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Na obrobju celjske kotline se v zavetju posavskih planin nahaja Sadjarstvo Mirosan d.o.o., ki
uspešno posluje že več kot 50 let. Glavni dejavnosti družbe sta pridelovanje jabolk in sadnih
sadik.
S pridelavo sadnih sadik se ukvarjamo že od samega začetka delovanja naše družbe. Sami
pridelamo večino sadnih vrst: jablane, hruške, slive, češnje, višnje, breskve, marelice, nektarine,
lesko, ribez, maline, robide … Poleg teh vam nudimo tudi sadike orehov, kakijev, kostanja,
brusnic, asimine, vinske trte … Imamo zelo pester sortni izbor, saj nudimo preko 150 različnih
sort sadnega drevja in sadnega grmičevja. Izbor je prilagojen ljubiteljskim sadjarjem in tistim,
ki se s pridelavo ukvarjajo poklicno. Pridelovalcem nudimo najnovejše sorte in klone priznanih
svetovnih žlahtniteljev.
V našem podjetju so sadne sadike na voljo kupcem od konca oktobra do sredine aprila.
Preko veleprodajne mreže prodajamo sadike po vsej Sloveniji. Dolgoletni izvoz na zahtevna
zahodnoevropska tržišča pa potrjuje, da je kakovost naših sadik doma in v tujini uveljavljena in
cenjena.

KAZALO
Jablane 3

lje, kutine 19

dne
e sa
Ost
al

72

Le
sk
e

Ki
vi

al

ia

kt

in

id
i

35
e
j
e, m
n
n
š
i
i
v
tar
nje,
k
š
e
e
Č
55
e, n
v
e
sk
vj
e
Bre
č
di
o
g
Ja

ja

28
Slive

69

43
e
c
i
l
are

vrst
e 76
Okrasne rastline
81

Hruške, nashi, nešp

JABLANE
PREGLED PO ČASU ZORENJA
JABLANE

julij

avgust

september

oktober

VISTA BELLA
BELIČNIK
JULYRED
DISCOVERY
JERSEYMACK
MANTET
NELA
SUMMERRED
SUNRISE
ALKMENE
RDEČI KALVIL (CIGANČICA)
ELSTAR
GRAFENŠTAJNC
REGLINDIS
SANSA
GALA
JAMES GRIEVE
KOKSOVA ORANŽNA RENETA
MERKUR®
ZLATA PARMENA
DELORINA
FANTAZIJA
PRODUKTA
RELINDA
RDEČI JONATAN
SEVNIŠKA VOŠČENKA
SIRIUS
ZLATI DELIŠES
CARJEVIČ
JONAGOLD
TOPAZ®
BAYA® MARISA
BELLEFLEUR
BOSKOPSKI KOSMAČ
ECOLETTE
GLOSTER
GORIŠKA SEVKA
IDARED
KANADKA
LONDON PEPPING
MELROSE
OPAL®
RDEČI BOSKOP
ANANAS RENETA
BRAEBURN
ENTERPRISE
KARNEVAL®
KRIVOPECELJ
MAJDA
MIRKA (ŠIFRA)
MUTSU
FUJI
GORENJSKA VOŠČENKA
GRANNY SMITH
MOŠANCELJ
ONTARIO
ŠAMPANJSKA RENETA
BOBOVEC

MIROSAN d.o.o., Kasaze 95, 3301 Petrovče 

3

VISTA BELLA
•
•

Rast: zelo bujna
Rodnost: obilna, zarodi v tretjem letu (M9), sicer
kasneje
•	Čas obiranja: začetek julija
•	Plodovi: drobni, nepravilne oblike
• Koža: gladka, temnordeče barve
•	Meso: sočno, sladko-kislega okusa
•	Skladiščenje: do 10 dni
Odporna sorta proti zimskemu mrazu in spomladanski
pozebi.
Primerna za takojšno porabo.

BELIČNIK
• Rast: šibka do srednja
• Rodnost: redna in obilna, zarodi v drugem letu
(MM 106)
•	Čas obiranja: sredina julija
•	Plodovi: drobni
• Koža: belkaste barve, tanka, nežna
•	Meso: zelenkasto belo, sočno, krhko, kiselkastega
okusa
•	Skladiščenje: 8 do 10 dni
Sorta je občutljiva na odtiske.
Občutljiva tudi na spomladansko pozebo.

JULYRED
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: obilna , zarodi srednje zgodaj
•	Čas obiranja: sredina julija
•	Plodovi: srednje debeli, sploščeno okrogli
• Koža: gladka, prekrita z rdečo barvo
•	Meso: svetlo, srednje čvrsto, sočno, sladko-kislega
okusa
•	Skladiščenje: 10 do 20 dni

DISCOVERY
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: zmerna, cveti zgodaj, zarodi v tretjem
letu (M9)
•	Čas obiranja: konec julija
•	Plodovi: drobni, sploščeni, meso je sočno,
prijetnega okusa
•	Meso: sočno, prijetnega okusa
•	Skladiščenje: mesec dni
Odporna sorta proti
spomladansko pozebo.
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JERSEYMACK
•	Rast: bujna
• Rodnost: obilna ob redčenju, zarodi v drugem letu
(M9) ali v tretjem letu (MM106)
•	Čas obiranja: konec julija
•	Plodovi: srednje debeli, rahlo sploščeni, gladko
kožo prekriva temno rdeča barva
•	Meso: sočno, sladko–kislega okusa
•	Skladiščenje: do 20 dni
Občutljiva na odtiske in prevoze.
Odporna proti spomladanski pozebi.

MANTET
• Rast: srednje bujna do bujna
• Rodnost: izmenična, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: začetek avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, koža je tanka, gladka,
rdeče barve
•	Meso: rumenkasto belo, krhko, zelo sočno, sladkokislega okusa
•	Skladiščenje: do 10 dni

NELA
•	Čas obiranja: začetek avgusta
• Koža: prekrita z rdečo prižasto barvo
• Okus: kisel
•	Skladiščenje: plodovi imajo zelo slabo skladiščno
sposobnost
Odporna sorta proti škrlupu in malo občutljiva na
pepelasto plesen in ognjevko.

