
 

 
Høstetidsvurdering for Sognefrukt - 20.08.2019 
 
 
Da er årets første høstetidsprøver tatt ut i Sogn, av Discovery og Clara Frijs. Det er fortsatt en 
god stund igjen til plukking i alle felt. Vi følger opp med nye prøver i neste uke, da vil vi også 
ta prøver av Summerred, Rød Gravenstein og Celina. 
 
Prøvene vil bli tatt ut hver mandag og resultatet blir lagt ut på www.sognefrukt.no tirsdag 
formiddag. NLR sender ut resultat for alle fruktlager i en felles melding tirsdag ettermiddag. 
 
Opplegget for prøveuttak blir likt som tidligere år. Vi tar prøver fra tidlige, middels og seine 
hager for sortene Discovery, Summerred, Gravenstein, Rød Aroma, Clara Frijs og Celina. Våre 
prøver gir en indikasjon, men alle må sjekke sine egne hager. Alder, grunnstamme, 
avlingsmengde, vanning og gjødsling kan påvirke modningen. Frukten modner f.eks. tidligere 
på svake grunnstammer, på unge tre og på tre med liten avling. 
Vi minner igjen om at alle sorter må høstes i flere omganger for å få best mulig kvalitet på alt 
som høstes. Og at sukkerinnholdet alene er ikke et godt nok høstekriterium, men må sees i 
sammenheng med fasthet og stivelsesinnhold.  
 
Innholdet av stivelse i eplene har mye å si for lagringsevnen. Det kan derfor være lurt å ta 
egne jod-tester og informere Sognefrukt om resultatet, slik at de kan pakke epler med lite 
stivelse først. 
 
Grossistens krav og spesifikasjoner ligger i Fruktklienten under fane «Dokumenter» og videre 
«Felles». Tips til hvordan man gjør egne høstetidsmålinger ligger som tidligere på Sognefrukt 
sine hjemmesider under meny «Medlemsinformasjon».  
Hos Sognefrukt får man kjøpt fargevifter for måling av grunnfarge og NLR selger jodløysing 
(NB! Det er ikke samme formulering som veterinærene bruker) og hefter med rettledende 
verdier for stivelsetesting. 
Hvis noen ønsker opplæring i å ta egne høstetidsprøver er det bare å ta kontakt. 
 
Tallene fra dagens prøver finner dere på neste side. 
 
Stine Huseby 
NLR Vest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sognefrukt.no/
http://www.sognefrukt.no/


 

 

Discovery 
To prøver er fra tidlige felt på Leikanger, det tredje er fra et relativt seint felt i Sogndal. De 
tre prøvene er ganske like i utvikling denne uka. Nedbrytingen av stivelse har så vidt begynt, 
og eplene har en del å gå på ennå når det gjelder sukker (ref). 
 

    Rettlei.    Til Bama   
Dyrkar Tor Yttri Ola Aaberge Terje Fosshagen     

Adresse Hamre Sogndal Leikanger     

Dato 20.08.2019 20.08.2019 20.08.2019     

Fruktvekt (g) 108 108 108     

Avling 4 4 3,5     

Fastleik 9,4 9,4 9,4 7,0-8,0 minimum 7 

Ref. 9,7 9,6 9,2   10,8 

Stive 2,5 3,1 3,3 6,0-8,0 6,0-8,0 

Streif 0,387 0,318 0,310 0,09-0,16   

    Glinsande raud, minimum C3 på fargeskalaen 

 
Øverst: Fosshagen, midten:Yttri, nederst: Aaberge 
 

 
 
Clara Frijs  
Det ble tatt ut to prøver på Slinde, en fra grunnstamme Brokmal og en fra Kvede, de modner 
vanligvis litt ulikt. 
Det er lite på trærne og derfor er sukkerinnholdet allerede høyt. Fastheten er heller ikke så 
høy, men nedbryting av stivelse har ikke begynt, så det er en stund igjen til plukking. 
 

 



 

   Rettlei. 
Dyrkar Gunvor Lidal Gunvor Lidal   

Adresse Slinde Slinde   

Dato 20.08.2019 20.08.2019   

Fruktvekt (g) 147 149   

Avling 1 1   

Fastleik 7,3 7,1 5,0-6,0 

Ref. 11,3 10,9 ikkje def 

Stive 1,0 1,5 4,0-6,0 

Streif 0,648 0,433 0,08-0,15 

 

 

Øverst: Brokmal, nederst: Kvede 


