.
marec 2020. V tem času je fenološki razvoj v nasadih vseh sadnih vrst , še najbolj marelic in breskev
zaradi letošnje mile zime prehiteval za najmanj 10-14 dni, glede na 20-letno povprečje. Marelice in
breskve so na mnogih lokacijah dočakale ta prvi val zelo nizkih temperatur, od najmanj -20 C do -60 C v
polnem cvetenju in so skoraj v celoti pozeble, od 70-100%. V intenzivnih nasadih jablan na pravih
sadjarskih južnih in dvignjenih legah SV Slovenije je v tem času prva pozeba najbolj poškodovala sorto
idared, do 50% cvetnih brstov, ki so v tem času že začeli odpirati prve centralne cvetove. Pri drugih
sortah v teh nasadih, ki so bile v fenofazi zelenega brsta D-D3 in največ F2 -rdečega balona, so sadjarji
ocenili manjšo stopnjo poškodovanih cvetnih brstov, do največ 30%. Fenološki razvoj višje ležečih in
tudi vseh ravninskih nasadov jablan je letos v zaostanku za najzgodnejšimi legami za najmanj 3-7 dni.
Prvi zmrzali je sledila oblačnost, ki je 25. marec 2020 prinesla letošnjo prvo zimsko-oziroma
spomladansko skromno in kratkotrajno snežno odejo in temperature dvignila nad ledišče. Kljub
sončnim dnevom, ki so sledili do zadnjega dne meseca marca so bile dnevne temperature le okoli 70 C.
Izsušena zemlja je skromno snežno odejo zelo hitro posrkala vase in tla so še naprej ostala zaradi
jutranjih nizkih temperatur hladna. V mnogih nasadih jablan so bile zgodnje jutranje temperature še
vedno pod lediščem (od -10 C do -30 C) tudi. Zato je fenološki razvoj jablan pri vseh sortah na vseh
lokacijah obstal v enotedenskem mirovanju, vse do prvih dni meseca aprila. Sadjarji, ki smo jih v teh
časih omejitve gibanja zaradi pandemije koronavirusa COVID-19 naprosili, da nam sporočajo stopnjo
poškodovanosti cvetnega nastavka jablan zaradi zmrzali do 31. marca 2020 niso opazili občutnega
povečanja pozeblih cvetnih brstov. Zatišje je prekinil drugi večji zdrs temperatur pod ledišče po vsej
Sloveniji v zgodnjih jutranjih urah 1. in 2. aprila 2020, ko so meteorološke postaje v nasadih jablan
zabeležile najmanj -1,50 C do -6,30 C, ki so trajale najmanj 4-10 ur. Nekaj sadjarjev je opravilo pionirsko
delo in uspešno zagnalo oroševanje.
V sadjarskih okoliših regije Podravje in tudi drugih sadnih okoliših po Sloveniji je že stoletja znano, da
so škode na sadnem drevju po spomladanskih pozebah (zmrzalih) mogoče vse do sredine meseca
maja (J.Priol). Kljub temu letošnje pozebe ni mogoče povsem enačiti s preteklimi. Še posebej ne z
zadnjima dvema katastrofalnima zaporednima spomladanskima pozebama v letih 2016 in 2017, ki sta
imeli za posledico najmanj 70 -100% izpad pridelka domačih jabolk. Zaradi letošnje »nezime« in
lanskega skromnejšega pridelka zaradi izmenične rodnosti po rekordni letini jabolk 2018 in hladnemu
mesecu maju 2019, ki je imel za posledico slabo oplodnjo že tako skromnega cvetnega nastavka smo
že jeseni v času obiranja v intenzivnih nasadih jablan opazili intenzivno diferenciacijo cvetnega
nastavka. Glede na poldrugo desetletje domačih izkušenj z zimsko rezjo jablan v gostih nasadih zadnje
generacije, ki so zaščiteni s protitočnimi mrežami so sadjarji glede na dolgoročno vremensko napoved
mile zime začeli takoj po obiranju prednostno izvajati rez vrhov. S tem so zagotovili dobro osvetlitev
vseh spodnjih predelov krošenj dreves, ki so bili zelo dobro obloženi s cvetnim nastavkom. Še posebej v
nasadih, kjer se že najmanj 6 leto zapored izvaja zimska rez na »KLIK«, najmanj 30% več cvetnih

1

brstov izenačene kakovosti pri vseh sortah jablan na kratkem dvo in tro letnem rodnem lesu. Zaradi
zelo blage zime in obilnega cvetnega nastavka smo sadjarjem na krožkih zimske rezi svetovali, da je
potrebno pri nadaljnji zimski rezi v jablanovih nasadih glede na značilnosti sorte v spodnjih predelih
krošenj dreves maksimalno upoštevati eventuelne prihajajoče spomladanske mrazove-pozebe, ki so pri
nas stalnica. Princip zimske rezi na »KLIK« že v osnovi ohranja le kakovosten dvo in tro leten roden les
umirjene rasti obložen z rodnimi brsti in brstikami ter kratkimi rodnimi poganjki dolžine največ 20 cm. Pri
rezi na »KLIK« se vsako leto znova odstranjujejo ali prikrajšujejo vsi daljši enoletni poganjki na čepe
dolžine do 10 cm in reznike do dolžine 20 cm odvisno od sorte, starosti nasada in gostote sajenja.
