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Forbrugernes forventninger til 
æblers spisekvalitet omfatter 
størrelse, farve, aroma (duft), 
fasthed, sprødhed, sødhed, 
surhed og saftighed. Selv om 
disse egenskaber er vanskelige 
og dyre at måle, vil det være 
nødvendigt, at de indgår i 
kvalitetskontrollen hos frugtav-
lere og i de fleste salgsled. Kun 
derved er det muligt at tilfreds-
stille forbrugernes forventnin-
ger til æblekvaliteten på en 
måde, som indebærer, at der 
kan opnås fornuftige priser og 
dermed et rimeligt økonomisk 
udbytte. 

I denne Grøn Viden gennemgås 
de vigtigste kvalitetsmålinger 
for æbler: Hvordan målingerne 
udføres, hvad der påvirker dem 
og om de kan bruges til at opti-
mere høsttidspunktet af frug-
ten for at få det bedst mulige 
slutprodukt til forbrugeren. 

Kort om æblernes 
modningsforløb
Ifølge en foreløbig teori 
transporteres et modnings-
hæmmende stof (inhibitor) fra 
træets blade til æblerne i den 
sidste del af vækstperioden, 
dette stof forhindrer æblerne 
i at modne. Når æblet pluk-
kes ophører tilførslen af det 
uidentificerede stof, hvorefter 
æblernes modning igangsæt-
tes. Der sker en forøgelse i 
æblernes indhold af absisin-
syre (et plantehormon), som 
er en forløber til en dramatisk 
forøgelse af ethylenindholdet 

i æblernes kernehus og i deres 
luftfyldte cellemellemrum 
(klimakteriet begynder). Der 
sker en syntese af et stort antal 
forskellige enzymer, som kata-
lyserer de mange biokemiske 
processer under modningen. 
Det fører til ændringer i æbler-
nes fysiske og kemiske sam-
mensætning i frugten (Tabel 1). 
Stivelse omdannes til sukker, 
og det får sukkerindholdet til 
at stige, syrer nedbrydes, og 
farve-, aroma- og smagsstoffer 
udvikles. Processerne påvirker 
også frugtens struktur, idet de 
teksturbestemmende kulhydra-
ter (pektin, stivelse, cellulose) 
nedbrydes eller ændres, og det 
gør frugten mindre fast. 

Tidspunkt for modningen
Hvornår modningen påbe-
gyndes varierer fra år til år, 
afhængig af vejrforhold og 
dyrkningssystem i plantagen. 
Fastsættelse af høstdato ud 
fra kalenderdagene kan derfor 
kun anvendes til at give en 
overordnet idé om det bedste 
plukketidspunkt for æbler. 

Lidt bedre bliver forudsigelsen, 
når antal dage fra fuld blomst 
til forventet høst beregnes, 
men selv da kan den enkelte 
æblesorts udviklingstid variere 
med mellem 10 og 23 dage 
(Tabel 2). Der er derfor behov 
for at inddrage andre metoder, 
som mere konkret kan vise det 
aktuelle modningsforløb i den 
enkelte plantage det pågæl-
dende år. 

Ethylen
Plantehormonet ethylen 
igangsætter modningen. Den 
voldsomme forøgelse af ethy-
lenkoncentrationen i æblerne 
er ofte synkron med frigivelsen 
af kuldioxyd ved respiration og 
viser, at æb-let er i klimakte-
riefasen, hvor modningen går 
meget hurtigt. 

Ethylen er en meget flygtig 
luftart. Den findes i æblernes 
små hulrum mellem cellerne 
og i kernehuset, som udgør 
ca. 25 % af æblernes volumen. 
Ethylen i æbler syntetiseres i 
forbindelse med citronsyre-
cyklusen, hvor en eller flere 
organiske syrer fungerer som 
råstof. Efter syntesen diffun-
derer ethylen langsomt ud i 
de luftfyldte hulrum mellem 
cellerne og fortsætter derfra 
ind i kernehuset. Indholdet af 
ethylen kan måles i en luftprø-
ve, udtaget enten i kernehuset 
eller i æblekødet, og kan måles 
med en gaskromatograf, der 
kan udskrive koncentrationen i 
gram eller milliliter pr liter luft. 

Tabel 1. Forandringer under æblernes 
modning.

