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1 JABLANA
1. ANANASOVA RENETA – stara odporna sorta jablane
RAST: Šibka.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Začetek oktobra.
PLODOVI: Srednje debeli, rumeni
z lenticelami, meso je rumeno-belo,
aromatično, vinsko-sladko.
Plodovi se skladiščijo do aprila.
Je zelo odporna na škrlup.

1. BELIČNIK – stara odporna sorta jablane
RAST: šibka
RODNOST: zmerna in redna,
zarodi v drugem letu
ČAS OBIRANJA: druga polovica
julija
PLODOVI: majhen, bledo
zelenkast do
rumenkast, prijetnega sladko
kislega okusa
SKLADIŠČENJE: 8 do 10 dni
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2. BOBOVEC – stara odporna sorta jablane
RAST: srednje bujna
RODNOST: obilna, izmenična
ČAS OBIRANJA: konec oktobra
PLODOVI: srednje velik, meso
čvrsto, sladko kislega okusa
SKLADIŠČENJE: v kleti do maja

3. BRAEBURN
RAST: šibka do srednje bujna in
zbita.

RODNOST: zarodi srednje zgodaj,
rodi izmenično, zato je nujno
redčenje.
ČAS OBIRANJA: sredina oktobra.

PLODOVI: srednje debeli do
debeli, sploščeno okrogli ali
podolgovati. Meso čvrsto, sočno in
sladko.
SKLADIŠČENJE: do konca aprila.
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4. CARJEVIČ - stara odporna sorta jablane
RAST: šibka do srednje bujna.
RODNOST: zmerna do obilna.
ČAS OBIRANJA: konec
septembra.
PLODOVI: srednje droben, meso je
rumenkasto belo, sočno, sladko
kiselkasto, primerno za predelavo.
SKLADIŠČENJE: v hladilnici do
aprila.

5. CIGANČICA
RAST: Srednje bujna.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Konec avgusta.
PLODOVI: Podolgovati, koža je
temno rdeče barve. Meso je belorumeno in sladko-kislo.
Plodovi se skladiščijo v kleti do
decembra.
UPORABA: Za svežo porabo in
predelavo.
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6. CLOSE
RAST: bujna
RODNOST: dobra
ČAS OBIRANJA: konec junija
PLODOVI: srednje debeli do
debeli, meso je sočno do zelo
sočno, osvežujoče vinsko kislo s
prijetno aromo
SKLADIŠČENJE: 10 dni

7. DELORINA – odporna sorta jablane
RAST: srednje bujna
RODNOST: nagnjena k izmenični
rodnosti
ČAS OBIRANJA: konec septembra
PLODOVI: srednje debeli, meso je
sočno, čvrsto, sladkega okusa,
odporno proti škrlupu
SKLADIŠČENJE: za takojšnjo
uporabo.
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8. DISCAVERY
RAST: srednje bujna
RODNOST: zmerna, zarodi v
tretjem letu
ČAS OBIRANJA: konec julija
PLODOVI: drobni, meso je čvrsto,
sočno, okus je harmoničen
sladko kisel, prijetno aromatičen
SKLADIŠČENJE: mesec dni

9. DOLENJSKA (sevniška) VOŠČENKA
RAST: bujna
RODNOST: redna in obilna
ČAS OBIRANJA: konec septembra
PLODOVI: srednje debeli, meso je
rumenkasto, sočno, sladko
kiselkasto in aromatično
SKLADIŠČENJE: do februarja
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10.

ECOLETTE
RAST: je bujna
RODNOST: srednja, nagnjena k
izmenični rodnosti,
odporna proti škrlupu in malo
občutljiva proti pepelasti plesni
ČAS OBIRANJA: druga polovica
septembra
PLODOVI: majhni do srednje
veliki, po okusu je kiselkast, sočno
meso
SKLADIŠČENJE: dobra

11.

ELSTAR
RAST: bujna
RODNOST: redna in obilna,
izmenična rodnost
ČAS OBIRANJA: konec avgusta,
začetek septembra
PLODOVI: srednje velik, sočno
meso sladko kislega okusa, spada
med najbolj kakovostne sorte
SKLADIŠČENJE: do decembra, v
hladilnici do marca
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12.

ENTERPRISE
RAST: srednje bujna. Sorta je
odporna proti škrlupu.

RODNOST: srednja do dobra,
nagnjena k izmenični rodnosti.
ČAS OBIRANJA: sredina oktobra.

PLODOVI: Srednje debeli plodovi.
Koža je vinsko rdeče barve. Meso
je sočno, čvrsto in sladkega okusa.
SKLADIŠČENJE: dobro.

13.

FANTAZIJA
RAST: bujna do srednje bujna
RODNOST: izmenična, obilna,
zarodi zgodaj
ČAS OBIRANJA: sredina
septembra
PLODOVI: drobni, meso je izredno
sočno in izredno čvrsto
SKLADIŠČENJE: do novembra
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14.

FUJI
RAST: bujna
RODNOST: dobra, zgodnja, nujno
redčenje
ČAS OBIRANJA: sredina oktobra
PLODOVI: veliki, meso
rumenkasto, zelo čvrsto, sočno,
aromatično
SKLADIŠČENJE: 7 do 8 mesecev

15.

GALA
RAST: srednje bujna
RODNOST: dober in reden
pridelek, nujno redčenje
ČAS OBIRANJA: konec avgusta
PLODOVI: drobni do srednje
debeli, meso je rumenkasto,
hrustljavo, sočno in aromatično
SKLADIŠČENJE: do decembra, v
hladilnici do marca
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16.

GLOSTER
RAST: zelo bujna
RODNOST: redna in obilno,
odporen proti zimskemu mrazu in
spomladanski pozebi
ČAS OBIRANJA: konec septembra
PLODOVI: srednje debeli do
debeli, meso je sočno, srednje
čvrsto, okus je mil sladko kisel
SKLADIŠČENJE: do konca marca,
v hladilnici do konec maja

17.

GOLDRUSH
RAST: Šibka. Sorta je odporna
proti škrlupu.
RODNOST:
ČAS OBIRANJA: sredina oktobra.
PLODOVI: so drobni do srednje
debeli, podobni so sorti zlati
delišes. Koža je rumeno zelene
barve, pokrita z rjastimi
lenticelami. Meso je sladkega
okusa.
SKLADIŠČENJE: v kleti zdrži do
februarja.
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18.

GORIŠKA SEVKA
RAST: Cveti srednje pozno. Je
dobra opraševalka.
RODNOST:
ČAS OBIRANJA: Konec
septembra.
PLODOVI: Srednje debeli, zeleno
rdeče prižast. Meso je sladko –
kislega okusa.
SKLADIŠČENJE: v hladilnici
vzdrži do aprila.

19.

GRANNY SMITH
RAST: srednje bujna do bujna.
RODNOST: srednji do dobri
pridelki, z redčenjem zmanjšamo
možnost za izmenično rodnost.
ČAS OBIRANJA: sredina oktobra.
PLODOVI: srednje debeli, koža je
intenzivno zelene barve, čvrsta in z
belimi lenticelami. Meso je sočno,
čvrsto, kiselkasto, brez posebne
arome, osvežilno in vsebuje manj
sladkorja.
SKLADIŠČENJE: do aprila, ter do
julija v hladilnici.
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20.

IDARED
RAST: srednje bujna
RODNOST: redna in obilna
ČAS OBIRANJA: začetek oktobra
PLODOVI: so srednje debeli do
debeli, meso je sočno, prijetnega
kislega okusa
SKLADIŠČENJE: primerno za
svežo porabo in predelavo, (v
hladilnici do maja, v domačem
skladišču do marca)

21.

JAMES GRIEVE
RAST: šibka do srednje bujna
RODNOST: redna in obilna, zarodi
v drugem letu
ČAS OBIRANJA: konec avgusta
PLODOVI: srednje debeli do
debeli, meso je kremasto, sočno,
osvežilno kiselkastega okusa in
prijetne arome
SKLADIŠČENJE: konec avgusta
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22.

JONAGOLD
RAST: bujna, široka krošnja
RODNOST: redna in zelo dobra,
zarodi v drugem letu
ČAS OBIRANJA: sredina
septembra
PLODOVI: veliki do zelo veliki,
meso je sočno, sladko kiselkastega
okusa, sodi med visokokakovostne
sorte primerne tudi za predelavo
SKLADIŠČENJE: v kleti do
decembra, v hladilnici do maja

23.

JULYRED
RAST: srednje bujna
RODNOST: obilna
ČAS OBIRANJA: začetek julija
PLODOVI: srednje debeli do
debeli, meso je sočno, sladko z
milo kislino in prijetno aromo
SKLADIŠČENJE: 10 do 20 dni
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24.

KANADKA
RAST: bujna z široko krošnjo
RODNOST: zmerna izmenična,
redko pozebe
ČAS OBIRANJA: konec
septembra
PLODOVI: debeli, meso je srednje
čvrsto, odlično sladko kislega
okusa
SKLADIŠČENJE: v kleti do
februarja, v hladilnici do maja

25.