SUMMERRED
• Rast: šibka do srednje bujna
• Rodnost: redna in obilna, zarodi v drugem letu
(M9)
•	Čas obiranja: začetek avgusta
•	Plodovi: drobni, koničaste oblike, koža je gladka,
temno rdeče barve
•	Meso: čvrsto, drobnozrnato, sočno, kiselkastega
okusa
•	Skladiščenje: do 1 meseca
Zelo občutljiva na škrlup, odporna proti zimskemu
mrazu.
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ALKMENE
• Rast: srednje bujna, čokata
• Rodnost: v prvih letih obilno cveti in malo rodi,
zarodi v drugem letu (M9)
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: drobni, pravilne oblike
•	Meso: rumenkasto, sočno, srednje čvrsto do krhko,
sladko-kislega okusa
•	Skladiščenje: do novembra

RDEČI KALVIL (CIGANČICA)
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: podolgovati, koža je temno rdeče barve
•	Meso: belo, ob kožici rdeče obarvano, sladko-kislo
•	Skladiščenje: do novembra

ELSTAR
• Rast: bujna
• Rodnost: redna in obilna, zarodi v drugem letu
(M9)
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, ploščato okrogli, koža je
svetlo rdeče progasta
•	Meso: sočno, prijetno sladko-kislega okusa
•	Skladiščenje: do decembra, v hladilnici do sredine
marca

GRAFENŠTAJNC
• Rast: zelo bujna, velika krošnja
• Rodnost: srednje dobra, zarodi pozno
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, nepravilne oblike, koža
je gladka, z rdečimi progami, v shrambi postanejo
nekoliko mastni
•	Meso: precej sočno, drobno zrnato, vinskega
sladko-kislega okusa
•	Skladiščenje: do konca oktobra, v hladilnici do
decembra ali januarja
Občutljiva sorta na škrlup.
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SANSA
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: redna in dobra, nagnjen k izmenični
rodnosti
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: rumeno rdeči, srednje veliki, ploščato
okrogli, podobni sorti Gala
•	Meso: sočno, aromatično in sladko-kislo
•	Skladiščenje: le kratek čas - do 3 tedne
Odporna sorta proti škrlupu, zelo primerna za ekološko
pridelavo.

GALA
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: redna in dobra, zarodi v drugem letu (M9)
•	Čas obiranja: konec avgusta, začetek septembra
•	Plodovi: srednje drobni, ploščato okrogli, koža je
gladka, s svetlo rdečo barvo
•	Meso: sočno, aromatično in sladko
•	Skladiščenje: do decembra, v hladilnici do marca

JAMES GRIEVE
• Rast: šibka do srednje bujna
• Rodnost: redna in obilna, zarodi v drugem letu
(MM 106)
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, podolgovati, koža je gladka,
ob obiranju zelenkasta, na sončni strani rdečkasta
•	Meso: sočno, čvrsto, kiselkastega okusa
•	Skladiščenje: do konca oktobra, v hladilnici do
decembra
Občutljiva sorta na odtiske in prevoz.
Primerna za svežo porabo.

KOKSOVA ORANŽNA RENETA
• Rast: bujna, z gosto krošnjo
• Rodnost: redna in obilna, zarodi v drugem letu
(M9)
•	Čas obiranja: začetek septembra
•	Plodovi: drobni, ploščato okrogli, koža je hrapava
•	Meso: čvrsto, sočno
•	Skladiščenje: v kleti do decembra, v hladilnici do
februarja
Odporna sorta proti spomladanskemu mrazu,
občutljiva pa na zimski mraz in virusne bolezni.
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MERKUR®
• Rast: srednje do zmerno bujna
• Rodnost: srednja, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: začetek septembra
•	Plodovi: srednje veliki, gladka koža, rahlo porjavela,
rdeče barve je 60 - 90 %
•	Meso: hrustljavo, sočno, oranžnobele barve,
sladkosaden aromatičen zelo dober okus.
•	Skladiščenje: do marca
Odporna sorta proti škrlupu.

ZLATA PARMENA
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: dobra, zarodi tretje leto (M9), druge sorte
kasneje
•	Čas obiranja: začetek septembra
•	Plodovi: srednje debeli, koža je zelenkasto rumene
barve, prekrita z rdečimi prižami
•	Meso: sočno, čvrsto, zelo prijetnega okusa
•	Skladiščenje: do decembra
Visokokakovostna namizna sorta.
Občutljiva sorta na škrlup, odporna proti zimskemu
mrazu.

DELORINA
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: nagnjena k izmenični rodnosti
•	Čas obiranja: sredina septembra
•	Plodovi: srednje debeli, rahlo podolgovati, živo
rdeče barve
•	Meso: sočno, čvrsto, sladkega okusa
•	Skladiščenje: do novembra
Odporna sorta proti škrlupu.

FANTAZIJA
• Rast: bujna do srednje bujna
• Rodnost: izmenična, obilna, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: sredina septembra
•	Plodovi: drobni, sploščeni, koža je gladka, zelene in
rdeče barve
•	Meso: sočno in krhko, sladko-kislo
•	Skladiščenje: do dva meseca
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PRODUKTA
• Rodnost: visoka
•	Čas obiranja: sredina septembra
•	Plodovi: srednje do zelo debeli
• Koža: ob obiranju zeleno rumena, kasneje kremasto
rumena
•	Skladiščenje: ima slabo skladiščno sposobnost
Odporna sorta proti škrlupu in zelo malo občutljiva na
pepelasto plesen.

RDEČI JONATAN
• Rast: šibka, majhna, precej gosta krošnja
• Rodnost: obilna, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: sredina septembra
•	Plodovi: drobni, koža je gladka, rdeče barve
•	Meso: čvrsto, sočno, drobnozrnato, sladko-kislo,
prijetne arome
•	Skladiščenje: do februarja, v hladilnici do aprila
Sodi med najboljše zimske sorte.
Primerna za svežo porabo in predelavo.
Odporna proti spomladanski pozebi.

DOLENJSKA (SEVNIŠKA) VOŠČENKA
• Rast: bujna
• Rodnost: redna in obilna, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: sredina septembra
•	Plodovi: srednje debeli, užitni takoj, koža je
zelenkasto rumena, prekrita z voščeno prevleko
•	Meso: rumenkasto, sočno
•	Skladiščenje: do februarja

SIRIUS®
• Rast: bujna
• Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: sredina septembra
•	Plodovi: debeli, zelenorumeni, prisotna rahla
rjavost
•	Meso: sočno, sladko-kislega polnega okusa
•	Skladiščenje: v hladilnici do aprila
Odporna sorta proti škrlupu.
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ZLATI DELIŠES
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: rodi obilno, zarodi v drugem letu (M9),
brez redčenja rodi izmenično
•	Čas obiranja: sredina septembra
•	Plodovi: srednje debeli, podolgovati, koža je rahlo
hrapava
•	Meso: sočno, sladkega okusa, z blago kislino
•	Skladiščenje: v kleti do jan., v hladilnici do junija
Sorta je občutljiva na odtiske in prevoz. Zelo je
občutljiva na škrlup, je pa zelo odporna proti
spomladanskemu mrazu.

CARJEVIČ
• Rast: srednje bujno, vitko drevo
• Rodnost: zmerna, izmenična
•	Čas obiranja: sredina septembra
•	Plodovi: srednje drobni, ploščato okrogli,
koža je gladka, svetlo zeleno rumena, na
sončni strani rdeča
•	Meso: sočno, čvrsto, sladko-kislega okusa
•	Skladiščenje: v hladilnici do aprila
Odporna sorta proti zimskemu mrazu. Občutljiva na
spomladanske pozebe, odtiske in prevoz.

JONAGOLD
• Rast: bujna, široka krošnja
• Rodnost: redna in zelo dobra, zarodi v drugem letu
(M9)
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: debeli, okrogli, koža je zelenkasto rumena,
rdeča – odvisna od sončne lege sadike
•	Meso: sočno, prijetnega okusa
•	Skladiščenje: v kleti do dec., v hladilnici do maja
Visokokakovostna namizna sorta. Zelo občutljiva na
spomladansko pozebo in zimski mraz.