Aftagende:

surhed

titrerbar syre

fasthed

indhold af stivelse

grøn farve 

Tiltagende:

sød og aromatisk smag

indhold af opløseligt 
tørstof

gul og rød farve
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Målemetoden er imidlertid dyr, 
og ikke praktisk anvendelig til 
at forudsige høsttidspunkt eller 
frugtkvalitet i plantagerne. 

Dertil kommer, at æblesorterne 
er meget forskellige med hen-
syn til ethylendannelse. 
Enkelte sorter, som for eksem-
pel Elstar og Fuji, danner 
ethylen før det udviklings-
stadium, hvor de normalt kan 
betragtes som velegnede til 
lagring. Andre sorter, som for 

eksempel Holstener Cox, Cox 
Orange, Ingrid Marie, McIn-
tosh, Boskoop,  Mutsu og Jona-
gold danner normalt ethylen 
efter det tidspunkt, hvor de er 
egnede til opbevaring i kortere 
eller længere tid. For at kunne 
lagres i lang tid er det nødven-
digt at høste æblerne før de er 
gået ind i denne modningsfase, 
altså før klimakteriet.

Æblernes farve 
Farven hos æbler, der især skyl-
des grønne klorofyler, rødgule 
carotenoider og røde anthocy-
aniner, kan måles objektivt og 
udtrykkes i særlige talværdier, 
som er baseret på et interna-
tionalt farvesystem kaldet LAB. 
L beskriver farveintensiteten, 
hvor sort = 0 og hvid = 100; a 
beskriver hvor på grøn-rød ska-
laen det målte befinder sig, og 
b beskriver gul-blå skalaen. Når 
æblet modner ændres farven 
fra - a (grøn) til rød (a) og gul 
(b). Dette kan også udtrykkes 
ved farveparameteren Hue = 
tan-1 (a/b), der er nøje forbun-
det med æblernes modenhed. 
Desværre er erfaringerne med 
denne parameter ikke særlig 

omfattende. Hvis bestemmelse 
af æblers modenhedsgrad ude-
lukkende baseres på farveko-
ordinater, kan der konkluderes 
forkert. Årsagen er, at mange 
forskellige kombinationer af 
gule, røde og grønne farvestof-
fer kan give præcis den samme 
farve. 

Æblernes farve varierer meget 
afhængig af, hvor de har siddet 
på træet, men variation af den-
ne årsag har været aftagende 
i de sidste 10-20 år. Det skyl-
des, at æbletræer i moderne 
plantager er forholdsvis små og 
åbne med større tilgangsmu-
lighed for sollys, som medfører 
mere ensartet farveudvikling. 
Farvevariationen på høsttids-
punktet bliver generelt mindre 
hos sorter, som har en kraftig 
rød farve. 

Opløseligt tørstof
Opløseligt tørstof (OT) i æbler, 
der kan måles ved brug af et 
refraktometer og angives i 
vægtprocent. Det opløselige 
tørstof består hovedsageligt 
af sukkerstofferne glukose, 
fruktose, sukrose og sorbi-
tol. Desuden indgår i mindre 
omfang også æblesyre og 
mineralske salte. Flere under-
søgelser har vist, at sød smag 
er af meget stor betydning for 
forbrugernes valg af æbler. 
Måling af opløseligt tørstof 
er et godt mål for æblernes 
sødhed og dermed et godt mål 
for en af æblernes vigtigste 
smagsegenskaber. Under mod-

 Tabel 2. Dage fra fuld blomst til plukning (2000-2001). 
 

Sort Blomstring Dage Forskel

Aroma 10-24 maj 112-124 12

Cox’s Orange 10-24 maj 125-148 23

Elstar 11-26 maj 123-139 16

Gråsten  8-23 maj 111-121 10

Ingrid Marie 10-26 maj 123-140 17

Jonagold 12-24 maj 142-152 10

Måling af fastheden.



Havebrug nr. 163 • December 2004
4

ningen stiger æblernes indhold 
af opløseligt tørstof. Danske 
æbler indeholder normalt 
mellem 10 og 16%  opløse-
ligt tørstof ved høst (Figur 1). 
Trænede smagsdommere kan 
smage en forskel på ca. 0,3 g 
pr.100 g æble. 

