
Haustetilrådingar per 8.okt 2013 (etter prøveuttaking 7.okt) 

 

NLR avd. Njøs og Sognefrukt har denne gongen teke ut nye prøvar av (Raud) Aroma på seine 

stader då (Raud) Aroma på tidlege stader no er utorplukka/ i ferd med å bli hausta. I tillegg 

er det teke ut ein prøve av Rubinstep på Slinde. Prøvane er tekne ut frå nokre representative 

hagar som ei generell rettleiing til dykk. De må ut i frå dette sjølve relatera til utviklinga i 

eigen hage og kontrollera frukta dykkar litt sjølv før hausting og levering. 

 

Raud Aroma/ Aroma 

Det er teke ut prøvar frå Sogndal, Vangsnes, Feios og Fresvik. Epla er framleis faste og 

sukkerinnhaldet er litt i lågaste laget mange stader. Grunnfargen er i ferd med å skifta frå 

grøn til meir gulaktig, men det manglar enno litt før den når minimum 3 på skalaen på Ctifl 

fargemalane, som er kravet frå Bama. Stivnedbrytinga er derimot i full gong og har endra seg 

mykje i hagane berre i løpet av siste veka. Me tilrår difor at ein no også byrjar å plukka utor 

dei beste epla også på dei seine stadene.  

Frukta bør haustast i fleire omgangar for å få maksimal kvalitet. Sjekk unge tre, tre med 

svake grunnstammer og/eller lite avling først, då desse vil modna først.  

Det synest som at den Raude Aroma’en i år ligg hakket framfor vanleg Aroma i utvikling, så 

om du har begge deler, så haust (utor) den raude først.  

Det er meldt mindre regn frå torsdag og framover, så planlegg slik at du kan nytta finvêret til 

å få hausta (utor) den ”gule” Aroma’en. Den får elles lett fingermerker frå haustinga i regn.  

NB! Der er meldt om funn av glaseple i enkelte hagar i sorten Aroma. Om du ser slike epler 

hjå deg, så meld frå til NLR eller Sognefrukt.  

 

Rubinstep 

Me har teke ut ein prøve frå Slinde, for å sjå utviklinga på denne sorten. Frukta har fin 

dekkfarge (raudfarge) og grunnfargen er i ferd med å bli litt gulaktig. Epla er framleis for 

faste og stiven er enno for lite nedbroten, men høgt sukkerinnhald lovar godt. I fjor vart 

denne sorten hausta 1-2 veker etter Aroma, truleg vil dette også vera rett i år. De som har 

sorten vil få nærare beskjed når me ser utviklinga også i andre distrikt.  

Dette er siste haustetidstilrådinga for i år. Me håpar at meldingane våre har vore til hjelp for 

dykk til å bestemma rett haustetid i dykkar hage. Gje oss gjerne ei tilbakemelding; ros og ris, 

om kva som de ev tykkjer har vore bra og/eller som kan bli betre til neste år : ) 
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