TOPAZ®
• Rast: šibka, majhna precej gosta krošnja
• Rodnost: obilna, izmenična
•	Čas obiranja: sredina, konec septembra
•	Plodovi: drobni, koža je rdeče oranžne barve,
prižasta
•	Meso: čvrsto, sočno, kislega okusa
•	Skladiščenje: do februarja, v hladilnici do aprila
Sorta je odporna proti škrlupu.
Primerna za ekološko pridelavo.

RED TOPAZ®
rdeči klon sorte Topaz®, ki je intenzivneje rdeče obarvan.
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BAYA® MARISA
• Rast: bujna do srednje bujna
• Rodnost: visoka in redna, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: srednje veliki, okroglaste oblike, kožica je
skoraj popolnoma temno rdeče obarvana
•	Meso: rdeče obarvano, sočno, srednje čvrsto,
prijetno sladko kiselkastega okusa
•	Skladiščenje: v kleti do začetka decembra, v
hladilnici do aprila
Sorta je odporna proti škrlupu. Primerna tudi za
predelavo v sok in krhlje, ki so zaradi rdečega mesa
obarvani rdeče.

BELLEFLUER (LEPOCVETKA)
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: zgodnja, redna in obilna
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: debeli, rumeno zelene barve
•	Meso: dišeče, kiselkastega okusa
•	Skladiščenje: do marca
Sorta je odporna proti zimskemu mrazu.

BOSKOPSKI KOSMAČ
• Rast: zelo bujna
• Rodnost: redna in dobra
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: debeli, nepravilnih oblik, rjavo rdečkaste
barve
•	Meso: trdo, kiselkasto, aromatično
•	Skladiščenje: v skladišču zdrži do februarja

ECOLETTE
• Rast: srednja
• Rodnost: izmenična
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: srednje debeli in precej rdečkasti
•	Meso: sočno, prijetno kiselkastega okusa
•	Skladiščenje: do decembra, v hladilnici do konca
februarja
Sorta je odporna proti škrlupu.
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GLOSTER
• Rast: zelo bujna, pokončna
• Rodnost: rodi redno in obilno, zarodi v drugem
letu (M9)
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: srednje debeli do debeli, koničasti, koža je
gladka, rdeče barve
•	Meso: kiselkastega okusa
•	Skladiščenje: do aprila, v hladilnici do konca maja
Občutljiva sorta na škrlup.
Odporna proti zimskemu mrazu in spomladanski
pozebi.

GORIŠKA SEVKA
• Rast: bujna
• Rodnost: zarodi zgodaj, neredna rodnost
•	Čas obiranja: konec septembra - začetek oktobra
•	Plodovi: okroglasto podolgovati, svetlo rumene
barve, na sončni strani rdeče prižasti, skoraj rdeči
•	Meso: sladko, z malo kisline
•	Skladiščenje: v kleti do junija
Zelo primerna sorta tudi za predelavo.

IDARED
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: redna in obilna, zarodi v drugem letu
(M9)
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: debeli, nekoliko sploščeni, koža je gladka,
prekrita z svetlo rdečo barvo
•	Meso: sočno, čvrsto, kiselkastega okusa
•	Skladiščenje: v navadnem skladišču zdrži do aprila,
v hladilnici do konca junija
Sorta je primerna za svežo porabo in predelavo.

KANADKA
• Rast: bujna, zelo široka krošnja
• Rodnost: zmerna, izmenična, zaradi dolgega
cvetenja redko pozebe
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: debeli, ploščate oblike, koža je hrapava z
značilnimi velikimi rjastimi pikicami
•	Meso: ob obiranju čvrsto, kasneje prhko, odličnega
sladko-kislega okusa
•	Skladiščenje: v kleti do februarja, v hladilnici do
maja
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LONDONSKI PEPING
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: zarodi zgodaj, rodi redno in obilno
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: srednje debeli, z značilnimi rebri ob muhi,
koža je gladka, v shrambi postane mastna
•	Meso: čvrsto, drobnozrnato, sladko-kislega okusa
•	Skladiščenje: plodovi so uporabni od decembra
do aprila
Občutljiva sorta na odtiske in prevoz.
Zelo občutljiva na škrlup.

MELROSE
• Rast: bujna do srednje bujna
• Rodnost: rodi srednje dobro, zarodi v tretjem letu
(M9)
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: debeli, sploščeno okrogli, koža je nekoliko
hrapava
•	Meso: čvrsto, sočno, sladko-kislo
•	Skladiščenje: do februarja, v hladilnici do junija
Primerna sorta za svežo porabo.
Dobro se skladišči v navadnih kleteh.

OPAL®
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: srednje dobra
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: srednje veliki, okrogli, nekoliko stožčasti
•	Meso: zelo aromatično, zelo dobrega okusa, kislosladko do sladko
•	Skladiščenje: dobro
Odporna sorta proti škrlupu.

RDEČI BOSKOP
• Rast: zelo bujna, velika krošnja
• Rodnost: zarodi pozno, rodi izmenično
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: debeli, nepravilne oblike, koža je hrapava,
rjasta
•	Meso: čvrsto, grobozrnato, zrelo je sočno, kiselkasto
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži do februarja
Primerna za svežo porabo in predelavo.
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REGLINDIS
• R
 odnost: dobra, zarodi zgodaj
• Č
 as obiranja: konec avgusta
• P
 lodovi: sočni, sladki in okusni
Sorta je odporna proti škrlupu in manj dovzetna za
zimsko pozebo. Primerna za predelavo v sok.

RELINDA
• R
 odnost: redna
• Č
 as obiranja: sredina septembra
• P
 lodovi: živahno rdeče barve
razporejeno rjo
• Plodovi: rumeno rdeče barve
• Skladiščenje: odlično

z

mrežasto

Odporna sorta proti škrlupu in ognjevki ter malo
občutljiva na pepelasto plesen.

ANANAS RENETA
• Rast: šibka
• Rodnost: srednja
•	Čas obiranja: začetek oktobra
•	Plodovi: majhni do srednje veliki
•	Meso: rumeno belo, aromatično in vinsko sladkega
okusa
•	Skladiščenje: do aprila
Sorta zelo odporna proti škrlupu.

BRAEBURN
• Rast: šibka, zbita
• Rodnost: zarodi srednje zgodaj, rodi izmenično
•	Čas obiranja: začetek oktobra
•	Plodovi: drobni, sploščeno okrogli ali podolgovati
•	Meso: čvrsto, sočno, kiselkasto
•	Skladiščenje: do konca aprila
Sorta dobra za skladiščenje.
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ENTERPRISE
• Rodnost: sorta je nagnjena k izmenični rodnosti
•	Čas obiranja: začetek oktobra
• Koža: vinsko rdeče barve
• Okus: sladek
•	Skladiščenje: dobro
Odporna sorta proti škrlupu in malo občutljiva na
pepelasto plesen in ognjevko.

KARNEVAL®
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: redna
•	Čas obiranja: začetek oktobra
•	Plodovi: srednje veliki, okrogli, koža je prižasta
rdeča na rumeni podlagi
•	Meso: belo, sočno, prijetno kiselkastega okusa
•	Skladiščenje: do februarja
Odporna sorta proti škrlupu.
Ni občutljiva na pepelasto plesen.

