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PRVI NAPOTKI ZA OBIRANJE LETOŠNJE DOMAČE LETINE JABOLK PO SPOMLADANSKIH 

POZEBAH V SADOVNJAKIH PODRAVSKE IN SAVINJSKE REGIJE 

Prve škode po spomladanskih pozebah v sadovnjakih podravske in savinjske regije so se letos zgodile že v 

noči na velikonočni ponedeljek, 5. 04. 2021. Visoka intenziteta vdora hladnega polarnega zraka se je 

razširila po obeh regijah na vseh sadjarskih lokacijah  vse do petka 9. 04. 202. Temperature krepko pod 

lediščem od -0,5 do -6,50C  so nato vztrajale na določenih legah vse do 20. aprila 2021. Posledice se na 

današnji dan izražajo v zelo slabi letini domačih jabolk namizne kakovosti vseh sort in njihovih klonov. 

Ocenjujemo, da bodo slovenski sadjarji letos obrali slabih 20.000 ton jabolk namizne kakovosti. Istočasno je 

ocenjena kakovost vseh jabolk nove domače letine vse do obiranja še vedno ogrožena, najprej zaradi 

zimske suše, nato pozebe in sedaj prekomernih poletnih padavin. Vse te neugodne vremenske razmere 

imajo vpliv na kasnejši nastop tehnološke zrelosti večine sort jabolk, začenši s prvo zorečima skupinama 

sort GALA in ELSTAR. Zaradi omenjenih neugodnih vremenskih razmer je cvetenje jablan večine sort 

potekalo od 3-5 tednov. Večina intenzivnih nasadov jablan (cca. 1000 ha) v obeh regijah se nahaja 

na nadmorski višini od 230-360 m in so pretežno na nagnjenih terenih. Le 20% je ravninskih. S 

kapljičnim namakanjem je prav tako opremljenih le pičlih 20%. Zato so zaradi letošnje zimske 

suše in kasnejših spomladanskih pozeb mnogi plodiči končali z razvojem  pri debelini velikosti 

oreha, saj so bili cvetni brsti zelo slabe kakovosti. Najbolj tisti na enoletnih poganjkih, ki so 

cveteli zadnji. Bilo je potrebno opraviti dosti ur ročnega redčenja. Žal pri ročnem redčenju niso 

bili vsi sadjarji uspešni. Zato bo mnogo jabolk ob obiranju, kljub slabemu  ovesku plodov (3-5), 

ostalo drobnih in ne bodo primerna za daljše skladiščenje, saj niso fiziološko dovolj stabilna. 

Zato so letošnje priprave na obiranje precej težavnejše, saj bo potrebno obiralce bolj intenzivno 

podučiti in nadzirati, da bodo v času obiranja skrbno ločevali kakovostna jabolka od 

industrijskih. Čas obiranja  za posamezno skupino sort bo potrebno pravilno določiti (optimalna 

obiralna okna po skupinah sort za vse klone) in na tej osnovi izpeljati tudi organizacijo obiranja 

jabolk in ustreznega skladiščenja.  Le tako bo učinkovito zmanjšan večji izpad pridelka jabolk  v 

http://www.kmetzav-mb.si/


2 

 

času skladiščenja nove letine 2021 in zagotovili ustrezno polično kakovost jabolk vso sezono 

trženja. Zato se je v teh zelo spremenjenih klimatskih razmerah zadnjega desetletja kot zelo 

koristno izkazalo naše redno spremljanje in analiziranje parametrov zrelosti vsakoletne letine 

domačih jabolk (od 1994 do 2021) pri vseh ključnih tržnih pridelovalcih jabolk namizne 

kakovosti. Sadjarje smo na krožkih učili spoznavati določene zakonitosti, ki vplivajo na potek 

zorenja in so splošno veljavne (nadmorska višina nasada, nagib in smer vrst, vpliv črne 

protitočne mreže, namakanja, načinov gnojenja in obdelave tal, uravnavanje rodnosti in rasti s 

sredstvi za redčenje in praviln rez pravilno izbrane gojitvene oblike za posamezno sorto) v 

obdobju klimatskih sprememb. Zaradi zelo različnih pedoklimatskih in mikroklimatskih lokacij 

intenzivnih rodnih nasadov jablan in hrušk v vseh sadnih okoliših Slovenije  in tudi v podravski in 

savinjski regiji, vsem tržnim pridelovalcem jabolk in hrušk namizne kakovosti  zato priporočamo, 

da tudi z lastnimi meritvami kriterijev zrelosti v svojih nasadih sami določijo vsaj nekatere 

parametre zrelosti in kakovosti nove letine 2021 (delež rdeče barve, trdoto, sladkorje in škrob)  

in tako pravilno izberete obiralna okna za vsako sorto oziroma klon posameznega nasada.  

(VIR: TEHNOLOŠKA NAVODILA za pridelovanje jabolk; izšla pri KGZS aprila 2013, povezava 

spletna stran KGZ Maribor- sadjarstvo). 