KRIVOPECELJ
RAST: bujna, široka krošnja
RODNOST: obilna, izmenična,
odporen na spomladanski mraz
ČAS OBIRANJA: začetek oktobra
PLODOVI: srednje debeli, meso je
čvrsto bolj grobo osvežilno kislega
okusa
SKLADIŠČENJE: v kleti do marca
v hladilnici do maja
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26.

LONDON PEPING – stara odporna sorta jablane
RAST: Srednje bujna.
RODNOST: Obilna, redna, zarodi
zgodaj.
ČAS OBIRANJA: Konec septembra
(plodovi niso užitni takoj)
PLODOVI: Srednje debeli, ob muhi
ploda imajo rebra, kožica v shrambi
postane mastna. Meso je čvrsto,
drobnozrnato, sladko-kislega okusa.
Plodovi so uporabni od decembra do
aprila. Občutljivi so na odtise in
transport.
Sorta je občutljiva za škrlup.

27.

MERKUR – odporen na škrlup
RAST: Srednje bujna.
RODNOST: Dobra, zarodi zgodaj.
ČAS
OBIRANJA:
septembra.

Začetek

PLODOVI: Srednje debeli, kožica je
gladka, rahlo porjavela in rdeče
barve. Meso je hrustljavo, sočno,
oranžno-bele
barve,
sladko,
aromatično in zelo dobrega okusa.
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28.

MOŠANCELJ
RAST: srednje bujna
RODNOST: zarodi pozno
ČAS OBIRANJA: sredi oktobra
PLODOVI: srednje drobni, meso je
čvrsto, sočno, prijetno vinsko
kiselkastega okusa z značilno
aromo, sveža uporaba, predelava v
jabolčnik in za sušenje
SKLADIŠČENJE: od januarja do
maja v hladilnici

29.

MUTSU
RAST: zelo bujna, široka krošnja.
RODNOST: rodi izmenično, vendar
je zelo rodna sorta, ki zarodi v 3
letu.
ČAS OBIRANJA: začetek oktobra.
PLODOVI: debeli do zelo debeli,
ploščato okrogli, koža je gladka in
rumene barve. Meso je čvrsto,
sladkega okusa s srednje izraženo
aromo in vsebuje malo kisline.
SKLADIŠČENJE: v kleti zdrži do
marca, v hladilnici zdrži do junija.
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30.

NELA (na škrlup odporna sorta)
RAST: srednje bujna
RODNOST: srednja, za večje
plodove je nujno redčenje
ČAS OBIRANJA: začetek avgusta
PLODOVI: srednje debel, meso je
kiselkastega okusa
SKLADIŠČENJE: primeren za hitro
uporabo

31.

PRODUCTA (odporna na škrlup)
RAST: srednja bujna
RODNOST: visoka, odporna proti
škrlupu in malo občutljiva proti
pepelasti plesni
ČAS OBIRANJA: sredi septembra
PLODOVI: debeli do zelo debeli
SKLADIŠČENJE: primerna za
takojšnjo uporabo

KT Cerjak©

Stran 18

32.

RDEČI JONATAN – sodi med najboljše zimske sorte
RAST: Šibka, gosta krošnja,
odporen proti spomladanskim
pozebam.
RODNOST: Obilna, zarodi zgodaj.
ČAS OBIRANJA: Sredina
septembra.
PLODOVI: Drobni, kožica je
gladka, rdeče barve, meso je čvrsto,
sočno, drobnozrnato, sladko-kislo,
aromatično. Plodovi se skladiščijo
do februarja, v hladilnici do aprila.
UPORABA: Za svežo porabo in
predelavo.

33.

REDCATS
RAST: stebričasta, pravimo jim tudi
balerinke, ne potrebujejo veliko rezi,
ker imajo kratke poganjke
RODNOST: dobra; primerna za
ekološko pridelavo
ČAS OBIRANJA: sredina
septembra
PLODOVI: rdeči, podobni sorti
Gala, meso je sočno, hrustljavo,
sladko in aromatično, primerni so za
ozimnico
RAZDALJA SAJENJA: 0,5 m
Lahko jih posadimo kot živo mejo.

KT Cerjak©

Stran 19

34.

REGLINDIS – odporen na škrlup
RODNOST: Dobra, zarodi zgodaj,
odporna na zimsko pozebo.
ČAS OBIRANJA: Konec avgusta.
PLODOVI: Srednje debeli, sočni,
sladki in okusni. Primerni so za
predelavo v sok.

35.

RUBINOLA
RAST: bujna. Priporočljiv
tehnološki ukrep je upogibanje vej
za boljše obraščanje poganjkov.
RODNOST: srednje velika in redna.
ČAS OBIRANJA: konec avgusta.
PLODOVI: srednje debeli do debeli,
zeleno rumeni z rdečo krovno barvo.
Meso srednje čvrsto, sočno,
aromatično in sladko-kislega okusa.
Vsebuje precej vitamina C.
SKLADIŠČENJE: dobro.
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36.

SANSA – odporna na škrlup, za EKO pridelavo
(podobna sorti Gala)
RAST: Srednje bujna.
RODNOST: Dobra in redna.
ČAS OBIRANJA: Konec avgusta.
PLODOVI: Srednje debeli, kožica je
rumeno-rdeče barve, ploščato okrogle
oblike. Meso je sočno, aromatično in
sladko-kislega okusa.
Skladiščijo se do 3 tedne.

37.

STARCATS
RAST: Stebričasta, pravimo jim tudi
balerinke, ne potrebujejo veliko rezi,
ker imajo kratke poganjke.
RODNOST: Dobra; primerna za
ekološko pridelavo.
ČAS OBIRANJA: Sredina septembra.
PLODOVI: Rdeči, podobni sorti
Elstar, aromatični, meso je rahlo kislo,
dolgo zdržijo, primerni za ozimnico.
RAZDALJA SAJENJA: 0,5 m
Lahko jih posadimo kot živo mejo.
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38.

SUMMERRED
RAST: šibka do srednje bujna.
RODNOST: redna in obilna, zarodi v
2 letu.
ČAS OBIRANJA: sredina avgusta.
PLODOVI: drobni do srednje debeli
in koničaste oblike. Koža je gladka in
temno rdeče barve. Meso je čvrsto,
drobnozrnato, sočno, kislega okusa in
prijetne arome.
SKLADIŠČENJE: do 1 meseca.

39.

ŠAMPANJSKA RENETA
RAST: srednje bujna
RODNOST: redna in obilna, zarodi
zgodaj. Odporna proti zimskemu
mrazu. Jabolko za diabetike. Meso
ob obiranju trdo in kislo, kasneje se
kislina omili.
ČAS OBIRANJA: sredi oktobra
PLODOVI: srednje debeli, ploščati,
koža je gladka, pri skladiščenju
mastna
SKLADIŠČENJE: v kleti zdrži do
junija.
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40.

TOPAZ
RAST: srednje bujna
RODNOST: dober in obilen
pridelek, pogosta in izmenična
rodnost, odporna proti škrlupu in
malo občutljiva proti pepelasti plesni
ČAS OBIRANJA: sredina septembra
PLODOVI: veliki, meso čvrsto,
sočno, kiselkasto, aromatično
SKLADIŠČENJE: dobra skladiščna
sposobnost

41.

VISTA BELA – poletna sorta jablane
RAST: Zelo bujna, odporna na
pozebo.
RODNOST: Obilna, na podlagi M9
zarodi v tretjem letu, sicer kasneje.
ČAS OBIRANJA: Začetek julija.
PLODOVI: Drobni, primerni za
takojšno porabo, kožica je gladka,
temnordeče barve. Meso je sočno,
sladko-kislega okusa.
Skladiščijo se do 10 dni.
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42.

ZLATA PARMENA
RAST: srednje bujna. Cveti srednje
pozno. Je dobra opraševalka.
RODNOST: dobra, zarodi 3 leto.
ČAS OBIRANJA: začetek
septembra
PLODOVI: srednje debeli, koža je
zelenkasto rumene barve,bolj ali
manj prekrita z rdečimi prižami;
meso sočno, čvrsto, prijetnega
sladko-kislega okusa, aromatično.
SKLADIŠČENJE: do decembra.

43.

ZLATI DELIŠES
RAST: srednje bujna
RODNOST: rodi obilno, brez
redčenja rodi izmenično
ČAS OBIRANJA: konec septembra
PLODOVI: srednje debeli, meso je
sočno z blago kislo in žlahtno aromo
SKLADIŠČENJE: v kleti so
januarja, v hladilnici do junija
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2 HRUŠKE
1. ABATE FETEL
RAST: Srednje bujna, cveti srednje
pozno.
RODNOST: Srednje dobra.
ČAS OBIRANJA: Sredi septembra,
20-25 dni za sorto Viljamovka.
PLODOVI: Srednje veliki, značilne
zelo podolgovato hruškaste oblike,
asimetričeni, kožica je srednje tanka,
gladka, čvrsta, meso je belo, srednje
fine teksture, sočno, poltopno,
sladko, srednje aromatično, masa
ploda je 320 g.
SKLADIŠČENJE: V kleti lahko
vzdrži 30 dni, v hladilnici do
februarja.