KRIVOPECELJ
• Rast: bujna, široka krošnja
• Rodnost: pozna, rodi obilno, izmenično
•	Čas obiranja: začetek oktobra
•	Plodovi: srednje debeli, podolgovati ali ovalni,
debeli so za takojšno porabo, koža je gladka,
bleščeča, z živo rdečimi prižami
•	Meso: čvrsto, sočno, osvežujočaga kiselkastega
okusa
•	Skladiščenje: v kleti do marca, v hladilnici do maja
Odporna sorta proti spomladanski pozebi.

MIRKA (ŠIFRA)
• Rast: šibka
• Rodnost: zarodi srednje zgodaj, rodi dobro
•	Čas obiranja: začetek oktobra
•	Plodovi: drobni, pravilne oblike, koža je rdeče
barve, prižasta
•	Meso: kislega okusa
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži do junija
Zaradi nizke vsebnosti sladkorjev je Mirka zelo
primerna za diabetike.

MIROSAN d.o.o., Kasaze 95, 3301 Petrovče 
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MUTSU
• Rast: zelo bujna, široka krošnja
• Rodnost: rodi izmenično a obilno, zarodi v tretjem
letu (M9)
•	Čas obiranja: začetek oktobra
•	Plodovi: debeli, ploščato okrogli, koža je gladka
•	Meso: čvrsto, sladkega okusa, z malo kisline
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži do marca, v hladilnici
do junija
Zelo občutljiva sorta na škrlup in zimski mraz.

FUJI
• Rast: bujna
• Rodnost: dobra, lahko izmenična, zgodnja
•	Čas obiranja: sredina oktobra
•	Plodovi: srednje debeli, podolgovati, koža je rdeče
prižaste barve
•	Meso: rumenkasto, čvrsto, sočno, sladkega okusa
•	Skladiščenje: 7 do 8 mesecev

GORENJSKA VOŠČENKA
• Rast: bujna z gosto krošnjo
• Rodnost: redna in obilna
•	Čas obiranja: sredina oktobra
•	Plodovi: srednje debeli, delno rdeče obarvani, z
voščeno prevleko in kratkim pecljem
•	Meso: rumenkasto, sladko-kislega okusa, med
skladiščenjem dobi sočen okus
•	Skladiščenje: do maja

GRANNY SMITH
• Rast: srednje bujna do bujna
• Rodnost: srednje pozna, lahko izmenična
•	Čas obiranja: sredina oktobra
•	Plodovi: srednje debeli, koža je izrazito zelene
barve, čvrsta, z belimi lenticelami
•	Meso: čvrsto, kiselkasto, osvežilno, vsebuje manj
sladkorja
•	Skladiščenje: do aprila, v hladilnici do julija
Sorta dobra za skladiščenje.
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MOŠANCELJ
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: zarodi pozno, okoli desetega leta, rodi
obilno
•	Čas obiranja: sredi oktobra
•	Plodovi: drobni, podolgovati
•	Meso: čvrsto, sočno, vinskega kiselkastega okusa
•	Skladiščenje: uporaben od januarja do maja
Odlična sorta za predelavo.

ONTARIO
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: zarodi hitro, dobro izmenično rodi
•	Čas obiranja: sredina oktobra
•	Plodovi: debeli, ploščati, koža je gladka, modrikasto
vijolične barve
•	Meso: mehko, sočno, precej kislo
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži do marca, v hladilnici
do maja
Sorta je občutljiva na zimski mraz in monilijo, odporna
proti škrlupu in spomladanskemu mrazu.

ŠAMPANJSKA RENETA
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: redna in obilna, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: sredina oktobra
•	Plodovi: srednje debeli, ploščati, koža je gladka, pri
skladiščenju mastna
•	Meso: ob obiranju trdo in zelo kislo, kasneje se
kislina omili, nekoliko trpko
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži do junija
Odporna sorta proti zimskemu mrazu.
Primerna za diabetike.

BOBOVEC
• Rast: srednje bujna, velika krošnja
• Rodnost: zarodi pozno, rodi obilno – izmenično,
pozno cveti – uide spomladanski pozebi
•	Čas obiranja: konec oktobra
•	Plodovi: drobni, valjasti, koža je zelene barve, na
sončni strani zamolklo rdeče priže
•	Meso: trdo, pri skladiščenju se zmehča, sladkokislega okusa, trpko
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži do maja
Sorta za predelavo.
MIROSAN d.o.o., Kasaze 95, 3301 Petrovče 
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STEBRIČASTE JABLANE - BALERINE
Odporne sorte, primerne za ekološko pridelavo.

REDCATS®
Izgled in okus te sorte je podoben sorti Gala. Zori v
sredini septembra.

STARCATS®
Izgled in okus te sorte je podoben Elstarju.
Zori v začetku septembra. Je srednje bujne rasti.

SUNCATS®
Sorta se ponaša z rdeče obarvanimi okusnimi jabolki.
Je srednje bujne rasti. Zori konec avgusta.
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HRUŠKE
PREGLED PO ČASU ZORENJA
HRUŠKE

julij

avgust

september

oktober

julij

avgust

september

oktober

julij

avgust

september

oktober

julij

avgust

september

oktober

JUNIJSKA LEPOTICA
DOBRA LOJZKA
ZGODNJA MORETINIJEVA
CARMEN®
KLAPOVA
RDEČA VILJAMOVKA
VILJAMOVKA
HARDIJEVA
KLERŽO
FETELOVA
KONFERANS
ALEXANDER LUCAS
DRUŠTVENKA
PAKHAMOVA
BOSKOVA
TEPKA
NOJABRSKAJA (NOVEMBRA)
DRUARDOVA
PASSE CRASSANE
PASTORJEVA
STEBRIČASTA HRUŠKA - OBELISK®
VINSKA MOŠTNICA

NEŠPLJA
NEŠPLJA

KUTINA
LESKOVAČKA

NASHI
BENITA
KOSUI
HOSUI
KUMOI
NIJISEIKI
SHINSSEIKI

MIROSAN d.o.o., Kasaze 95, 3301 Petrovče 
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JUNIJSKA LEPOTICA
• Rast: srednje bujna, ne zahteva krajšanja vej
• Rodnost: zarodi zgodaj, rodi dobro
• Cveti zgodaj in je občutljiva na pozebo med cvetenjem
•	Čas obiranja: začetek julija
•	Plodovi: srednje veliki, podolgovati, meso je belo, sočno, sladko
•	Skladiščenje: vzdrži do 5 dni
Primerna sorta za toplejša področja.

DOBRA LOJZKA
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: rodi dobro
•	Čas obiranja: sredina do konec julija
•	Plodovi: do srednje veliki, zelenkasto rumeni, deloma rdečkasti,
sladko-kislega okusa, zelo dobre arome
•	Skladiščenje: primerno za sprotno porabo

ZGODNJA MORETINIJEVA
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: zarodi zgodaj, rodnost je dobra, redna
• Cveti srednje zgodaj
•	Čas obiranja: konec julija, začetek avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, kožica je tanka, meso belkasto, čvrsto,
masleno, zelo dobrega in sladkega okusa
•	Skladiščenje: vzdrži do 10 dni
Primerna sorta za topla področja, občutljiva na škrlup in hrušev ožig.

