
 

Høstetidsvurdering for Sognefrukt – 16. september 2019 
 
 
Rød Gravenstein  
 
Det ble tatt ut en prøve av Gravenstein for å se på utviklingen fra sist uke. Den utviklet seg ganske 
seint i starten, men den siste uka har fastheten og innholdet av stivelse gått mye ned. Denne sorten 
er høsteklare i alle hager og bør høstes så fort som mulig når stivelsestallet er så høyt (høyt tall betyr 
at det er lite stivelse igjen i eplet). 
 
Optimalverdiene ved høsting:  
Grunnfarge: C3-C4  
Dekkfarge: 50%  
Fastleik: 6,5-7,5  
Sukker: 10,8  
Stive: 5-7  
Streif-indeks: 0,09-0,15 

 
Dyrkar Svein Jarle Slinde 

Sted Ylvisåker 

Avlingsnivå 4 

Dato 09.09.19 16.09.19 

Vekt (g) 144 163 

Grunnfarge C2 C2-C3 

Fastleik 7,6 6,7 

Ref 10,3 10,3 

Stive 5,6 7,4 

Streif 0,132 0,089 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rød Aroma 
Utviklingen i Rød Aroma er ulike fra felt til felt. Avlingsmengde, vanning, gjødsling, jordtype og alder 
på trær kan alle påvirke modningen. Vi ser at de to feltene med litt høy avling (nivå 4), har mer 
variasjon i nedbrytingen av stivelse enn de to feltene med passe stor avling (nivå 3). Det kan hende at 
eplene som henger tre i klasen vil ha en annen utvikling for stivelse, enn epler som henger alene. Vi 
plukker alltid de eplene som ser ut til å modne først, men det kan hende at utviklingen i eplene er 
mer forskjellig når det er for mange epler per klase. 
Siden Aroma skal lagres er det viktig å ha en viss mengde stivelse når den blir plukket. Aroma på 
Ylvisåker bør derfor plukkes nå, for der ligger snittet høyest.  
I Sogndal er det to epler som trekker snittet opp. Tar vi bort disse er snittet for stivelse 3,9. Plukking 
inn mot helgen er derfor greit i Sogndal. 
De to tidlige hagene viser lite utvikling fra sist uke, men de begynner å få riktig grunnfarge. Plukking 
kan nok ta til mot helgen her også. 
 
Optimalverdier ved høsting:  
Grunnfarge: C3-C4  
Dekkfarge: 50%  
Fasthet: >6 
Sukker: 11,2  
Stive (ref): 3-5 
Streif-indeks: 0,07-0,12 

 
Bildene over viser de tre første prøvene i tabellen. De to øverste rekkene er tidlige prøver som har 
lite nedbryting av stivelse. Den nederste prøven er fra Sogndal, og der er det noen epler som trekker 
opp snittet. 

Dyrkar Gunvor Lidal Terje Fosshagen Ola Aaberge Svein Jarle Slinde 

Sted Slinde Fosshagen Sogndal Ylvisåker 

Avlingsnivå 3 3 4 4 

Dato 09.09.19 16.09.19 09.09.19 16.09.19 09.09.19 16.09.19 09.09.19 16.09.19 

Vekt (g) 181 177 203 212 176 165 132 130 

Grunnfarge C2-C3 C2-C3 C2 C2(-C3) C2 C2 C2 C2 

Fastleik 7,6 7,4 7,3 7,3 7,2 7,0 7,5 6,9 

Ref 11,6 11,7 10,5 11,0 9,9 10,0 10,3 10,0 

Stive 2,6 2,3 2,0 2,5 3,7 4,5 3,3 5,9 

Streif 0,250 0,283 0,346 0,269 0,198 0,157 0,220 0,118 



 

 

 
Over er prøven fra Ylvisåker. Her har nedbrytingen kommet lengst. Ingen epler vurderes til lavere enn 
3, og de fleste er over 5. Disse eplene må inn på lager så fort som mulig. 
 
Neste uke blir det tatt ut prøver på seine plasser som f.eks. Fresvik og Fimreite. 

 
 
Rubinstep 

 
Første prøve av Rubinstep denne uka. En god stund igjen til høsting, men vi følger sorten og tar ut ny 
prøve neste uke. Eple nr. 9 i denne prøven har mistet all stivelse allerede, til tross for at grunnfargen 
ikke er på plass. Derfor er eplet tatt ut av gjennomsnittet, så det ikke forstyrrer resultatet. 
 

     

Dyrkar Gunvor Lidal 

Sted Slinde 

Avlingsnivå 2 til 3 

Dato 16.09.19 

Vekt (g) 157 

Grunnfarge C1-C2 

Fastleik 11,5 

Ref 10,5 

Stive 2,0 

Streif 0,547 

 

 
 
 


