Randabergs første fruktgård
Web: http://www.sandalengard.com
Facebook: https://www.facebook.com/sandalengard/
E-mail: joat@broadpark.no
Telefon: 905 83 186

Litt om epler
På Sandalen gård har vi prøvd ulike eplesorter siden 2007. Hovedsortene har vi flere hundre av, sidesortene rundt 50 og
prøvesortene 1-3 tre.
For hver sort har vi årlig dokumentert høstetidspunkt, sykdomsresistens, kvalitet og smak. Angrep av insekter har ikke vært
et problem på noen av sortene i perioden 2007-2016.
Smaks-vurderingene som nevnes er basert på familiens subjektive vurdering av hver sort.

Sykdomsresistens og klima
Skurv
Sorter som er utsatt for skurv krever mye arbeid og de må sprøytes mot sopp gjennom hele blomstringen. På Sandalen gård
har vi bevisst unngått å ha slike sorter som hovedsorter. Sorter som Gravenstein, Quinte og Summerred kan ikke dyrkes uten
omfattende bruk av fungicider før og under blomstring. Disse sortene bør derfor unngås i privathager. I 2017 vil alle
prøvesorter på Sandalen gård som er meget skurv-mottagelige fjernes eller podes om.

Frukttrekreft
Det finnes enkelte gode sorter(Discovery) som er utsatt for frukttrekreft. Frukttrekreft er smittsomt og fører til at greiner,
stammer og hele tre dør. I et vått klima sparer en mye tid på velge sorter som er sterke mot frukttrekreft.

Klima
Randaberg har en lang, men våt vekstsesong. Vår erfaring er at de sene sortene får bedre kvalitet og fungerer bedre her enn
noen av de vanlige tidligsortene. Epletre liker ikke vind og en bør ha le-planting/vegg NØ,N,NV og SV. Lune hager i
Randaberg som heller mot sør har utmerkede forhold for dyrking av epler, frukt og bær.
Gjennomsnittstemperaturen for Randaberg i april, mai, september og oktober er høyere enn i Hardanger!

Rubinola
Modner fra 20 september.
Positivt:
• Meget sterk mot sykdommer.
• Moderne god smak.
• Kan lagres i flere måneder
• Høyt innhold av C-vitaminer
• Henger godt på og tåler en høststorm
• Eplet er fast
• Sprøyting mot sopp er unødvendig!
Negativt
• Treet er vanskelig å forme
• Kommer sent i bæring
• Rot-skjæring er nødvendig
• Krever et intensivt bladgjødslingsprogram
• Svak mot frost (ikke et problem i Rogaland)
Hovedsort på Sandalen gård

Rød Aroma / Aroma Fagervoll
Modner fra 20 September
Positivt:
• Sterk mot sykdommer.
• God smak.
• Tiltalende utseende
• Treet er lett å forme
• Kommer tidlig i bæring
• Stor avling
Negativt
• Kan få Monilla og lagersykdommer
• Kan få skurv
• Henger dårlig på treet og vind kan føre til mye
nedfall!
Jus: Sorten er god i jus, men jusen blir bedre når en
tilsetter moderne sorter som Tohuku, Rubinola, Ritt
Bjerregård, Elstar eller Rubinstep
Hovedsort på Sandalen gård

Rubinstep
Modner fra 10 Oktober.
Positivt:
• Sterk mot sykdommer.
• Moderne meget god smak.
• Særdeles god lagring
• Treet er lett å forme
• Henger godt på og tåler en høststorm
• Eple er fast og blir ikke melent.
Negativt
• Tynning er nødvendig
• Kan få skurv
• Krever bladgjødsling
• Sen sort
• Må lagres
Fungerer utmerket i jus, men jusen blir ekstremt søt. Vår
erfaring er at den bør blandes(50/50) med syrligere sorter.

Hovedsort på Sandalen gård

Santana
Modner fra 25 September
Positivt:
• Meget sterk mot sykdommer.
• Moderne god smak.
• God avling
• Kan spises av eple-allergikere
• Treet er lett å forme
• Henger godt på og tåler en høststorm
• Sprøyting mot sopp er unødvendig!
Negativt
• Lagrer litt dårligere enn Rød Aroma.
Prøvesort på Sandalen gård ca: 50 tre.

Nanna
Modner fra 10 August.
Positivt:
• Sterk mot sykdommer.
• Moderne god smak.
• God avling
• Treet er lett å forme
• God lagring for å være en tidligsort
• Har den beste smaken av alle tidligsortene
• Et tidligeple som kan brukes i jus
• Store frukter
• Egner seg godt i privathager
Negativt
• Får lett støtflekker og kan ikke leveres til grossist
• Kan være noe treg å få i bæring
Sidesort på Sandalen gård: 20 tre

Elrosa – Rød Elstar
Modner fra 15 Oktober
Positivt:
• Middels sterk mot sykdommer.
• Moderne særdeles god smak.
• God avling
• Treet er lett å forme
• Meget god lagring
Negativt
• Bør sprøytes mot skurv
• Veldig sen sort
Prøvesort på sandalen gård: 50 tre.

Andre eplesorter som kan prøves på Sandalen gård
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Katja – Eldre eplesort med noe kjedelig smak, kan brukes i jus. Sterk mot sykdommer
Transparent Blanche – Eldre eplesort med kjedelig smak. Sorten gir en forferdelig bi-smak på
jus.
Discovery – God smak, men trærne er vanskelige å forme og treet er utsatt for frukttrekreft.
Katinka – Sterk mot sykdommer, men har liten avling, ujevn modning og meget ujevn
smakskvalitet. Fullmodne og fine Katinka epler kan brukes i jus.
Quinte – Liten avling, ujevn modning og utsatt for frukttrekreft og skurv. Unngå i jus.
Summerred – God avling, men kjedelig smak og sorten gir en merkelig(vond?) bi-smak når
den brukes i jus. Utsatt for sykdommer.
Tohuku – Særdeles god i jus. Eple smaker godt (fersken), men har dårlige lagringsegenskaper.
Idunn – Eple smaker meget godt når det er fullmodent, men sorten får lett støtskader og
lagrer relativt dårlig. Sterk mot sykdommer og egner seg for privathager. Kan brukes i jus.
Fillipa – Eldre sort som er ettertraktet av pensjonister. Sterk mot sykdommer.
Eir – Norsk sort med dårlig lagring og ujevn fruktkvalitet, men fullmodne fine Eir epler
smaker godt. Sterk mot sykdommer. Spesielt god i eplekaker.
Prins/Kronprins – Smaker greit, men eplene blir små.
Ritt Bjerregård – Ny norsk sort som ser bra ut og smaker særdeles godt, men har litt dårlig
lagring. Sorten er særdeles sterk mot sykdommer, passer godt i privathager og kan brukes i
jus. Har for dårlig lagring til å bli en handelssort, men burde vært privathage-sort nummer 1 i
Norge.

Epler:
Rød Aroma
20 Kr pr. pose (5-7 epler)
Rubinola
30 Kr pr. pose (5-7 epler)
Andre eplesorter
20 Kr pr. pose (5-7 epler)
Jus:
1*Stor
70 kr
2*Stor
120 kr
Plastflaske
40 kr
http://www.sandalengard.com
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