CARMEN®
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: zarodi zgodaj, daje visok in reden pridelek
•	Čas obiranja: sredina avgusta
•	Plodovi: srednje veliki, podolgovati, zeleno rumeni, z rdečkastim
pridihom na sončni strani plodu
•	Meso: sočno, aromatično, sladkega in dobrega okusa
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži do 15 dni, v hladilnici do decembra
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KLAPOVA
• Rast: srednje bujna, oblikuje široko krošnjo
• Rodnost: srednje dobra, rodi redno
•	Čas obiranja: sredina avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, kožica pokrita s številnimi drobnimi
pikicami
•	Meso: rumenkasto belo, sočno, sladko-kiselkastega okusa
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži 10 dni, v hladilnici 30 dni
Sorta uspeva v zmerno toplih območjih. Odporna proti zimski in
spomladanski pozebi, občutljiva na škrlup.

RDEČA VILJAMOVKA
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: kasnejša in nekoliko slabša kot pri viljamovki
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, kožica je rdeče prelita
•	Meso: belkasto, sočno, sladko, z muškatno aromo
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži do 10 dni, v hladilnici do novembra
Močno občutljiva sorta na hrušev ožig. Ni primerna za predelavo.

VILJAMOVKA
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: zarodi zgodaj, rodi redno in obilno
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, kožica zelenkasto rumena, rjasta ob peclju
•	Meso: belkasto, zelo sočno, sladko, z muškatno aromo
•	Skladiščenje: vzdrži do 10 dni, v hladilnici do novembra
Nezahtevna sorta za podnebne razmere, odlična za svežo porabo in
predelavo.
Zelo občutljiva na hrušev ožig.

HARDIJEVA
• Rast: bujna
• Rodnost: zarodi pozno, rodi srednje in neredno
•	Čas obiranja: začetek septembra
•	Plodovi: srednje debeli, koža je zeleno oker barve, rahlo rdečkasta,
hrapava
•	Meso: sočno, sladko
•	Skladiščenje: vzdrži do 20 dni, v hladilnici do decembra
Ena izmed boljših namiznih sort.

MIROSAN d.o.o., Kasaze 95, 3301 Petrovče 
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KLERŽO
• Rast: slaba, slabo se razveja
• Rodnost: zarodi zgodaj, rodi obilno
•	Čas obiranja: sredina septembra
•	Plodovi: srednje debeli
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži 30 dni, v hladilnici do januarja

FETELOVA (ABATE FETEL)
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: rodi srednje dobro
•	Čas obiranja: sredina septembra
•	Plodovi: debeli, podaljšane oblike, kožica je pokrita z rdečkasto
rjavimi pikami
•	Meso: sočno, sladko, z rahlo kislino
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži 30 dni, v hladilnici do februarja
Izredno občutljiva sorta na hrušev ožig in fungicide z bakrom, zahteva
rodovitna tla.

KONFERANS
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: zarodi zgodaj, ima redne in velike pridelke
•	Čas obiranja: sredina septembra
•	Plodovi: srednje debeli, kožica prelita z rjasto prevleko
•	Meso: sočno, sladkega okusa, dišeče
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži do 15 dni, v hladilnici do februarja
Občutljiva sorta na hudo poletno vročino in hrušev ožig.
Odlična za svežo porabo in skladiščenje.

ALEXANDER LUCAS
• Rast: bujna do srednje bujna
• Rodnost: zarodi srednje zgodaj, srednje visok pridelek
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: veliki, zaobljene podolgovate oblike, kožica je gladka,
rumeno zelena
•	Meso: rumeno bele barve, sočno, kislo sladkega okusa
•	Skladiščenje: v kleti do sredine decembra, v hladilnici do januarja
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DRUŠTVENKA
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: zarodi pozno, rodi srednje dobro, neredno
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: debeli, s kratkim topim vratom
•	Meso: belkasto, izjemno okusno, kislo-sladko in dišeče
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži 30 dni, v hladilnici do aprila
Sodi med najokusnejše sorte.
Primerna za zmerno toplo - vlažno podnebje. Zelo občutljiva na
hrušev ožig.

PAKHAMOVA
• Rast: močna
• Rodnost: zarodi zgodaj, rodnost je dobra in redna
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: srednje debeli, zbite oblike, trebušasti
•	Meso: sočno, sladko-kislega okusa, dišeče
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži do novembra, v hladilnici do februarja
Sorta za toplejše podnebje. Odporna proti spomladanskim in zimskim
nizkim temperaturam.
Zelo občutljiva na hrušev ožig.

BOSKOVA
• Rast: bujna
• Rodnost: zarodi nekoliko kasneje, rodi redno in ima velike pridelke
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: srednje debeli
•	Meso: sočno, aromatično
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži 20 dni, v hladilnici do februarja
Občutljiva sorta na nizke zimske temperature in zelo občutljiva na
hrušev ožig.

TEPKA
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: rodi redno
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: srednje drobni, okrogle oblike z dolgim pecljem, koža
trda in trpka
Sorta je primerna za mošt in žganje.

MIROSAN d.o.o., Kasaze 95, 3301 Petrovče 
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NOJABRSKAJA (NOVEMBRA)
•
•
•
•

Rast: srednje bujna
Rodnost: rodi redno in dobro
Čas zorenja: konec septembra do začetek oktobra
Plodovi: veliki, zeleno rumeni, podolgovati, meso
je sladko, sočno, čvrsto in aromatično
• Skladiščenje: se dobro skladišči - v hladilnici zdrži
do februarja.
Robustna in na bolezni tolerantna sorta.

DRUARDOVA
• Rast: srednje bujna do bujna
• Rodnost: zarodi zgodaj, rodi redno in obilno
•	Čas obiranja: začetek oktobra
•	Plodovi: srednje debeli
•	Meso: sočno
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži do 60 dni, v hladilnici
do januarja

PASSAE CRASSANE
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: zarodi zgodaj, rodi redno in dobro
•	Čas obiranja: sredina oktobra
•	Plodovi: debeli, jabolčne oblike, koža je debela
•	Meso: drobnozrnato, sočno, sladko-kislega okusa
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži do decembra, v hladilnici do junija
Občutljiva sorta na spomladansko in zimsko pozebo.
Zelo občutljiva na ognjevko.
Primerna za zavetne lege.
Primerna za svežo porabo in industrijsko predelavo.

PASTORJEVKA
• Rast: srednje bujna do bujna
• Rodnost: zarodi zgodaj, rodi redno in obilno
•	Čas obiranja: začetek ali sredina oktobra
•	Plodovi: srednje debeli
•	Meso: rumeno, sočno, sladko-kislega okusa
•	Skladiščenje: v kleti vzdrži do 60 dni, v hladilnici do januarja
Sorta je občutljiva na ognjevko.
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STEBRIČASTA HRUŠKA - OBELISK®
• Rast: stebričasta, pokončna in piramidalna
• Rodnost: zarodi zgodaj, reden in srednje velik
pridelek
•	Čas obiranja: sredina oktobra
•	Plodovi: srednje veliki, okroglasto ovalni, rumeno
zelene barve, z rdečim pridihom
•	Meso: sladko in aromatično
•	Skladiščenje: v kleti do januarja, v hladilnici do
maja
Primerna sorta tudi za predelavo.