2. DRUŠTVENKA
RAST: Srednje bujna.
RODNOST: Zarodi pozno, rodi
srednje dobro.
ČAS OBIRANJA: Konec septembra.
PLODOVI: Debeli, s kratkim topim
vratom, meso je belkasto, sočno,
aromatično in kislo sladko.
V kleti se skladišči 30 dni. V
hladilnici do aprila. Uvrščena je med
najokusnejše sorte.
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3. HARDIJEVA
RAST: bujna
RODNOST: zarodi pozno
ČAS OBIRANJA: začetek septembra
PLODOVI: srednje debeli, meso je
sočno, sladko, ena izmed najboljših
namiznih sort
SKLADIŠČENJE: 20 dni, v hladilnici
do decembra

4. HARROW SWEET
RAST: Srednje bujna, cveti srednje
zgodaj
RODNOST: dobra, zarodi zgodaj, veliki
in redni pridelki, odporna na ognjevko.
ČAS OBIRANJA: Sredina septembra.
PLODOVI:

Srednje veliki, koža

je

gladka, rumeno-rdeča, meso je rumenobelo, fine teksture in sladko.
SKLADIŠČENJE: V kleti do 10 dni, v
hladilnici do novembra.
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5. JUNIJSKA LEPOTICA

RAST: Bujna, cveti zgodaj.
RODNOST: Zarodi zgodaj in dobro
rodi.
ČAS OBIRANJA: Konec junija - začetek
julija.
PLODOVI: Zelo drobni, podolgovate
oblike. Meso je belo, sladko, dobrega
okusa.
SKLADIŠČENJE: 5 dni.

6. KLAPOVA

RAST: Srednje bujna.
RODNOST: Dobra, redna.
ČAS OBIRANJA: Sredina avgusta.
PLODOVI: Srednje debeli, kožica je
pokrita s številnimi drobnimi pikicami,
meso je rumenkasto belo, sočno, sladkokislega okusa.
V kleti zdrži do 10 dni, v hladilnici 30
dni.

KT Cerjak©

Stran 27

7. KONFERANC
RAST: srednje bujna
RODNOST: zarodi zgodaj, ima redne in
velike pridelke
ČAS OBIRANJA: sredi septembra
PLODOVI: veliki, meso sočno topno,
sladko, dišeče, odporna na škrlup
SKLADIŠČENJE: v kleti zdrži do 15
dni, v hladilnici do februarja

8. KRASANKA

RAST: Srednje bujna, cveti srednje
zgodaj.
RODNOST: Dobra in redna.
ČAS OBIRANJA: Začetek oktobra.
PLODOVI: Velik plod (masa od 200 do
340 g in več), okrogle oblike, koža je
debela, zeleno rumena, krem belo meso,
aromatično, sočno in topno.
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9. PAKHAMOVA

RAST: Bujna.
RODNOST:
zgodaj.

Dobra,

redna,

zarodi

ČAS OBIRANJA: Konec septembra.
PLODOVI: Srednje debeli, zbite oblike,
trebušasti, meso je sočno, sladko-kislega
okusa, aromatično.
V kleti zdrži do novembra, v hladilnici
do februarja.

10.

PASTORJEVKA
RAST: Srednje bujna.
RODNOST:
zgodaj.

Obilna,

redna,

zarodi

ČAS OBIRANJA: Začetek oktobra.
PLODOVI: Srednje debeli, meso je
rumeno, sočno, sladko-kislega okusa.
V kleti zdrži do 60 dni, v hladilnici do
januarja.
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11.

RDEČA VILJAMOVKA
RAST: srednje bujna
RODNOST: kasnejša
ČAS OBIRANJA: konec avgusta
PLODOVI: srednje veliki, meso topno,
sladko, sočno in z muškatno aromo
SKLADIŠČENJE: v kleti 10 dni v
hladilnici do novembra

12.

VILJAMOVKA
RAST: srednje bujna
RODNOST: zgodnja, redni in veliki
pridelki
ČAS OBIRANJA: konec avgusta
PLODOVI: srednje veliki, meso sočno,
popolnoma topno, sladko, z muškatno
aromo, odličnega okusa
SKLADIŠČENJE: 10 dni, v hladilnici
do novembra
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13.

ZGODNJA MORETINIJEVA
RAST: srednje bujna
RODNOST: zarodi zgodaj, rodnost je
redna, dobra
ČAS OBIRANJA: začetek avgusta
PLODOVI: srednje veliki, meso sočno,
topno, sladko, kislo s polnim okusom
SKLADIŠČENJE: 10 dni
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3 NASHI
1. HOSUI
RAST: bujna
RODNOST: stalna in zelo obilna
ČAS OBIRANJA: začetek septembra
PLODOVI: velik, okrogle oblike, meso
krem belo, hrustljavo, sočno, kislo
sladkega okusa
SKLADIŠČENJE: v hladilnici 4 do 5
mesecev

2. KOSUI
RAST: srednje bujna
RODNOST: pozna, dobra
ČAS OBIRANJA: konec avgusta
PLODOVI: srednje veliki, meso krem
belo, čvrsto, zelo sočno, sladko in
aromatično
SKLADIŠČENJE: v hladilnici 3 do 4
mesece
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3. NIJISSEIKI
RAST: srednje bujna
RODNOST: pozna, zelo dobra
ČAS OBIRANJA: konec avgusta
PLODOVI: srednje veliki, meso je
hrustljavo, sočno, sladko, aromatično
SKLADIŠČENJE: v hladilnici zdrži do
5 mesecev
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4 KUTINA
1. KUTINA
RAST: srednje bujna
RODNOST: zarodi zgodaj, rodi redno
in obilno
ČAS OBIRANJA: začetek oktobra
PLODOVI: debeli, meso je zelo čvrsto,
sočno, aromatično in kislega okusa

2. LESKOVAČKA
RAST: Drevo je srednje bujno (višina
4 m). Cveti pozno.
RODNOST: Rodi redno in obilno v
prvi polovici oktobra.
ČAS OBIRANJA: Zori v prvi polovici
oktobra.
PLODOVI: Poberemo jih preden čisto
porumenijo.
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5 BRESKEV
1.ARMKING

RAST: Bujna. Cveti srednje zgodaj.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Zori konec junija.
PLODOVI: So srednje debeli. Meso je
rumeno. Je kostenica (koščica se ne
loči od mesa).

2.BENEDICTE
RAST: Srednje bujna.
RODNOST: Dobra. Sorta je odporna
na breskovo kodravost.
ČAS OBIRANJA: Začetek septembra.
PLODOVI: So veliki, okrogli, sočni in
aromatični.
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3.BIG TOP
RAST: Srenje bujna.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Začetek julija.
PLODOVI: Koža je temno rdeča, meso
je rumeno. Odličen sladki okus.

4. FAYETTE

RAST: srednje bujna
RODNOST: dobra in redna, cveti
srednje zgodaj
ČAS OBIRANJA: začetek septembra
PLODOVI: samooplodna cepka, plod
srednje debel, meso rumeno, ob koščici
rdeče, čvrsto, topno, sočno. Odlična
sorta poznih breskev primerna za svežo
porabo in predelavo, odporna proti
mrazu
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5.GLOHAVEN
RAST: bujna
RODNOST: rodi dobro, cveti srednje
pozno
ČAS OBIRANJA: sredi avgusta
PLODOVI: samooplodna cepka,
debeli, meso je oranžno rumeno, pri
koščici rdečkasto, čvrsto, okusno,
primerni za svežo porabo, predelavo in
zmrzovanje

6.MARIJA MARTA
RAST: srednje bujna
RODNOST: dobra, cveti srednje
zgodaj
ČAS OBIRANJA: sredina avgusta
PLODOVI: polcepka, srednje debeli,
meso je rumeno, ob koščici rahlo rdeče
barve, sočno sladko kislega okusa
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7.MAYCREST
RAST: srednje bujno, cveti zgodaj
RODNOST: dobra, redna
ČAS OBIRANJA: začetek julija
PLODOVI: kostenica, srednje drobni,
meso je rumeno, čvrsto, dobrega okusa,
samooplodna vrsta