Æblers indhold af opløseligt 
tørstof varierer mellem sor-
ter, plantager, rækker, træer 
og lagringskonditioner og 
–periode, men størst er den 
årlige variation som følge af 
klimaforskelle i vækstperioden. 
Sukkerindholdet i den samme 
sort kan svinge med op til 5 
procentpoint fra år til år, og 
det umuliggør at sukkerindhol-
det kan bruges som et høstkri-
terium. 

Titrerbar syre  
Indholdet af syre bestem-
mes ved filtrering af en prøve 
formalet æble ved tilsætning 
af base. Æblers indhold af 
organiske syrer måles som gram 
æblesyre pr. 100 gram æble. Da 
æbler også indeholder mine-
ralske salte af organiske syrer 
som æblesyre og citronsyre, er 
totalindholdet af syre væsentlig 
højere, hvis disse salte regnes 
med i kvantitative angivelser 
af syreindhold. Syreindholdet 
falder i hele modningsperio-
den. Ved høst er indholdet af 
øblesyre nået ned på omkring 
1g/100g æble, og efter CA eller 
ULO lagring er indholdet i stør-
relsesordnen 0,4g/100g æble. 

ULO: ultralavt iltindhold
CA: kontrolleret luftsammen-
sætning

Forbrugerne betragter syreind-
holdet, der blandt andet bidra-
ger til æblernes friske smag, 
som meget vigtig. Trænede 
smagsdommere kan smage 
en forskel på 1 vægtprocent 
sukker og 0,08 mg/kg titrerbar 
syre. Indholdet af titrerbar syre 
afhænger især af sort, plantage 
og tilført kvælstof, og som det 
er tilfældet for indholdet af 
opløseligt tørstof er der også 
store årsvariationer.

Pektin
Frugternes fasthed bestemmes 
især af pektin, der er et kulhy-
drat med en stor molekylvægt. 
Det findes mellem cellulosefi-

brillerne i æblernes cellevægge 
og i cellemellemrummene, hvor 
det fungerer som et stærkt kit, 
der binder æblernes celler sam-
men. Hos umodne æbler findes 
især vanduopløselig pektin, 
der gør æblet meget hårdt. 
Under æblets modning nedbry-
des (hydrolyseres) pektinet og 
andre strukturgivende stof-
fer imellem cellevæggene til 
lavmolekylære stoffer, som ikke 
kan holde sammen på cellerne. 
I takt med nedbrydningen 
aftager æblernes fasthed, og 
til sidst bliver de meget bløde 
og melede. Sammenhængen 
mellem fasthed og modnings-
grad kan principielt beskrives 
ved brug af en s-formet kurve 
og afhænger af klima, sort, 
frugtstørrelse og tilgængeligt 
kvælstof i jorden.

Fasthed
Æblers fasthed udtrykkes ved 
det maksimale tryk i kg/cm2, 
der skal til for at presse en 
metalcylinder med en konkav 
endeflade og en diameter på 
11 mm ned i æblet på et sted, 
hvor skrællen er fjernet. Denne 
metode til måling af æblers 
fasthed er almindelig udbredt, 
fordi der er fundet fornuftige 
og sikre sammenhænge mellem 
de målte fasthedsværdier og 
sensorisk bestemte karakterer 
for fasthed. Trænede smags-
dommere kan registrere en 
signifikant forskel på æblers 
fasthed ved en forskel på 0,5 
kg/cm2 (målt med penetrome-
ter). 

Måling af sukker.
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Den væsentligste årsag til at 
inddrage fasthedsmålinger i 
bestemmelse af optimalt mod-
ningstidspunkt er, at denne 
egenskab har nøje sammen-
hæng med æblernes tekstur, 
som forbrugerne har store for-
ventninger til, når de spiser et 
æble. Men fastheden varierer 
betydeligt mellem år, og især 
forholdet mellem fasthed og 
sukkerindhold kan være meget 
variabelt. Derfor kan fastheds-
målinger ikke bruges som det 
eneste mål for optimalt høst-
tidspunkt. 