VINSKA MOŠTNICA
• Rast: srednje bujna do bujna
•	Čas obiranja: sredina oktobra
•	Plodovi: srednje debeli do debeli
•	Meso: rumeno belo
Odlična sorta za predelavo.

NEŠPLJA
NEŠPLJA
•	Rast: grm ali do 6 m visoko drevo, poganjki so
bodeči
•	Rodnost: redna in obilna
•	Čas zorenja: konec oktobra, plodovi lahko ostanejo
na drevesu in se zaradi mraza umedijo, v decembru
jih lahko užitno mehke trgamo z drevesa
•	Plodovi: užitna je notranjost plodov pod
povrhnjico, medeno sladkega okusa
Trdi odtrgani plodovi se pri tej sorti zmehčajo v dveh
ali treh tednih in takrat postanejo užitni.

MIROSAN d.o.o., Kasaze 95, 3301 Petrovče 
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KUTINA
LESKOVAČKA
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: zarodi zgodaj, rodi redno ter obilno, cveti
pozno
•	Čas obiranja: konec septembra, začetek oktobra
•	Plodovi: debeli, jabolčne oblike
•	Meso: rumenkasto, sočno, kiselkastega okusa in
zelo aromatično
Najbolj kakovostna sorta za domačo in industrijsko
predelavo.
Je občutljiva na nizke zimske temperature in sušo.

NASHI – AZIJSKA HRUŠKA
BENITA
• Rast: bujna in pokončna
• Rodnost: hitro rodi, dobro in redno
•	Čas obiranja: sredina julija
•	Plodovi: srednje debeli ali debeli, rumeno rjave barve, meso je
sočno in hrustljavo z značilno aromo
•	Skladiščenje: 2-3 mesece
Ta sorta je križanec nashija in evropske hruške. Je odporna proti
boleznim.

HOSUI
• Rast: bujna
• Rodnost: stalna in zelo obilna
•	Čas obiranja: začetek septembra
•	Plodovi: srednje veliki, okrogle oblike, meso je hrustljavo, sočno,
kislo-sladkega okusa
•	Skladiščenje: v hladilnici vzdrži 4-5 mesecev
Pri tej sorti se priporoča redčenje plodov na rodnih vejah.
Opraši jo sorta Hosui.
Občutljiva na ognjevko.
pred zrelostjo
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KOSUI
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: pozna, dobra
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: srednje veliki, sploščeno okrogle oblike, meso je
hrustljavo, zelo sočno, sladko, aromatično
• Skladiščenje: v hladilnici vzdrži 3-4 mesece
Priporoča se redčenje plodov na rodnih vejah.
Sorto opraši sorta Nijisseiki.
Občutljiva na ognjevko.
pred zrelostjo

KUMOI
• Rast: bujna, privlačno obarvani listi
• Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: začetek septembra
•	Plodovi: srednje veliki, sploščene okrogle oblike, belo meso z
blagim okusom jagode
•	Skladiščenje: do maja
Samooplodna sorta.

zrel plod

NIJISSEIKI
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: pozna in dobra
•	Čas obiranja: začetek septembra
•	Plodovi: srednje veliki, okrogle oblike, sladkega in aromatičnega
okusa
•	Skladiščenje: v hladilnici do februarja
Priporoča se redčenje plodov, primerna sorta za predelavo.

SHINSSEIKI
• Rast: srednje bujna
• Rodnost: pozna, zelo dobra
•	Čas obiranja: konec avgusta ali začetek septembra
•	Plodovi: srednje veliki, sploščeno okrogle oblike, meso je
hrustljavo, zelo sočno, zelo sladko, aromatično
•	Skladiščenje: v hladilnici vzdrži do 5 mesecev
Odlična sorta za komercialno pridelavo.
Priporoča se redčenje plodov na rodnih vejah.
Opraši jo sorta Hosui.
Občutljiva na ognjevko.
MIROSAN d.o.o., Kasaze 95, 3301 Petrovče 
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SLIVE
PREGLED PO ČASU ZORENJA
SLIVE

julij

avgust

september

RUTH GESTETTER
ERSINGER
ČAČANSKA ZGODNJA
MORETINI 355
CALIFORNIA BLUE
TOPFIRST®
ČAČANSKA LEPOTICA
WANGENHEIMOVA
SHIRO
BILSKA RANA
ČAČANSKA RODNA
NANCY MIRABELLE
GRAF ALTHANS RENEKLODE
QUILLINS RENKLODA
BLUEFREE
HERMAN
ZELENI RINGLO
STANLEY
VALOR
DOMAČA ČEŠPLJA
FELLENBERG
PRESENTA®
VALJEVKA
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RUTH GESTETTER
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: začetek julija
•	
Plodovi: veliki, ovalno okrogle oblike, meso je zelo
sočno in se dobro loči od koščice

ERSINGER
• Rast: bujna
•	Rodnost: redna in dobra, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: sredina julija
•	Plodovi: srednje debeli, meso je sladko, aromatično
Je delno samooplodna, cepka.

ČAČANSKA ZGODNJA
• Rast: močna
•	Rodnost: redna in dobra, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: sredina julija
•	Plodovi: srednje veliki, srednje velika koščica, meso
je rumeno, čvrsto, sočno, sladko-kislo, aromatično
Je samoneoplodna sorta, dobro jo oprašita Čačanska
lepotica ali Stanley.
Je cepka.
Sorta je odporna proti moniliji, sadež odlične kvalitete.

MORETTINI 355
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra, cveti srednje zgodaj
•	Čas obiranja: sredina julija
•	
Plodovi: debeli, srčaste oblike, meso je rdečkasto,
mehko, zelo sočno, sladko-kislega okusa
Je avtosterilna.
Sorta je občutljiva na pozebo.
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CALIFORNIA BLUE
• Rast: srednje močna
•	Rodnost: zarodi srednje zgodaj, rodi redno in
srednje dobro, cveti srednje zgodaj
•	Čas obiranja: konec julija
•	Plodovi: srednje debeli, elipsaste oblike, meso je
čvrsto, manj sočno
Je delno samooplodna.
Primerna le za svežo porabo.

TOPFIRST®
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: konec julija
•	Plodovi: podoglovati, meso je sočno in se dobro
loči od koščice
Sorta je tolerantna na šarko.

ČAČANSKA LEPOTICA
• Rast: srednje močna
•	Rodnost: redna in dobra, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: konec julija, začetek avgusta
•	Plodovi: zelo veliki, majhna koščica, meso je čvrsto,
sočno, aromatično
Je samooplodna sorta, cepka.
Primerna za svežo porabo in predelavo.

ČAČANSKA NAJBOLJŠA
•	Rast: zelo bujna, piramidna krošnja, cveti srednje
zgodaj
•	Čas obiranja: začetek avgusta
•	Plodovi: veliki, ovalne oblike, nekoliko kislega,
osvežujočega okusa
Je avtosterilna, cepka, dobro jo opraši sorta Stanley.
Primerna za svežo porabo.
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WANGENHEIMOVA
• Rast: bujna
•	Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: začetek avgusta
•	Plodovi: srednje veliki, okroglo ovalne oblike, sočni
in sladki
Sorta je vsestransko uporabna za namizno uporabo in
predelavo.

