
Haustetilrådingar per 22.sept 2015 (etter prøveuttaking 21.sept) 
 
 

Discovery 
Det er tatt ut prøve på en sein plass i Sogndal. Eplene er litt for faste ennå (8,9), men verdiene for 
sukker (11,7) og stivelse (6,2) viser at det nærmer det seg høsting. Grunnfargen på de lengst komne 
eplene er nå på C3. Her kan første overplukking tas inn mot helgen. 

 
Clara Frijs 
Prøven vi tok ut er fra en sein plass og pærene var små. Dette påvirker resultatet på målingene og de 
er nok ikke helt representative for andre hager. Høsting av Clara Frijs er nå i gang på tidlige plasser. 
Prøven vi tok var for hard, men sukker- og stivelse-verdiene var innenfor anbefalte verdier. Det blir 
viktig å vurdere egen hage for Clara Frijs på seine plasser. Generelt er det aktuelt å starte høstingen 
på seine plasser inn mot helgen. 
 

Celina 
Det er ikke så mange som høster Celina i år, men vi tar ut prøver for å lære mer om hvilke verdier den 
skal ha ved riktig høstetid. Pærene har fått en flott farge og har god størrelse. Etter en diskusjon med 
andre på Njøs ble de vurdert til litt for faste ennå, men det er ikke mange dagene før de er 
høsteklare. Fastheten er på 6,5, sukkerinnholdet på 11,2 og stivelse på 5,0. 

 
Summerred 
Eplene har hatt en fin utvikling fra sist uke. På tidlige plasser er de nå akkurat innenfor anbefalte 
verdier for sukker og stivelse. Det kan se ut som at Summerred vil ha relativt lavt sukkerinnhold ved 
høsting i år. Tidlige plasser kan starte med første overplukking nå, men pass på grunnfargen. Den bør 
ligge mellom C2 og C3 ved høsting.  
Seine plasser har fortsatt litt å gå på for alle verdiene. Disse eplene må få henge en stund til og vi tar 
ut ny prøve neste uke. 

 
Raud Gravenstein 
Her begynner sukkerinnholdet å nærme seg på tidlige plasser (10,7), men det er fortsatt en del å gå 
på for de andre verdiene. Ny prøve blir tatt ut neste uke. 
 

Aroma 
Det ble tatt ut en prøve på Slinde for å kunne følge utviklingen av eplene. Eplene var ikke spesielt 
harde (8,2), men sukker (10,7) og stivelse må få høyere verdier før de blir klare. Nye prøver blir tatt 
ut neste uke. 
 
Neste prøveuttak er tirsdag 29.september. 
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