8.PLOŠČATA BRESKEV – TABACCHIERA
RAST: Srednje bujna. Cveti pozno.
RODNOST: Sorta je odporna na
breskovo kodravost.
ČAS OBIRANJA: Zori julija.
PLODOVI: So zanimivega videza,
sploščeni, odličnega okusa in videza.
Meso je bele barve in ima majhno
koščico. Je cepka.
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9.REDHAVEN
RAST: srednje bujna
RODNOST: odlična in redna, cveti
srednje pozno, odporna proti pozebi,
zaradi rodnosti in kakovosti je vodilna
sorta
ČAS OBIRANJA: začetek avgusta
PLODOVI: cepka, srednje debeli,
meso oranžne barve pri koščici
nekoliko rdečkasto, odličnega okusa

10.RICH LADY (na etiketi piše FRANCA)

RAST: Srednje bujna, cveti srednje
pozno.
RODNOST: Zelo dobra.
ČAS OBIRANJA: Konec julija.
PLODOVI: Srednje debeli, sploščeno
okroglasti, lepi, kožica je skoraj v
celoti intenzivno temno rdeče barve,
manjša dlakavost ploda, meso je
rumeno, čvrsto, sočno, fine teksture, je
cepka (meso se dobro loči od mesa),
uporabni so za svežo porabo in
predelavo, izrazita aroma in trpežnost
plodov za prevoz.
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11.ROME STAR (na etiketi piše ROYAL RED)

RAST: Srednje bujna, cveti srednje
zgodaj.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Sredina avgusta.
PLODOVI: Srednje debel plod, rahlo
sploščen, skoraj cel prekrit s temno
rdečo barvo. Meso je rumeno-oranžno,
ob koščici malo rdeče, zelo aromatično.
Je cepka.

12.SPRINGBELLE

RAST: srednje bujna
RODNOST: dobra
ČAS OBIRANJA: v sredini julija
PLODOVI: polkostenica, srednje
debeli do debeli, meso rumene barve,
sočno, topno
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13.SPRINGCREST
RAST: srednje bujna
RODNOST: dobra, cveti zgodaj
ČAS OBIRANJA: začetek julija
PLODOVI: polkostenica srednje
debeli, meso je rumeno, čvrsto, zelo
sočno

14.SUNCRES
RAST: bujna
RODNOST: dobra pri izdatnem
redčenju, cveti srednje zgodaj
ČAS OBIRANJA: konec avgusta
PLODOVI: samooplodna cepka, debeli
plodovi, meso je rumeno ob koščici
rdečkasto, čvrsto, sočno, aromatično.
Plodovi zgodaj obarvani ostanejo na
drevesu ne, da bi prezoreli
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15.SUPERCRIMSON
RAST: Srenje bujna. Cveti srednje
zgodaj.
RODNOST: Zelo dobra.
ČAS OBIRANJA: V zadnji dekadi
julija.
PLODOVI: So srednje debeli, skoraj
celi prekriti z bleščečo rdečo barvo.
Meso rumeno,čvrsto, sočno in okusno.
Je kostenica.

16.UFO 4 (PLOŠČATA BRESKEV) (na etiketi piše
PLATIC.BIANCA)
Breskve Ufo prepoznamo po sploščenih
plodovih, kateri imajo drobne koščice. Meso
je čvrsto, bele barve in z izrazito aromo.
Plodovi so trpežni za transport. Imenujejo jih
tudi paragvajke oz. kitajske breskve. Zaradi
ploščate oblike plodov imajo nekatere sorte v
imenu kratico UFO (neznani leteči krožnik).

RAST: Srednje bujna, cveti pozno.
RODNOST: Sorta je delno odporna na
breskovo kodravost.
ČAS OBIRANJA: Zori julija.
PLODOVI:
So zanimivega videza, sploščeni,
odličnega okusa in videza, značilnost
ploščate breskve UFO 4 je temno rdeča
barva kožice, meso je sladko, bele
barve in ima majhno koščico.
Je cepka.
KT Cerjak©

Stran 42

17.VINOGRADNIŠKA BRESKEV
RAST: srednje bujna
RODNOST: dobra in redna
ČAS OBIRANJA: september
PLODOVI: drobni, okusni

18.WEINBERG

RAST: Srednje bujna.
RODNOST: Sorta je odporna na
breskovo kodravost.
ČAS OBIRANJA: konec avgusta
PLODOVI: Meso je belo in zelo
aromatično.
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6 NEKTARINA
1.CALDESSI 2000

RAST: srednje bujna
RODNOST: dobra, redna
ČAS OBIRANJA: konec julija
PLODOVI: cepka, srednje veliki,
okrogli, meso belo, sočno, aromatično

2.SPRING RED

RAST: bujna, cveti srednje pozno
RODNOST: dobra
ČAS OBIRANJA: začetek avgusta
PLODOVI: polcepka, srednje debeli,
meso je rumeno, čvrsto, sočno, dobrega
okusa

3.STARK REDGOLD
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RAST: srednje bujna
RODNOST: dobra in redna
ČAS OBIRANJA: konec avgusta
PLODOVI: cepka, debeli, meso je
rumeno oranžno, čvrsto, sladko kislega
okusa. Plodovi so odporni proti plesni.

4.VENUS
RAST: Bujna, cveti zelo pozno.
RODNOST: Redna, ne obilna.
ČAS OBIRANJA: Konec avgusta.
PLODOVI: Srednje debel do debel
plod, podolgovat, skoraj cel temno
rdeč, meso rumeno, ob koščici malo
rdeče, sočno, kislo-sladko, aromatično.
Je cepka in samooplodna
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7 ČEŠNJA
1.BLACK STAR
RAST: Cveti srednje pozno.
RODNOST: Hitro in dobro rodi.
ČAS OBIRANJA:
PLODOVI So zelo veliki, temno rdeče
barve in odporni na pokanje. Je
hrustavka.
OPLODIJO JO SORTE : Je samooplodna
sorta.

2.BURLAT
RAST: srednje bujna
RODNOST: dobra, cveti srednje pozno
ČAS OBIRANJA: konec maja
PLODOVI: zelo debeli, temno rdeče
barve, sočni, sladkega okusa
OPLODIJO JO SORTE: Van, Garnet,
Giorgia
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3.CARMEN (na etiketi piše NAPOLEONKA)
RAST: Šibke do srednje bujne rasti,
oblikuje lepo krošnjo, cveti srednje
pozno, potrebuje opraševalca.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Sredina junija.
PLODOVI: So zelo debeli in merijo od
28 do 33 mm, imajo dolg pecelj in tehtajo
od 9 do 13 g, meso je rdeče, sočno in
harmoničnega okusa.
OPLODIJO JO SORTE: Vanda ali katera
druga sorta, ki cveti isti čas.

4.CELESTE
RAST: Cveti srednje pozno.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Začetek junija.
PLODOVI: So debeli (eden tehta 11 g) in
imajo kratek pecelj. Meso je temno rdeče,
srednje čvrsto in dobrega okusa.
OPLODIJO JO SORTE : Je samooplodna
sorta.
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5.DENISOVA BELICA
RAST: Bujna, široka krošnja, odporna
proti mrazu.
RODNOST: Zelo dobra in redna, cveti
pozno.
ČAS OBIRANJA: Sredina junija.
PLODOVI: Srednje veliki, meso je
rumeno bele barve in sladko-kislega
okusa.
OPLODIJO JO SORTE: Napoleonova
ali katera druga sorta, ki cveti isti čas.

6.FERROVIA
RAST: Bujna.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA:
PLODOVI: So srčaste oblike, srednje
veliki in srednje občutljivi za pokanje. Je
hrustavka. Meso je čvrsto, hrustljavo,
sočno, aromatično in dobrega sladko –
kislega okusa.
OPLODIJO JO SORTE : Sunburst in
Lapins.
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7.KORDIA
RAST: bujna
RODNOST: dobra, cveti pozno
ČAS OBIRANJA: sredina junija
PLODOVI: srednje debeli, srčaste
oblike, temno rdeči, čvrsti, sočni, sladko
kislega okusa
OPLODIJO JO SORTE :Van, Regina,
Sunburst

8.LAPINS
RAST: zelo bujna
RODNOST: zarodi zgodaj, rodi obilno
ČAS OBIRANJA: sredi julija
PLODOVI: veliki, živordeče barve, meso
je sladko kislega okusa, je samooplodna
hrustavka
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9.NAJRANEJŠA IZ MARKE ali ZGODNJA IZ
MARKE
RAST: Bujna
RODNOST: Obilna
ČAS OBIRANJA: Sredina maja, najbolj
zgodnja sorta češnje v Evropi.
PLODOVI: Srednje debeli, sploščeno okrogel
plod, temno rdeče barve, meso je mehko,
temno rdeče barve in zelo sočno. Pecelj je
dolg.
OPLODIJO JO SORTE: Napoleonova,
Vipavka ali katera druga sorta, ki cveti isti čas.