SKUPINA GALA 

Zorenje sort skupine gala za vse najbolj razširjene klone v podravski in savinjski regiji: brookfield, 

schniga, schnico, galaxy, mondial, fengal venus, royal beaut, buckeye, magma, val… je letos  po 

času zorenja glede na zadnje destletje v zaostanku za najmanj 10-14 dni. Zaradi velikega števila 

novih klonov v zadnjih desetih letih, si sadjarji skupaj z nami vsako leto znova dopolnjujejo 

ustrezne podatke o kontroli parametrov kakovosti, ki so istočasno tudi parametri zrelosti. Zaradi 

pretežno drobne letine večine klonov skupine gala in glede na trenutne vremenske razmere, 

letos priporočamo najmanj dve obiranji. Obiralno okno za prvo obiranje pa mora pokriti vsaj 

50% primerno tehnološko zrelih jabolk pri vseh klonih gale. Iz zgoraj navedenih razlogov se 

plodovi kljub zadnjim obilnim padavinam in ugodnih sončnih toplih zadnjih avgustovskih dni 

slabše debelijo, le 0,3-0,5 mm na dan (običajno od 0,5-0,8mm). In to le plodovi, ki so ob koncu 

meseca julija presegli 50 mm debeline. Ti plodovi so sedaj ob zadnjih meritvah 25. septembra že 

presegli 65 mm in imajo že 30-50% delež rdeče krovne barve in tudi sladkorji zelo dobro 

napredujejo, 1 Brix0 na teden. Sočnost plodov je zelo dobra v namakanih nasadih in v nasadih, ki 

ne trpijo suše. Zato ta parameter potrebno pri skupini gala prav tako ves čas strokovno 

nadzorovati in v primeru obilnejših padavin po 15. avgustu na manj sušnih lokacijah prenehati 

namakati, da ne pride do pokanja plodov. In tak slučaj imamo v obeh regijah prav letos. Zato je 

pomembno določiti optimalna obiralna okna za vsak klon gale na posamezni lokaciji in 

pravočasno izvesti tudi drugo obiranje. Jabolka vseh klonov gale zadnjega obiranja so bolj 

primerna za takojšnjo prodajo, saj v času zadnjega obiranja običajno dosežejo polno užitno 
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zrelost. Zadnje obilne avgustovske padavine pa lahko povzročijo prekomerno oskrbo plodov gale 

z vodo, kar lahko povzroči pokanje tudi drobnejši jabolkih skupine gala. Zaradi spomladanskih 

neugodnih razmer v času cvetenja in oplodnje vseh klonov gale imajo plodovi do 15% manjše 

število celic in zato so drobnejši tudi za 30% ob obiranju (največ 65mm). Medcelični prostor pa 

se ob tolikšnih padavinah po 15. avgustu 2021 prekomerno polni z vodo. Zato lahko že v nasa du 

pride do pokanja plodov v peceljni jamici, ko plodovi še niso tehnološko zreli. V večini primerov 

pa kasneje, ko so že obrani. Za takšne plodove skupine gala tudi raba sodobnih tehnik 

konzerviranja pred skladiščenjem v ULO celicah (harvista in smartfresh) ne pomaga.  

V mladih nasadih skupine klonov gale začetne rodnosti do 8 leta starosti, se je zaradi obilnih 

avgustovskih padavin in dokaj visokih temperatur proces zorenja v tem tednu nakoliko pospešil. 

Mlajših rodni nasadi s primernim oveskom  5-6, so na večini lokacij v obeh regijah najmanj 

pozebli in bili tudi kemično in ročno redčeni. Zato imajo dobro zunanjo in notranjo kakovost, še 

posebej bolj zgodaj zoreči rdeči klon GALAVAL ( že v celoti rdeče obarvan in povprečna debelina 

68 mm) in pričakujemo, da bo ob obiranju dosegel debelino najmanj 70-75 mm). Ker pa so vsi 

mladi nasad zaščiteni s črnimi protitočnimi mrežami  bo prvo obiranje na najbolj zgodnjih lokacij 

v teh mladih nasadih skupine klonov gala potekalo med 6.-12. septembrom 2021. 

Stari rodni nasadi skupine sort gala, od 8-20 let, ki so prav tako pretežno zaščiteni s črnimi 

protitočnimi mrežami so mnogo bolj utrpeli škodo po suši v zimskih mesecih in kasneje še po 

spomladanskih pozebah. Zato se kljub kemičnemu in večkratnemu ročnemu redčenju slabo 

razvitih in poškodovanih plodov obeta drobna letina skupine gala. Izjeme so le redki s 

kapljičnim namakanjem opremljeni nasadi jablan. In ker je v prvem obiranju skupine sort gala 

ptrebno obrati vsaj 50% jabolk iz vseh starejših rodnih dreves, bo glavn ina prvega obiranja 

večine klonov gale v obeh regijah potekala med 10.-20. septembrom 2021.  

SKUPINA ELSTAR 
Elstarji  so letos zaradi slabega oveska  in zadnjega obilnega avgustovskega deževja na najbolj 

zgodnjih lokacijah že začeli intenzivno zoreti in so zelo slabo obarvani. V večini nasadov  ne bodo 

dosegli primernega deleža rdeče krovne barve. Obiralno okno bo zato moralo biti tako rekoč 

sočasno z začetkom obiranja skupine zgodnejših klonov gale s slabšim oveskom, med 5.-15. 

septembrom 2021.  

VILJAMOVKA  
V Podravju in Savinjski bo ta sorta hrušk dosegla drevesno zrelost za prvo obiranje primerno 

debelih plodov  med 6.-12. septembrom 2021.  Letos so plodovi redki in kljub temu drobnejši in 

ker se večina viljamovk predela v destilat, je potrebno pred obiranjem natančno izmeriti tudi 

sladkorno stopnjo, ki naj ne bi bila nižja od 12,0 Brix0. 

 


