
Høstetilrådinger per 23. aug 2016 

 
NLR Vest har i dag startet opp uttak av prøver for vurdering av høstetid for epler og pærer, som alltid 

i samarbeid med Sognefrukt. 

 

Det generelle Inntrykket fra hagene er at kvaliteten på frukta er betydelig bedre i år enn i fjor. Vi ligger 

antagelig ca 14 dager før. Dekkfargen har kommet fint i det siste og sukkerinnholdet er bra. Det ser 

også ut til å bli god størrelse på frukta i år, kontra i fjor da flere felt sleit litt med liten frukt. Dette kan 

nok tilskrives jevn vanntilgang i juli og august. 

 

Prøvene blir tatt ut på samme måte som tidligere. Vi tar prøver i utvalgte hager, analyserer de på 

laboratoriet og sender ut en oppsummering både gjennom Sognefrukt og NLR sine frukt- og 

bærmeldinger. Nå i starten tar vi kun prøver på tidlige plasser, men etter hvert vil vi også ta med noen 

seine plasser. Det er opp til dere å finne ut hvem dere best kan sammenligne dere med, men ta gjerne 

prøver i egen hage også for å få best mulig vurdering av rett tidspunkt for starthøsting. 

Vi vil ta ut prøver hver mandag fremover og sender ut resultatene seinest tirsdag hver uke. 

 

Tips! 

En oversikt over anbefalte refraktometerverdier og fasthet for de ulike sortene er lagt ut på Sognefrukt 

sine hjemmesider under menyen ”Medlemsinformasjon”. Her ligger også bruksanvisning for hvordan 

man går fram for å ta egne målinger. Ferdig utblandet jodløsning for stivelsestest kan medlemmer i 

NLR også i år få kjøpt ved å ta kontakt med Marianne eller Stine.  

Både Sognefrukt og landbruksrådgivingen selger også hefter med bilde av veiledende stivelse- og 

streifverdier for de ulike sortene til kr 100. Vifter til måling av grunnfarge er til salgs hos Sognefrukt. 

 

Husk at refraktometerverdien alene ikke må brukes som eneste høstekriterium. Den forteller mest om 

kvaliteten og ikke så mye om utviklinga av frukta. Sukkerinnholdet må derfor sees i sammenheng med 

fasthet og stivelsesinnhold for å avgjøre rett høstetid.  

 

Vær oppmerksom på at frukta modner tidligere på unge tre, tre med liten avling og på svake 

grunnstammer. Vi anbefaler at frukta blir høstet i flere omganger for å få maksimal kvalitet. Husk 

at grunnfargen MÅ være på plass før høsting og at en god indikasjon også er om frukta smaker godt! 

 

Discovery 
Det er tatt ut to prøver på tidlige plasser på Leikanger og en på Slinde. Frukta har fått fin dekkfarge og 

størrelse. Grunnfargen ligger stort sett på C2, men nærmer seg C3 på en del epler. Riktig høstetid er 

på C3. Sukkerinnholdet skal være over 10,8 og ligger nå mellom 10,4 og 12,2. Det betyr at 

sukkerinnholdet kan bli veldig bra i år. Fastheten skal være mellom 7-8 og der ligger vi på 9,5-9,9. De 

er altså litt for harde ennå. Stivelseverdiene skal ligge mellom 6-8 og der er vi ennå på 2,6-3,3. Dette 

tallet må altså ganske mye opp før de er klare, men dette skjer ofte rett før høsting. 

Riktig høstetid avhenger av været framover, men blir det godt vær er det ikke lenge til det er høsteklart 

på de tidligste plassene, kanskje allerede rundt månedsskiftet. 

 



Clara Frijs 
Det er tatt ut en prøve fra et felt på Slinde. Størrelsen på frukta er litt varierende på trærne, men virker 

å være litt større enn i fjor. Pærene har allerede et sukkerinnhold på 11,0, men fastheten er 7,7 (skal 

være 5-6) og stivelsesverdien er 2,3 (skal være 4-6). Så det er litt igjen før de blir saftige og høsteklare. 

 
Ved neste prøvetaking vil det også bli tatt ut prøve av Summerred for å se hvordan den ligger an i 

forhold til Discovery.  

Neste prøveuttak blir på mandag 29. august. 

 

Mvh 

 

Norsk Landbruksrådgiving Vest 

 

Marianne Bøthun; tlf: 95290740 

Stine Huseby; tlf: 48040498 