10.NAPOLEONKA
RAST: Srednje bujna, piramidna krošnja.
RODNOST: Obilna, cveti srednje zgodaj.
ČAS OBIRANJA: Sredina junija.
PLODOVI: Veliki, kožica je rumeno rdeča,
meso je belo, sladko-kislega okusa, plod je
občutljiv za pokanje. Je hrustavka.
OPLODIJO JO SORTE: Hedelfinška ali
katera druga sorta, ki cveti isti čas.
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11.NEW STAR

RAST: Srednje bujna, široka razprostrta
krošnja, cveti srednje zgodaj.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Sredina junija.
PLODOVI: Veliki, temno rdeči, plod je
občutljiv za pokanje, je polhrustavka.
Je samooplodna sorta.

12.NORDWUNDER
RAST: srednje bujna
RODNOST: zelo dobra, cveti pozno, precej
odporna proti mrazu in precej rodna
ČAS OBIRANJA: sredina junija
PLODOVI: zelo debeli, srčaste oblike,
temnordeče barve, hrustavka, meso je čvrsto,
sočno in prijetnega okusa
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13.REGINA

RAST: Bujna s povešenimi vejami, cveti
pozno, sorta je odporna proti pozebi,
potrebuje opraševalca.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Konec junija.
PLODOVI: Veliki, srčaste oblike, kožica je
temno
rdeče
barve,
dolgi
pecelj,
HRUSTAVKA, odporni na pokanje, zelo
čvrsto meso, svetlo rdeče barve, hrustljavo,
aromatično, odličnega okusa.
OPLODIJO JO SORTE: Kordia, Summit,
Sunburst, Germersdorfer.

14.RIVERSOVA RANA
RAST: široka krošnja
RODNOST: dobra in redna, cveti zgodaj
ČAS OBIRANJA: konec maja
PLODOVI: srednje veliki, srčasti, temno
rdeči, zelo dobrega okusa
OPLODIJO JO SORTE: Napoleon, Burlat.
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15.ČEŠNJA – STELLA
RAST: Srenje bujna.
RODNOST: Zelo dobra in redna.
ČAS OBIRANJA: Sredina junija.
PLODOVI: So veliki, podolgovato okrogle
oblike Meso je čvrsto, srednje sočno,
aromatično, sladko kislega okusa. Je
samooplodna sorta. Kožica je temno rdeče
barve.

16.SUMMIT
RAST: srednje bujna
RODNOST: srednje pozna, cveti srednje
pozno
ČAS OBIRANJA: konec junija
PLODOVI: zelo veliki, srčaste oblike, zelo
aromatični
OPLODIJO JO SORTE: Sunburst, Van,
Lapins
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17.SUNBURST
RAST: bujna
RODNOST: obilna, zgodaj zarodi, cveti
srednje pozno
ČAS OBIRANJA: začetek julija
PLODOVI: zelo debel, živordeče barve,
sladko kislega okusa,
je samooplodna sorta in precej odporna proti
pokanju plodov

18.VAN
RAST: bujna
RODNOST: obilna, pozno cveti, zgodaj
zarodi in je dobre kakovosti
ČAS OBIRANJA: sredina junija
PLODOVI: srednje debeli, temno rdeči,
sladko kislega okusa
OPLODI JO SORTA: Burlat.
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8 VIŠNJA
1.GORSEMSKA
RAST: srednje bujna
RODNOST: zelo rodna, cveti zgodaj
ČAS OBIRANJA: sredi junija
PLODOVI: dokaj debeli, zelo sočno, sladko
kislo meso, kislina je izrazita, meso se lepo
loči od koščice, je samooplodna, zahteva
primerno rez, plodovi se lahko obirajo s
tresenjem vej

2.GROFOVA
RAST: Srednje bujna.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Sredina julija.
PLODOVI: Zelo debeli, okrogli, temno
rdeče barve, meso je rdeče, sladkega okusa.
Je samooplodna.
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3.KELLERIS 16
RAST: bujna
RODNOST: zarodi zgodaj, rodi redno in
obilno, cveti bolj pozno
ČAS OBIRANJA: konec julija
PLODOVI: srednje debeli, meso mehko in
zelo sočno, brez izrazite kisline, je
samooplodna, plodovi so primerni tudi za
svežo uporabo, obiramo jo lahko s tresenjem

4. REKSELLE
RAST: srednje bujna
RODNOST: zarodi zgodaj, rodi redno, cveti
bolj pozno
ČAS OBIRANJA: konec julija
PLODOVI: srednje veliki, meso je zelo
sočno, temno rdeče barve, sladko kisle zelo
aromatične, je samooplodna, obiramo jo
lahko s tresenjem
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5.ŠUMADINKA

RAST: Srednje bujna, cveti srednje pozno,
samooplodna.
RODNOST: Zelo rodna, zgodnja, redna,
odporna na mraz in sušo.
ČAS OBIRANJA: Konec julija.
PLODOVI: Debeli do zelo debeli, imajo
dolg pecelj, koža je temno rdeča, meso je
pol čvrsto, aromatično, sočno, rubinaste
barve in kislega okusa.
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9 SLIVA
1.BILJSKA RANA
RAST: bujna
RODNOST: redna in dobra, zarodi zgodaj,
manj občutljiva na pozebe
ČAS OBIRANJA: konec septembra
PLODOVI: srednje debeli, meso je rumene
barve, sladko kislega okusa, je samooplodna
cepka, primerna za svežo uporabo in
kompote

2.ČAČANSKA LEPOTICA

RAST: srednje bujna
RODNOST: redna in dobra, zarodi zgodaj
ČAS OBIRANJA: konec julija
PLODOVI: zelo veliki, majhna koščica,
meso je čvrsto, sladko kislega okusa,
aromatično, je samooplodna sorta, cepka,
primerna za svežo porabo in predelavo
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3.ČAČANSKA NAJBOLJA

RAST: Bujna.
RODNOST: Redna in obilna.
TOLERANTNA NA VIRUS ŠARKA.
ČAS OBIRANJA: Začetek septembra.
PLODOVI: Srednje debeli, meso je rumeno,
čvrsto, zelo sočno, aromatično.
Je samoneoplodna. Oprašijo jo Čačanska
lepotica, Čačanska rodna.

4.ČAČANSKA RODNA

RAST: bujna
RODNOST: redna in dobra, zarodi zgodaj
ČAS OBIRANJA: začetek julija
PLODOVI: srednje veliki z majhno koščico,
meso je rumeno, čvrsto, zelo sočno,
aromatično, je cepka
OPLODIJO JO SORTE: Čačanska lepotica
in Stanley
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5.ČAČANSKA ZGODNJA

RAST: bujna
RODNOST: redna in dobra, zarodi zgodaj
ČAS OBIRANJA: začetek julija
PLODOVI: srednje veliki, meso je rumeno,
čvrsto, sočno, sladko kislo, aromatično,
sorta odporna na monilijo, sadež odlične
kvalitete, je cepka
OPLODIJO JO SORTE: Čačanska lepotica
in Stanley

6.DOMAČA ČEŠPLJA
RAST: srednje bujna
RODNOST: dobra
ČAS OBIRANJA: začetek septembra
PLODOVI: droben, meso zlate rumene
barve, sočno, sladko kislega okusa,
aromatično, je samooplodna cepka,
primerna za pridelavo
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7.GROSSA DI FELISIO
RAST:
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Konec julija. Cveti
srednje pozno.
PLODOVI: Zelo debeli, elipsasti, modro vijolično. Meso rumeno – zeleno, trdo,
sladko in okusno. Je cepka (koščica se loči
od mesa)

8.PRESIDENT

RAST: Bujna, cveti srednje zgodaj.
RODNOST: Redna in obilna. Zarodi zgodaj.
ČAS OBIRANJA: Konec septembra.
PLODOVI: Zelo debeli, plod temno rdeče
viola s poprhom. Meso je rumeno-oranžno,
sladko, aromatično, zelo čvrsto. Je cepka.
Plodovi so trpežni, lahko jih otresamo z
drevesa.
Je samoneoplodna. Opraši jo Stanley.
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9.RUTH GERSTETTER

RAST: Bujna.
RODNOST: Obilna.
Je tolerantna na virus šarka.
ČAS OBIRANJA: Konec junija.
PLODOVI: Srednje debeli, modro-vijolične
barve, meso je rumeno-zelene barve, sočno
in aromatično.
Je polkostenica.

10.STANLEY
RAST: srednje bujna
RODNOST: zarodi zgodaj, redno in obilno
ČAS OBIRANJA: konec avgusta
PLODOVI: temno modre barve, meso
čvrsto sladko kislega okusa. Je samooplodna
cepka z vsestransko uporabnimi plodovi
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11.TOP FIRST

RAST: Srednje bujna.
RODNOST: Obilna.
Je tolerantna na virus šarka.
ČAS OBIRANJA: Konec julija.
PLODOVI: Srednje debeli, sočni,
aromatični, kožica je modre barve, meso je
rumeno-oranžne barve. Je cepka.