Stivelse
Glukose, der dannes ved 
fotosyntese i æbletræernes 
blade, omdannes til stivelse, 
som indgår i opbygning af 
stivelseskorn i kloroplasterne 
(grønkornene). Herfra sker der 
efterfølgende transport (i form 
af monosakkarider) til æblet, 
hvor stoffet indbygges i æblets 
stivelseskorn. Indbygningen af 
stivelse i æblet tiltager princi-
pielt efter en s-formet kurve og 

når maksimum omkring 110 - 
120 dage efter bestøvning, som 
er kort tid før æblets modning 
indledes. Æbler indeholder 
normalt 1,5 til 3,0 g stivelse pr 
100 g friskvægt. Indholdet er 
højest i den yderste del tæt på 
skrællen, og mindst inde ved 
kernehuset. 

Frugternes stivelsesindhold 
nedbrydes igen under modnin-
gen. Processen begynder typisk 
2-3 uger før dannelsen af 
ethylen, og dermed også inden 
aromadannelse og før betyde-
lige farveændringer igangsæt-
tes. Den gradvise nedbrydning 
af stivelse resulterer i et øget 
indhold af opløselige sukker-
stoffer, og det er medvirkende 
til, at indholdet af opløseligt 
tørstof (brix) stiger under mod-
ning og lagring. 

Stivelsesindeks
Når udskårne skiver af æbler 
lægges i en opløsning af jod 
og kaliumjodid farves stivelsen 
blåsort. Derved fremkaldes 
karakteristiske, sortsspecifikke 
mønstre af farvet stivelse. Hvis 
æblet er umodent og derfor 
indeholder meget stivelse, vil 
hele skærefladen blive blå, 
svarende til en karakter på 1. 
Når æblets indhold af stivelse 
er brugt, sker der ingen blåsort 
farvning, æblet forbliver hvidt, 
og tildeles karakteren 10. Ud 
fra omfanget af frugternes 
blåfarvning kan udarbejdes 
et stivelsesindeks (SI), der kan 
relateres til frugternes moden-

Tabel 3. Opløseligt tørstof, fasthed, stivelsesindeks og streifindeks* ved 
høst for en række sorter.
    

Sort Opl. tørstof  
g/100g

Fasthed 
kg/m2 N

Stivelses- 
indeks**

Streif- 
indeks

Elstar 11-12,5 6,5-8 3-4 0.17-0.30

Gråsten 11,5-12,5 8-9 8-9 0.1-0,14

Boskoop 11-12 8-9 4-5 0,15-0,2

Golden 
Delicious

11,5-13 7-8 6-7 0,09-0,12

Idared 11-12 7-8,5 2-4 0,25-0,35

Jonagold 11,5-13 6,5-7,5 6-8 0,07-0,08

* Litteraturværdier
** Bedømmelsesskal 1-10.

  

Måling af stivelseindeks.
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hed og som i nogen grad er 
brugbar til bestemmelse af det 
optimale høsttidspunkt for 
plukning til køle- og CA-lagring 
af de fleste tidlige og mellem-
tidlige æblesorter. 

Stivelsesindekset betydelige 
ensartethed samt relationen 
til ethylenkoncentrationen og 
dermed æblets modning gør 
stivelsesindekset til en af de 
bedste indikatorer for frugter-
nes modningsstatus. Desværre 
har nyere undersøgelser vist, at 
stivelsesindekset ikke kan bru-
ges som det eneste kriterium 
for æblernes udviklingsgrad, 
men det kan være anvendeligt 
sammen med andre indicier, 
som for eksempel titrerbar 
syre, opløseligt tørstof og 
fasthed.

Streifindeks
Det har været naturligt at 
undersøge, om en kombination 
af flere kvalitetsindikatorer i 
et fælles indeks  kan modvirke 
eller måske endog eliminere 
den naturlige, velkendte og 
betydelige variation i de 
enkelte kvalitetsegenskaber. 
Mest udbredt er det såkaldte 
streifindeks (SFI) der kombi-
nere målinger af fasthed (F), 
opløseligt tørstof (OT) og 
stivelsesindeks (SI). 

 SFI = F/(OT)*SI

Under æblernes udvikling på 
træet og under lagring aftager 
fastheden (F), hvorimod oplø-
seligt tørstof (OT) og stivelses-
indekset (SI) begge forøges. 
Dette betyder, at streifindek-
set aftager i takt med æblets 
modning – det kan principielt 
beskrives med en s-formet 
kurve. I de seneste år har stre-
ifindekset vundet stor udbre-
delse, og en af årsagerne hertil 
er den gode overensstemmelse, 
der er mellem indekset og 
frugternes ethylenniveau og 
farvestofsyntese. 

