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Регулисање родности и подизање квалитета плодова јабука

Јабука је воћна врста која је високо заступљена у структури воћарске производње у
нашој земљи, али у у подручју јужног Баната. Разлог су свакако повољни агроеколошки
услови који омогућавају врло успешну производњу ове воћне врсте, наравно уз примену
одговарајуће технологије и агротехнике. Највећи проценат нових засада који се заснивају,
као и они који су релативно млади су засади који по карактеру припадају високо
интензивним засадима. То значи да се број садница у оваквим засадима креће око 3900
комада по ха па и више од тога, да имају систем за наводњавање и фертигацију, као и да
имају системе противградне заштите (противградне мреже). С обзиром да су трошкови
заснивања оваквих засада јако високи неопходно је да се примени технологија којом ће се
постизати што бољи резултати, односно редовни и високи приноси уз што бољи квалитет
плодова.

У производњи јабуке као чест проблем се јавља алтернативна родност, посебно код
појединих сората. Ова појава је пристуна и код других воћних врста, а огледа се у јако
високом приносу једне године услед чега принос у одређеној мери или чак потупуно
изостаје наредне године. Код сорти јабука као што је Злати делишес, Фуџи и неке друге
хемијска прореда се увек доста тешко обавља и то уз више поновљених третмана. У
сваком случају било да сматрамо да хемијска прореда плодова успела, или да је њен
ефекат био недовољан, битно је обавити допунску ручну корекцију плодова. Успешна
хемијска прореда плодова јабуке је онда када је на свим тачкама раста остао један до
максимално два плода.

Ова мера изискује доста радне снаге што је наравно чини доста скупом, али треба
имати у виду њене предности и значај. Пре свега, уколико се она обави непосредно након
хемијске прореде имаће одличан ефекат и на смањење појаве алтернативе, поред наравно
поспешивања квалитета плодова. Прореда која се ради током јуна, па и касније има
искључиво позитивне ефекте на квалитет плода односно на његову крупноћу и обојеност.
Битно је истаћи да трошкови који настају приликом ове операције јесу велики, али да су
они свакако мањи него сви трошкови који настају касније током бербе свих тих плодова
који неодговарају квалитетом, а за које је такође неопходна амбалажа, класирање и
транспорт. Из тог разлога, а зависно од ситуације, увек је боље ручно кориговати хемијску
прореду и скинути од 5 до 15% плодова који су остали у вишку или су оштећени односно
деформисани.
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септембра, да плодови заостају у порасту и да постоји опасност да нећемо постићи
жељени калибар (70 мм +) можемо посегнути за ручном проредом и у овом тренутку. Ово
наравно није идеално јер је биљка истрошила пуно хране и енергије на развој ових
плодова, али ће плодови који остају, посебно код јако позних сорти (Granny Smith, Idared,
Fuji), постићи већу крупноћу и бољи квалитет. У овом периоду није препоручиво уносити
азотна ђубрива јер могу изазвати прерану активацију мешовитих пупољака што свакако
није пожељно, а неће имати утицаја на крупноћу плодова јер се она дефинише у првој
фази развоја плодова.

Услед врло високих захтева тржишта по питању квалитета плодова јабука треба
применити све неопходне мере у циљу обезбеђивања што већег удела плодова прве класе
јер је њихова цена знатно виша него него што је цена плодова друге класе и јабука које
иду за индустрију.

          
Слика 3. Прореда плодова јабуке
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