12.VALJEVKA

RAST: drevesna, zraste do 5m
RODNOST: obilna
ČAS OBIRANJA: sredina septembra
PLODOVI: debeli ovalne oblike, kožica je
čvrsta, modra prekrita z poprhom. Meso je
rumeno, čvrsto, sočno, sladko kiselkasto.
Je samoplodna, plod je, je cepka in primerna
za sušenje.
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13.WANGENHEIMOVA

RAST: Bujna.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Začetek avgusta.
PLODOVI: Srednje veliki, sočni in sladki.
Plodovi uporabni sveži in za predelavo.

KT Cerjak©

Stran 64

10 MARELICA
1.BERGERON
RAST: precej bujna
RODNOST: dobra, cveti pozno
ČAS OBIRANJA: konec julija
PLODOVI: cepka, srednje debeli, meso je
oranžno rumene barve, sočno, sladko –
kislega okusa, aromatično.

2.GOLDRICH
RAST: bujna
RODNOST: dobra
ČAS OBIRANJA: začetek julija
PLODOVI: je cepka, delno samooplodna,
srednje debel plod,
meso je rumeno oranžne barve, sočno,
odličnega sladko kislega okusa

KT Cerjak©

Stran 65

3.HARGRAND
RAST: srednje bujna
RODNOST: dobra, cveti pozno
ČAS OBIRANJA: začetek julija
PLODOVI: samooplodna cepka, plod je
srednje debel, meso rumeno oranžne barve,
sladko kislega okusa, sočno

4.OGRSKA
RAST: rast precej bujna
RODNOST: rodnost dobra, cveti pozno
ČAS OBIRANJA: konec julija
PLODOVI: samooplodna cepka, srednje
debeli plodovi, meso je oranžno rumene
barve, sočno, aromatično, sladko kislega
okusa

KT Cerjak©

Stran 66

5.ORANGERED

RAST: Bujna.
RODNOST: Dobra, cveti pozno.
ČAS OBIRANJA: Začetek julija.
Je cepka.
PLODOVI: Srednje debeli, meso je rumeno
oranžne barve, precej sočno, sladko-kislega
okusa, aromatično.
Je delno samooplodna, oprašuje jo sorta
Hargrand.

6.PINK COT

RAST: Cveti srednje pozno.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Konec junija.
PLODOVI: So debeli, rdeče oranžni, čvrsti,
okrogli in dobrega okusa. Je samoneoplodna
sorta.
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7.PISANA
RAST: Srednje bujna.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Sredina julija.
PLODOVI: Veliki, okrogli, oranžno – rdeči,
okusni in aromatični.
OPLODIJO JO SORTE : Je samooplodna
sorta.

8.PORTICI
RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Sredina julija.

PLODOVI: So srednje debeli in intenzivno
rumene barve, dobrega okusa in zelo
aromatični. Meso je oranžno, čvrsto in
aromatično. Je delno samooplodna sorta.
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9.SAN CASTREZE
RAST: bujna
RODNOST: redna, odlična, cveti zgodaj
ČAS OBIRANJA: začetek julija
PLODOVI: srednje debeli, meso svetlo
oranžno, srednje čvrsto, aromatično, sladko
kislo, sočno
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11 NEŠPLJA
1.NEŠPLJA
RAST: grm ali do 6 m visoko drevo
RODNOST: redna in obilna
ČAS OBIRANJA: jeseni, plodovi lahko
ostanejo na drevesu do decembra, ko jih
mraz umedi jih lahko užitne trgamo iz
drevesa.
Trdi utrgani plodovi se zmehčajo v 2 ali 3
tednih
PLODOVI: notranjost plodov je medeno
sladkega okusa

2.NEŠPLJA-Germanika
RAST: Srednje bujna, v višino zraste tudi
preko 4 m, samooplodna, cveti maja do
junija.
RODNOST: Redna in obilna.
ČAS OBIRANJA: Konec oktobra, plodove
lahko pustimo na drevesu, ker se zaradi
mraza umedijo, lahko jih nabiramo trde in
pustimo, da se umedijo.
PLODOVI: Okrogli s premerom 2-5 cm,
koža je rjava, užitno je meso, ki je najprej
belo, kasneje, ko se zniža vsebnost taninov
pa svetlo rjave barve, so medeno-sladkega
okusa.
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12 KAKI
1.KAKI – AMANKAKI (PVNA)
RAST: Ima izključno ženske cvetove. Pri tej
sorti kakija imajo plodovi večinoma manjše
število semen ali pa so brez njih, zato
potrebujejo umeditev.
RODNOST: Obilna.
ČAS OBIRANJA: Začetek novembra.
PLODOVI: So užitni že trdi ob obiranju, če
so oplojeni. Tehtajo 250 g,so okroglasto
podolgovati in dobrega okusa. Pri umedenih
plodovih je okus celo boljši, če so plodovi
neoplojeni, brez semen, kot pa če so
oplojeni

2.JIRO
RAST: srednje bujna
RODNOST: dobra, pridelki srednje veliki
ČAS OBIRANJA: začetek novembra
PLODOVI: so srednje veliki, užitni ob
obiranju, sploščeni z malo semeni, z rumeno
oranžno barvo mesa in dobrega okusa
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3.KAKI TIPO
RAST: srednje bujna
RODNOST: redna in dobra, zarodi v tretjem
letu
ČAS OBIRANJA: začetek novembra
PLODOVI: okroglaste oblike, rumeno
oranžne barve, neoplojeni plodovi so po
obiranju trdi, uživamo jih, ko se omedijo

4.VANILIJA
RAST: srednje bujna
RODNOST: dobra in redna, drevo zarodi v
3 letu
ČAS OBIRANJA: začetek novembra
PLODOVI: veliki plodovi (do 250 g),
oplojene plodove uživamo trde, neoplojene
plodove je potrebno omediti.

KT Cerjak©

Stran 72

13 LESKA
1.HALSKA
RAST: bujna
RODNOST: povprečna, dobro prenaša
nizke temperature
ČAS OBIRANJA: sredina septembra
PLODOVI: debeli stožčasto ovalni
OPLODIJO JO SORTE: Istrska leska in
druge leske.

2.ISTRSKA DEBELO PLODNA
RAST: srednje bujna
RODNOST: zelo dobra, ugajajo ji
vinogradniške lege
ČAS OBIRANJA: začetek septembra
PLODOVI: debeli, podolgovati, pri praženju
povrhnica zlahka odstopi
OPLODIJO JO SORTE: Halska
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3.LANDSBERŠKI RDEČI
RAST: šibka
RODNOST: dobra
ČAS OBIRANJA: september
PLODOVI: drobni

4.LESKA TONDA GENTILE ROMANA
RAST: Srednje bujno. Cveti srednje pozno.
RODNOST: Zelo dobra.
ČAS OBIRANJA: Začetek septembra.
PLODOVI: Srednje debeli, okrogli in s
tanko luščino. Izpadanje zrelih plodov iz
zelene ovojnice je popolno.
OPLODIJO JO SORTE: Tonda di Giffoni,
Tonda gentile delle Langhe, Riccia di
Talanica.
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14 KOSTANJ
1.BOUCHE DE BETIZAC
RAST: Bujna in dokaj pokončna. Manj
občutljiva sorta za kostanjev rak.
RODNOST: Zelo dobra in redna.
ČAS OBIRANJA: Konec septembra in v
začetku oktobra.
PLODOVI: Veliki in ploščate oblike.
Običajno ima dva ploda v ježici. Plod je
temno rdečkasto – rjave barve.
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15 MANDELJ
1.SUPERNOVA

RAST: Srednje bujna.
RODNOST: Je samooplodna sorta.
ČAS OBIRANJA: Začetek septembra.
PLODOVI: So debeli.
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16 KIVI
1.ARGUTA ISSAI
RAST: vzpenjalka ,do 5 m
RODNOST: dobra
ČAS OBIRANJA: oktober
PLODOVI: drobni ,z gladko kožico, sladki,
sočni

2.HAYWARD
RAST: vzpenjalka do 5 m
RODNOST: redna in obilna
ČAS OBIRANJA: konec oktobra
PLODOVI: srednje debeli, težki do 120 g;
meso, sočno, sladko kiselkasto, aromatično
in osvežujoče
SKLADIŠČENJE: dolgo
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3.KIVI-Sorelli (ženska rastlina)

RAST: Vzpenjalka, primerna za brajde, cveti
9 dni za sorto Hayward, ni potrebno
škropljenje.
RODNOST: Zelo dobra, daje obilen pridelek.
ČAS OBIRANJA: Začetek oktobra
PLODOVI: Veliki (masa: 100 g), ovalne
oblike, koža je gladka(brez dlačic), bleščeča,
rjava, meso je rumene barve, sladkega okusa,
aromatični.
OPRAŠI JO SORTA: Belen

4.TOMURI

RAST: vzpenjalka do 5 m
PLODOVI:nima plodov; opraševalec
LEGA: sončna
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17 JAGODIČEVJE
1.AMERIŠKA BOROVNICA BLUE RAY
RAST: močne rasti do 2 m. Potrebuje
oporo.
RODNOST: zelo rodna in stalna.
ČAS OBIRANJA: sredina julija
PLODOVI: zelo debeli, kislo – sladkega
okusa in aromatični.