BILSKA RANA
• Rast: bujna, močna visoka krošnja
•	Rodnost: redna in dobra, zarodi zgodaj, ker cveti
pozno je manj občutljiva za pozebe
•	Čas obiranja: sredina avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, meso je rumeno, sladkokislega okusa
Je samooplodna sorta, cepka.
Primerna za svežo porabo in kompote, manj za sušenje.

ČAČANSKA RODNA
• Rast: močna
•	Rodnost: redna in dobra, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: sredina do konec avgusta
•	Plodovi: srednje veliki, majhna koščica, meso je
rumeno, čvrsto, zelo sočno, aromatično
Je samoneoplodna sorta, dobro jo oprašita Čačanska
lepotica in Stanley.
Je cepka.

NANCY MIRABELLE
• Rast: bujna, pokončna
•	Rodnost: redna in obilna, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: konec avgusta – začetek septembra
•	Plodovi: rumeni, drobnejši, zelo sladki. Koščica se
dobro loči od mesa.
Je samooplodna sorta
Primerna za svežo porabo in za predelavo.
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GRAF ALTHANS RENEKLODE
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: začetek septembra
•	Plodovi: srednje debeli, meso je zlato rumene
barve, aromatično sladko-kislega okusa

QUILLINS RENKLODA
• Rast: bujna
•	Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: začetek septembra
•	Plodovi: srednje debeli, meso je zlato rumene
barve, aromatično sladko-kislega okusa
Je samooplodna.

BLUEFREE
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: zarodi zgodaj, rodnost je srednje visoka
in stalna, cveti srednje pozno
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: srednje debeli
Je delno samooplodna, cepka, dobro jo oprašita sorti
President in Stanley.
Primerna le za svežo porabo.

ZELENI RINGLO
• Rast: bujna, razprostrta krošnja
•	Rodnost: neredno rodi, a takrat obilno
•	Čas obiranja: konec avgusta, začetek septembra
•	Plodovi: srednje debeli, okrogli, rumene barve,
meso je čvrsto, precej sladko, aromatično, prezreli
plodovi so manj kakovostni
Je delno samooplodna, dobro jo oprašita domača
češplja in bilska rana.
Sorta je primerna za toplejše lege, občutljiva na
monilijo.
Za svežo porabo.
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STANLEY
•	Rast: srednje bujna, občutljiva za spomladansko
pozebo
•	Rodnost: zarodi zgodaj, rodi redno in obilno
•	Čas obiranja: začetek septembra
•	Plodovi: zelo debeli, podolgovati, sladko-kislega
okusa
Je samooplodna, cepka.
Vsestransko uporabni plodovi.

VALOR
• Rast: bujna
•	Rodnost: redna in dobra, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: veliki, okrogli
•	Meso: rumeno, prijetnega okusa
Je avtosterilna, dobro jo opraši sorta Stanley, je cepka.

DOMAČA ČEŠPLJA
• Rast: srednje bujna, pokončna
•	Rodnost: zarodi zgodaj, rodi obilno, včasih
izmenično
•	Čas obiranja: sredina septembra
•	Plodovi: srednje debeli, podolgovate oblike, meso
je čvrsto, sočno, sladko-kislo, zelo aromatično, z
majhno koščico
Je samooplodna.
Sorta je vsestransko uporabna, odporna proti pozebi
in ni občutljiva za monilijo.

PRESENTA®
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: zarodi zgodaj, rodi dobro in redno
•	Čas obiranja: septembra
•	Plodovi: srednje debeli, temno modri, čvrsti, meso
je svetlo rumeno, aromatičnega in sladkega okusa
Dobro se skladišči. Je samooplodna in je cepka.
Odporna je na šarko.
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FELLENBERG
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: zarodi zgodaj, rodnost je redna in dobra,
cveti pozno
•	Čas obiranja: začetek do sredina septembra
•	Plodovi: srednje veliki plodovi, modre barve,
ovalne oblike, meso je rumeno, sladkega okusa
Je samooplodna sorta. Vsestransko uporabni plodovi,
ki se dobro skladiščijo.

PRESIDENT
• Rast: bujna
•	Rodnost: redna in dobra, zarodi zgodaj
•	Čas obiranja: konec septembra
•	Plodovi: zelo debeli, elipsaste oblike, sočni, sladki,
plodovi so trpežni, lahko jih otresamo z drevesa
Je avtosterilna, cepka.
Dobro jo opraši sorta Stanley.
Vsestransko uporabna.
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ČEŠNJE, VIŠNJE
PREGLED PO ČASU ZORENJA
ČEŠNJE

maj

junij

julij

maj

junij

julij

BURLAT
RIVERSOVA RANA
MAJERJEVA
GIORGIA
VIGRED
BING
BITNERJEVA
HEDELFINŠKA
NAPOLEONOVA
NORDWUNDER
NEW STAR
STELLA
SUMMIT
SUNBURST
VAN
DENISENOVA BELICA
KORDIA
GERMERSDORFSKA
LAPINS
IRENA®
REGINA

VIŠNJE
GEREMA
KELLERIS 16
REKSELLE
MONTMORENCY
GORSEMSKA
KEREŠKA
LOTOVKA

ČEŠNJE
BURLAT
• Rast: srednje močne rasti
•	Rodnost: dobra, cveti srednje pozno
•	Čas obiranja: konec maja
•	Plodovi: zelo debeli, temno rdeče rjave barve,
sočni, sladkega okusa
Oprašijo jo sorte Germersdorfska, Van in Giorgia.
Občutljiva na monilijo, zelo občutljiva na pokanje,
izredna debelina plodov v tem času zorenja.
MIROSAN d.o.o., Kasaze 95, 3301 Petrovče 
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RIVERSOVA RANA
•	Rast: zaradi široke krošnje se priporoča nižja
drevesna oblika
•	Rodnost: dobra in redna, cveti zgodaj
•	Čas obiranja: konec maja
•	
Plodovi: srednje veliki, srčasti, temno rdeče barve,
zelo dobrega okusa
Oprašita jo sorti Napoleon in Burlat.
Občutljiva je na pozebe, priporočena je zavetna lega.

MAJERJEVA
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra in redna
•	Čas obiranja: konec maja, začetek junija
•	
Plodovi: debeli, čvrsto meso sladkega okusa
Oprašijo jo sorte Germersdorfska, Van in Giorgia.

GIORGIA
• Rast: srednje bujna in široka
•	Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: začetek junija
•	
Plodovi: debeli, temno rdeči, čvrsti, sladko-kislega
okusa
Opraši jo sorta Van.
Sorta ni občutljiva za pokanje plodov.

NORDWUNDER
• Rast: srednje bujna, precej široka
•	Rodnost: zelo dobra, cveti pozno
•	Čas obiranja: sredina junija
•	Plodovi: zelo debeli, srčaste oblike, temno rjave
rdeče barve, sočni, hrustavka s čvrstim mesom
Sorta je precej odporna proti mrazu in zelo rodna.
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VIGRED
• Rast: srednje bujna, razprostrta
•	Rodnost: cveti srednje pozno
•	Čas obiranja: začetek junija
•	Plodovi: srčaste oblike, živo rdeče barve
Je srednje občutljiva za mraz in pokanje plodov.