Takšna rez zagotavlja enak delež kakovostnega rodnega lesa ves čas rodnosti jablanovih dreves za
vsako pridelovalno sezono. Uravnava rast z rodnostjo in zmanjšuje izmenično rodnost. Sadjarje na
letošnjih krožkih zimske rezi smo zaradi obilnega cvetnega nastavka tudi teoretično podučili, da je pri
rezi v letu 2020 nujno najprej razbremeniti odvečen rodni les vrhov krošenj dreves, ki je velik skrit
konkurenčen porabnik rezervne hrane. Prekomerno število cvetnih brstov in daljših enoletnih poganjkov
v vrhnjih delih krošenj dreves jablan, če niso pravočasno porezani, le ti preveč oslabijo prehrano iz
rezerve ostalega nižje pozicioniranega rodnega lesa. Zato je velika verjetnost, da že ob prvih zmrzalih
slabo porezana, še bolj pa ne porezana drevesa s prekomernim cvetnim nastavkom običajno močneje
pozebejo. In da je strategija pozne rezi jablan, pri nekaterih sortah čakajoč celo na fenofazo rdečega
balona, ob tako obilnem cvetnem nastavku napačna, je več kot očitno tudi po prvih ocenah poškodb po
letošnjih spomladanskih pozebah v takšnih jablanovih nasadih, 80-100% pozeblih cvetnih brstov.
Prva ocene poškodovanosti cvetnega nastavka jablan po sortah pridobljene od 12-tih tržnih
pridelovalcev jabolk na območju KGZ Maribor, Ptuj in Celje:
 IDARED od 50-100%
 MUTSU od 50-100%
 JONAGOLD od 50-80%
 ELSTAR od 50-100%
 FUJI od 30-80%
 CIPPS PINK od 30-80%
 GRANNY SMITH od 30-80%
 BRAEBURN od 30-80%
 TOPAZ od 30-80%
 OPAL od 30-80%
 BONITA 30-80%
 ZL. DELIŠES 30-60%
 PINOVA 30-60%
 GALA 30-60%
 MAIRAC 30-60%
 OSTALO 30-60%
Spremljanje poškodb se bo nadaljevalo. Sledili bodo nasveti kako ravnati v posameznih primerih.
Ključna bo prava izbira tehnoloških ukrepov in ekonomičnost pridelave jabolk namizne kakovosti v 2020.
Zaključek
Zaradi obilnega in kakovostnega cvetnega nastavka v intenzivnih nasadih jablan je večina nasadov bila
oskrbovana tudi s sredstvi za ublažitev posledic zmrzali, ki naj bi krepila odpornost jablan v času
temperatur pod lediščem: EPIN, Delfan Plus PROTIFERT LMW, DRIN, Yara UNIVERSAL
BIO, FLORGIB in NOVAGIB…
2 FOTOGRAFIJI LETOŠNJEGA OROŠEVANJA JABLANOVEGA NASADA: Redkim sadjarjem pa
je letos uspelo izvesti »pionirsko« proti slansko zaščito z oroševanjem. Njihovi prvi
rezultati so obetavni. Avtor sadjar PRIMOŽ ROJNIK iz BRASLOVČ
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