2.AMERIŠKA BOROVNICA BLUECROP
RAST: močne rasti do 2 m
RODNOST: zelo rodna in stalna
ČAS OBIRANJA: začetek julija do srede
avgusta
PLODOVI: debeli,sladko-kislega okusa,
aromatični
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3.AMERIŠKA BOROVNICA COVILLE
RAST: močne rasti do 2 m.
Je odporna na zmrzal
RODNOST: zelo rodna in stalna.
ČAS OBIRANJA: konec julija
PLODOVI: zelo debeli, kislo –sladkega
okusa zelo aromatični.

4.AMERIŠKA BOROVNICA DARROV
RAST: ima kompaktno rast
do 1,5 m

RODNOST: dobra
ČAS OBIRANJA: zori od sredine avgusta
do začetka oktobra.

PLODOVI: so veliki in sočni
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5.AMERIŠKA BOROVNICA DUKE

RAST: bujna
RODNOST : dobra
ČAS OBIRANJA: plodovi dozorijo zgodaj
– konec junija
PLODOVI: veliki do zelo veliki,okus je
skladen in blag.

6.AMERIŠKA BRUSNICA

RAST: nizka, zimzelen grm, pokrovna
rastlina
RODNOST: velika
ČAS OBIRANJA: začetek oktobra
PLODOVI: zelo zdravi so, ko so zreli, antioksidanti. Odporna proti zmrzali.
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3.ARONIJA

RAST: grmičasta, bujna
RODNOST: velika
ČAS OBIRANJA: avgust
PLODOVI: zdravilni, sladko kislega okusa,
rahlo grenki. Dolgo se skladiščijo.

4.BELI RIBEZ

RAST: bujna – do 1,5 m
RODNOST: velika
ČAS OBIRANJA: junij
PLODOVI: kiselkasti
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5.ČRNI RIBEZ TITANIA
RAST: bujna
RODNOST: velika
ČAS OBIRANJA: konec junija
PLODOVI: srednje dolg grozd, z zelo
velikimi jagodami; sladko kislega okusa

6.GOJI JAGODE

RAST: grmičasta, bujna
RODNOST: velika
ČAS OBIRANJA: avgust
PLODOVI: rdeči plod, zelo zdravilen –
krepi, razstruplja, grenko sladkega okusa,
privablja čebele.
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7.JOSTA križanec med črnim ribezom in kosmuljo
RAST: zelo močna, razvejana
RODNOST: zelo velika, polno rodi v
četrtem letu
ČAS OBIRANJA: sredi junija
PLODOVI: temne barve, sladko kislega
okusa, vsebuje veliko vitamina C

8.KOSMULJA RDEČA
RAST: bujna, razvejana, zraste do 1,2m
RODNOST. konec junija. Odporna na
mraz.
ČAS OBIRANJA: velika in stalna
PLODOVI: srednje veliki
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9.KOSMULJA RUMENA

RAST: bujna, zraste do 1,2m
RODNOST: velika in stalna
ČAS OBIRANJA: konec junija, odporna na
mraz
PLODOVI: srednje veliki , s prijetnim
sladko kislim okusom

10.LONICERA – SIBIRSKA BOROVNICA
RAST: od 0,8 – 3 m
RODNOST: dobra
ČAS OBIRANJA: maj
PLODOVI: podolgovati, aromatični, polni
vitaminov, železa in antioksidantov
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11.MALINA AUTUMN BLISS

RAST: bujna, visoka
RODNOST: dvakrat rodna, velika
ČAS OBIRANJA: od sredine avgusta do
prvega mraza
PLODOVI: veliki, aromatični, temnejše
barve. Odporna na bolezen mozaik

12.MALINA POLKA

RAST: srednje bujna
RODNOST: dvakrat rodna z velikim
pridelkom
ČAS OBIRANJA: sredina junija in konec
avgusta
PLODOVI: veliki,temno rdeči, sijoči, čvrsti
z dobrim okusom
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13.MALINA TULAMEN

RAST: bujna, pokončna, poganjki so brez
trnov
RODNOST: velika
ČAS OBIRANJA: od sredine julija do
sredine avgusta
PLODOVI: veliki, dolgi, svetlo rdeče barve,
čvrsti in obstojni, sijoči

14.MALINA WILLAMETTE

RAST: zelo bujna
RODNOST: velika
ČAS OBIRANJA: od junija do septembra
PLODOVI: srednje veliki, podolgovati,
temno rdeči, sladki, aromatični
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15.RIBEZ JENIFFER

RAST: bujna, rabi oporo
RODNOST: obilna
ČAS OBIRANJA: julij
PLODOVI: dolg grozd z debelimi
jagodami, živo rdeče barve, sladko kislega
okusa

16.RIBEZ RED LAKE

RAST: srednje bujna , potrebna opora
RODNOST: velika, cveti zgodaj
ČAS OBIRANJA: konec junija
PLODOVI: dolg grozd s srednje debelimi
jagodami, aromatični, okus blag, sladko
kisel
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17.RIBEZ ROVADA
RAST: močna

RODNOST: zelo velika

ČAS OBIRANJA: konec julija

PLODOVI: velike jagode, dobrega
okusa, aromatične in se dolgo
skladiščijo

18.ROBIDA NESSY
RAST: bujna, brez trnov
RODNOST: velika – kakovosten
pridelek
ČAS OBIRANJA: od sredine avgusta do
pozebe
PLODOVI: velik, svetleč, okusen

KT Cerjak©

Stran 89

19.SKORŠ

RAST: Bujna, rabi vinogradniško podnebje.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: September-oktober.
PLODOVI: 2-5 cm, trpki, sladko-kislega
okusa, potrebno jih je toplotno obdelat.

20.TAYBERRY križanec malina + robida

RAST: bujna, v višino do 3 m
RODNOST: redna
ČAS OBIRANJA: avgust
PLODOVI: podolgovati, aromatični,
podobni malini
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21.ŽIŽULA
RAST: grm ali drevo
RODNOST: dobra
ČAS OBIRANJA: oktober
PLODOVI: meso bledo rumene barve,
prijetno kislega okusa, polno vitamina C
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18 RINGLO
1.FORTUNA

RAST: Srednje bujna, cveti zgodaj.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Sredina avgusta.
PLODOVI: Debeli, okrogle oblike,
rdečkasto-vijola barve, meso je rumenordeče in čvrsto, je kostenica, dobrega okusa.

2.GRAF ALTHANS RENKLODE

RAST: Srednje bujna.
RODNOST: Dobra, zarodi zgodaj.
ČAS OBIRANJA: Začetek septembra.
PLODOVI: Srednje debeli, meso je zlato
rumene barve, aromatično, sladko-kislega
okusa.
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3.MORETTINI 355

RAST: Srednje bujna.
RODNOST: Redna in obilna. Zarodi zgodaj.
ČAS OBIRANJA: Sredina julija.
PLODOVI: Veliki, vijolične barve, okroglosrčaste oblike. Meso je rumeno-rdeče,
mehko sladko in aromatično.
Je kostenica in samoneoplodna.
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19 ASIMINA
1.ASIMINA SUNFLOWER
Imenujejo jo tudi drugače: JABOLKO
JAJČNE KREME, INDIJANSKA
BANANA, PAW – PAW.
RAST: Cveti v aprilu in ima izrazito
privlačen temno vijolični cvet.
RODNOST: Dobra. Asimina je rastlina, ki
je ni potrebno škropiti, nima škodljivcev in
bolezni.
ČAS OBIRANJA: Zorijo septembra do
začetek oktobra. Plodove v času zorenja
oberemo ali pustimo, da sami padejo na tla.
Po obiranju ga pustimo nekaj časa, da dobi
rjavo barvo, ker je takrat najboljši za
zaužitje.
PLODOVI: So zelenkasti in podolgovate
oblike. Meso je zelo sladko, aromatično,
topno in spominja na mešanico okusov
banane, ananasa in manga.
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20 MURVA
1.MURVA-Bela (beli plodovi), Črna(črni plodovi)

RAST: Listopadno drevo, zraste 10-18 m
visoko, ima široko krošnjo.
RODNOST: Dobra, nezahtevna rastlina.
ČAS OBIRANJA: Konec junija in v
začetku julija.
PLODOVI: Dolgi 1-2,5 cm, podobni
malinam, sladki, sočni, osvežilni.
UPORABA: Samostojno, v kompotih,
sadnih solatah, marmeladah, zelo uporabni
pri zastajanju vode in vnetju ustne
sluznice.
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21 KRIŽANCI
1.KRIŽANEC NASHIJA IN EVROPSKE HRUŠKE
BENITA
RAST: Bujna, pokončna.
RODNOST: Obilna in redna.
ČAS OBIRANJA: Sredina julija.
PLODOVI: Srednje debeli, rumeno rjave
barve, meso je sočno in hrustljavo z
značilno aromo.
Plodovi se skladiščijo v hladilnici 2-3
mesece.
Odporen je na bolezni.