Eksempler på beregning af 
streifindeks fremgår af tabel 
3, som også viser indholdet af 
opløseligt tørstof, fasthed og 
stivelsesindeks for en række 
alm. sorter. Figur 1, 2 og 3 viser, 
hvordan indholdet af opløseligt 
tørstof, fasthed og streifin-
dekset ændres i marken på 3 

forskellige danske lokaliteter i 
2 klimatisk forskellige år. 

Tabel 4 viser eksempler på opti-
male streifværdier for nogle 
sorter hentet fra litteraturen. 
Ifølge tabellen skal Elshof til 
CA-lagring høstes ved stre-
ifindeks mellem 0,11 og 0,44. I 
praksis blev der de to år, som 
figur 1-3 beskriver, høstet ved 
et streifindeks på ca 0.2.

Tabel 4. Streifindeks hos nogle æblesorter.
 

Sort Streif indeks

Aroma 0,07-0,12

Braeburn 0,11-0,24

Discovery 0,09-0,16

Elstar 0,11-0,44

Gloster 0,15-1,20

Jonagold 0,08-0,30

Jonathan 0,17-0,72

Spartan 0,11-0,31

Summerred 0,07-0,12
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Figur 2. Frugternes fasthed udviklede sig også 
forskelligt i de tre år, her var det især 2002, som 
skilte sig ud med et hurtigere tab af fasthed.

Målingerne til figur 1-3 er foretaget på 3 for-
skellige lokaliteter i årene 2002-2004.
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Figur 3. Udvikling i streif-indekset af Elstar. Streif-
indekset er baseret på målinger af både opløseligt 
tørstof, fasthed og stivelsesnedbrydning, og er pt 
det bedste kriterium til fastlæggelse af høsttid-
spunktet. I årene 2002-2003 viste lagerundersø-
gelser, at den bedste holdbarhed (ved kølela-
gring) blev opnået når frugterne var høstet ved et 
streif-indeks på ca 0.2. Streif-indekset udviklede 
sig ret ens i 2002 og 2003, og der var kun få 
dages forskel på det optimale høsttidspunkt. Det 
skyldes at høsttidspunktet for 2002 blev fremryk-
ket af det hurtige tab af fasthed, mens kombi-
nationen af høj fasthed og højt sukkerindhold i 
2003 betød en forholdsvis sen høst, set i forhold 
til sukkermålingerne, men til gengæld var den 
af meget høj kvalitet. Målingerne for 2004 viste 
en på alle måder sen høst, hvor et streif-indeks 
på 0.2 først blev nået den 10 oktober, ca 3 uger 
senere end det var tilfældet i 2002 og 2003.
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Figur 1. Udvikling i indhold af opløseligt tørstof 
(sukkerindhold) af sorten Elstar i ugerne op til 
plukning. 

For alle målinger ses en betydeligelig årsvaria-
tion, som er grunden til, at det er vanskeligt at 
fastlægge det optimale høsttidspunkt for æbler.
 I 2003 var sukkerindholdet særdeles højt som 
følge af en over-gennemsnitlig god sommer, 
omvendt betød vejrforholdene i 2004 at suk-
kerindholdet aldrig blev særlig højt. En fastlæg-
gelse af plukketidspunktet ud fra indholdet af 
opløseligt tørstof på fx 13% ville i de to år have 
betydet henholdsvis for tidlig og for sen plukning, 
og det illustrerer, hvorfor det ikke er muligt at 
bruge en på forhånd fastlagt minimumsgrænse 
for indholdet af sukker som høstkriterium.
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Konklusion
Indtil videre er den bedste metode til måling af æblernes 
modenhed og plukkeegnethed streifindekset. Metoden 
nødvendiggør systematisk prøveudtagning på sortsniveau og 
analyse for æblernes indhold af sukker, fasthed og stivelsesin-
deks med jævne mellemrum i nogle uger før forventet høst. 
Ved en udvidet brug af data angående æbletræernes blom-
stringstidspunkt og dyrkningsforhold, kombineret med 
aktuelle varmesummer, vil det sandsynligvis været muligt at 
finde mere præcise metoder til forudsigelse af det optimale 
høsttidspunkt og niveauet af årets frugtkvalitet. 

Mere information om frugtkvalitet findes på 
www.planteinfo.dk/frugtkvalitet