2.KRIŽANEC MED SLIVO in MARELICO
BIRICOCCOLO ali SUSINCOCCOLO ali PAPEŽEVA
MARELICA
RAST: Višina drevesa je do 6 m, širina pa
do 4 m.
RODNOST: Dobra.
ČAS OBIRANJA: Konec julija
PLODOVI: Kožica ploda in listi drevesa so
podobni kot pri marelici. Meso je zelo
sočno, sladko-kislega okusa in podobno
slivi.
Plodovi se uporabljajo sveži ali za predelavo
v marmelado. Križanec med marelico in
slivo je bolj odporen na nizke temperature
kot marelica.
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22 SADJARSTVO jesen 2012
Redno uživanje sadja dokazano zdravilno učinkuje na človeški organizem.
Kmalu bo zadišalo po jeseni in s tem tudi čas za sajenje sadnega drevja.

Ste mogoče tudi Vi razmišljali o obogatitvi Vašega sadnega vrta s kvalitetnimi sadikami in bi
tako uživali ob svojih pridelanih sadežih.

Z veseljem Vam bomo pomagali pri izbiri, nakupu ter svetovali, kako jih vzgajati in negovati,
da bodo polno rodile.
Katere sadne vrste in sorte imamo v prodajnem sortimentu?
Imamo zelo pester sortni izbor saj nudimo veliko različnih sort sadnega drevja in sadnega
grmičevja, dobavljivega v loncih ali na različnih sejalnih podlagah.
Katero sadno sorto naj izberem?
To je predvsem stvar osebne odločitve oz. želje.
Odvisno od rasti, rodnosti, času obiranja, velikosti ploda, kožice, mesa in skladiščenja.
Na kaj še moram paziti pri izbiri sadne vrste in sorte?
Prav tako je treba upoštevati podnebne in druge lokalne razmere pri vaši izbiri, še posebej, če so
le-te neugodne v nekem pogledu za določeno sorto. Pri izbiri je ravno tako pomembno, če želite
ekološko rast vašega sadja ali če živite v delu države, kjer je klima bolj naklonjena nekaterim
boleznim.

Na kateri podlagi naj si izberem sadiko?
Sadno drevje se razmnožuje na podlagi. Podlage so najpomembnejši dejavnik pri določanju
bujnosti in velikosti drevesa. Razlika v velikosti po različnih podlagah so zelo velike.
Na primer jablana na šibki podlagi (M9) zraste v višino okoli 3 m in potrebuje oporo skozi celo
življenjsko dobo, medtem ko ista sorta jablane na bujni podlagi (sejancu) zraste v višino od 810 m.
Izbira podlage je torej zelo pomembna, saj bo njena pravilna odločitev botrovala k pravilni
obliki in položaju, tam kjer nameravate saditi.
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Kdaj lahko kupim sadike?
Prodajo vlončenih sadik pričnemo že konec septembra, prodajo sadik z golimi koreninami pa v
zadnjih dneh oktobra in traja do aprila naslednjega leta, v tem obdobju je prekinjena le v času, ko
so razmere za sajenje sadik neprimerne (zmrzal, sneg…).
VIŠINA DREVES GLEDE NA PODLAGO

Podlaga
JABLANE

Podlaga
HRUŠKE

Podlaga

M9

M7

3-3,5 m

3,5- 4 m

KUTINA

SEJANEC

2-3 m

6 m in več

MIRABOLANA

MM 106

MM111

4-4,5 m

5 -6 m

8 -10 m

MIRABOLANA 29 C

SLIVE

4-5 m

3,5 – 4,5

MARELICE

4-5 m

3,5 – 4,5

Podlaga

SEJANEC

SEJANEC

GF 667

BRESKVE

3-4 m

4–5m

NEKTARINE

3-4 m

4 – 5 m (močne
korenine, bujno raste)

Podlaga
ČEŠNJE

Podlaga
VIŠNJE

GISELA 5 COLT
3-5 m

6-8 m

F12
6-8 m

SEJANEC
8m in več

SEJANEC
do 4 m

Ker marelice najbolje uspevajo v sredozemskem podnebju ter na dvignjenih in zavetnih legah na
obrobju Panonske nižine, kjer ni pogostih spomladanskih pozeb, jih je tam, kjer podnebje zanje
ni idealno, priporočljivo posaditi ob južne stene hiš, ki oddajajo toploto in kjer so
zavarovane pred mrzlimi severnimi vetrovi. Kdor bi si rad na domačem vrtu posadil eno samo
marelico, mora izbrati samooplodno sorto, zavedati pa se mora tudi, da gre za občutljivo sadno
vrsto, za katero je značilno nepojasnjeno odmiranje dreves, zaradi česar jih je bolje posaditi več.
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Vrsta ima razmeroma kratko obdobje fiziološkega mirovanja, ki se konča že okrog novega leta.
Posebno na Primorskem lahko povišane temperature že v januarju sprožijo kroženje sokov in
pripravo na brstenje. Če taki otoplitvi sledi močnejša ohladitev, lahko povzroči pozebo debel in
tudi zaprtih cvetnih brstov. To lahko deloma preprečimo z izborom lege in beljenjem debel.
Za novejše sorte marelic je značilno, da rodijo že v drugem ali tretjem letu. Marelica zahteva
zračna, globoka, ilovnato-peščena tla, ki so dobro preskrbljena s humusom. Če imamo
možnost namakanja, lahko drevesa posadimo tudi na lažja, bolj lapornata ali peščena tla.
Premokra tla je treba drenirati. Najboljša so rahlo kisla do nevtralna.

Če so na površini, kjer bomo sadili marelice, prej rasla kakršnakoli drevesa ali grmovje,
moramo odstraniti vse štore in korenine, da bi se izognili razvoju koreninskih plesni, ki bi
lahko napadle nove sadike in jih čez pet do sedem let uničile.
Podlage
Idealne podlage, ki bi preprečila odmiranje, še ni. Za zdaj so v uporabi predvsem mirabolane, ki
pa niso popolnoma skladne z marelico, in nekateri križanci.
Najbolj običajna podlaga za marelico je mirabolana (Prunus cerasifera). Srednje dobro
prenaša težka tla in občasne zastoje vode, dobro pa apnena in sušna tla. Z nekaterimi sortami
marelic ni povsem skladna, zato se včasih pojavlja lom na cepljenem mestu in odmiranje dreves.
Vpliva na zgoden vstop v rodnost.

Bujna podlaga
Mirabolana 29 C (klonska selekcija Prunus cerasifere) je trenutno najboljša podlaga tudi
za intenzivne nasade. Slabše prenaša težka tla in zastajanje vode, dobro pa sušna in apnena
tla, zanjo je značilna dobra skladnost s sortami marelic, vpliva na bujno rast, vendar kljub
temu na zgoden vstop v rodnost in dobro rodnost ter odlično kakovost plodov.
Podlaga MRS 2/5 (P. cerasifera x P. spinosa) se dobro prilagaja težjim tlem, srednje dobro pa
apnenim tlem, prva leta je občutljiva na sušo in ima slabši prirastek, po italijanskih podatkih je
dobro skladna z marelicami, ima primerno bujno rast in dobro rodnost. Je najbolj primerna za
rodna tla z namakanjem ali za zelo bujne sorte, vpliva na zgoden vstop v rodnost in zgodnejše
dozorevanje, a ima tudi nekaj koreninskih izrastkov.

Sajenje
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Najbolj priporočljive razdalje sajenja so štiri od 4,5 metra med vrstami in tri metre v vrsti za
gojitveno obliko palmeta in pet metrov med vrstami in tri metre v vrsti za kotlasto gojitveno
obliko.
Gnojenje
Marelice spadajo med koščičarje in zahtevajo več gnojenja z dušikom kot jablane.
V prvem letu ob odganjanju sadik začnemo dognojevati z amonsulfatom na bazičnih tleh ali s
kanom na kislih tleh. Ponavljamo ga na 15 dni, dokler poganjki ne dosežejo dolžine 50 do 70
cm, vendar najpozneje do 15. junija. V rodnem nasadu opravimo osnovno gnojenje z NPK s
kalijem v sulfatni obliki ob cvetenju in nato glede na pridelek še enkrat dognojimo z dušikom.

Sorte breskev na sejancih zelo bujno rastejo in so skladne s to podlago, ne prenesejo
vnovičnega sajenja na isto mesto.
Novejša podlaga za breskev in nektarino je GF 667 – cibora;trnasta sliva (Prunus insititia).
Breskve na slivi bolj enakomerno in bolj hkrati zorijo ter so lepo obarvane.
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