BING
• Rast: bujna, razprostrta krošnja
•	Rodnost: dobra, cveti pozno
•	Čas obiranja: sredi junija
•	Plodovi: veliki, srčasti, temno rdeče barve, sočni,
sladko-kiselkastega okusa
Oprašujeta jo sorti Van in Burlat.
Občutljiva je na pokanje plodov.

BITNERJEVA
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: sredi junija
•	Plodovi: debeli, temno rdeče barve, sočni, sladkega
okusa

HEDELFINŠKA
• Rast: bujna, široka in gosta krošnja
•	Rodnost: obilna
•	Čas obiranja: sredi junija
•	Plodovi: srednje veliki ali veliki, ovalni, temno
rdeče barve, sladko-kiselkastega okusa
Oprašuje jo sorta Van.
Ni pretirano občutljiva na pokanje plodov in gnilobo.
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NAPOLEONOVA
• Rast: srednje bujna, piramidna krošnja
•	Rodnost: zelo rodna, cveti srednje zgodaj
•	Čas obiranja: sredina junija
•	Plodovi: debeli, meso je belo, sladko-kiselkastega
okusa, hrustavka
Opraši jo sorta Hedelfinška.
Primerna je za toplejše lege.
Plodovi so zelo občutljivi na pokanje in monilijo.

NEW STAR
• Rast: srednje bujna, široko razprta krošnja
•	Rodnost: dobra, cveti zgodaj
•	Čas obiranja: sredina junija
•	Plodovi: veliki, kožica je temno rdeča, meso je
čvrsto, temno rdeče
Sorta je samooplodna.

STELLA
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: zelo rodna
•	Čas obiranja: sredina junija
•	Plodovi: veliki, temno rdeče barve, srčaste oblike,
sladko-kislega okusa, hrustavka
Sorta je samoplodna.

DENISENOVA BELICA BELA HRUSTAVKA
• Rast: bujna, široka krošnja
•	Rodnost: zelo dobra in redna, cveti pozno
•	Čas obiranja: sredina, konec junija
•	Plodovi: srendnje veliki, rumenkasto belo, sladkokislo meso
Opraši jo sorta Napoleonova.
Sorta je odporna proti mrazu.
Uspeva na vsaki vrsti tal.
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SUMMIT
• Rast: srednje bujna, pokončna
•	Rodnost: srednje pozna, cveti srednje pozno
•	Čas obiranja: sredina, konec junija
•	Plodovi: zelo veliki, srčaste oblike, meso je svetlo
rdeče, zelo aromatično
Oprašujejo jo sorte: Sunburst, Van, Lapins, Hedelfinška.
Srednje občutljiva na pokanje plodov.

SUNBURST
• Rast: precej pokončna in bujna
•	Rodnost: dobra, zgodaj zarodi, cveti srednje pozno
•	Čas obiranja: sredina junija
•	Plodovi: zelo debeli, meso je rdeče, sladkokiselkastega okusa
Je samooplodna.
Sorta je precej odporna proti pokanju plodov.

VAN
• Rast: bujna, pokončna
•	Rodnost: izredno zgodaj rodi, pozno cveti
•	Čas obiranja: sredina junija
•	Plodovi: srednje debeli, temno rdeči, zelo čvrsti,
sladko-kislega okusa
Opraši jo sorta Burlat.
Sorta ima izredno zgodnji začetek rodnosti in je dobre
kakovosti.

KORDIA
• Rast: bujna
•	Rodnost: dobra, cveti pozno
•	Čas obiranja: sredina, konec junija
•	
Plodovi: srednje debeli, srčaste oblike, temno
rdeče barve, so čvrsti, zelo sočni, sladko-kislega
okusa
Oprašijo jo sorte Regina, Van, Summit in Sunburst.
Sorta je precej občutljiva na spomladansko pozebo ter
malo občutljiva na pokanje plodov.
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GERMERSDORFSKA
• Rast: bujna, piramidna
•	Rodnost: zarodi pozno, rodi slabše, cveti bolj
pozno
•	Čas obiranja: konec junija
•	Plodovi: veliki, meso je zelo čvrsto, temno rdeče,
okus je sladko-kisel, nekoliko greni
Oprašujeta jo sorti Burlat in Hedelfinška.
Sorta ni preobčutljiva na mraz, dobro uspeva le v
svežih, rahlih tleh ob dobrem gnojenju. Plodovi v
dežju pokajo.

REGINA
• Rast: bujna
•	Rodnost: dobra, cveti pozno
•	Čas obiranja: konec junija, začetek julija
•	Plodovi: srednje debeli, srčaste oblike, meso
je svetle barve, zelo čvrsto, odličnega okusa,
hrustavka
Je avtosterilna, oprašijo jo sorte Kordia, Sunburst,
Germersdorfska in Summit.
Sorta je dobro odporna proti pozebi, plodovi pa so
precej odporni proti pokanju.

LAPINS
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: zarodi zgodaj, rodi obilno, cveti sredi
sezone
•	Čas obiranja: konec junija, začetek julija
•	Plodovi: veliki, ob polni zrelosti potemnijo, meso je
sladko-kislega okusa, hrustavka
Je samooplodna.
Sorta je univerzalna opraševalka za vse sorte, ki cvetijo
istočasno. Plod je precej odporen proti pokanju.

IRENA®
• Rast: bujna in pokončna, dobro se obrašča
• Rodnost: rodi redno in dobro
• Čas zorenja: konec junija, začetek julija
• Plodovi: debeli, srčaste oblike, zelo sočni, temno rdeče
barve, aromatičnega sladko kislega okusa
Oprašujejo jo sorti Regina in Kordia.
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VIŠNJE
GEREMA
• Rast: šibka do srednje bujna, pokončna
•	Rodnost: rodna, cveti pozno
•	Čas obiranja: začetek julija
•	Plodovi: srednje debeli, meso je sočno, temno
rdeče barve, izrazito kisli
Je samooplodna.
Obiramo jo lahko s tresenjem.

KELLERIS 16
• Rast: močna
•	Rodnost: zarodi zgodaj, rodi redno in obilno, cveti
bolj pozno
•	Čas obiranja: začetek julija
•	Plodovi: srednje debeli, meso je zelo sočno, temno
rdeče barve, mehko in ni izrazito kislo
Je samooplodna.
Plodovi so primerni tudi za svežo porabo. Obiramo jo
lahko s tresenjem.

REKSELLE
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: zarodi zgodaj, rodi redno, cveti bolj
pozno
•	Čas obiranja: začetek julija
•	Plodovi: srednje veliki, meso je zelo sočno,
temno rjavo rdeče barve, okus je sladko-kisel, zelo
aromatičen
Je samooplodna.
Zahteva poletno rez, sicer so poganjki pregosti in
plodovi slabše kakovosti. Obiramo jo lahko s tresenjem.

MONTMORENCY
• Rast: srednje bujna, pokončna
•	Rodnost: zarodi zgodaj, redno rodi, cveti pozno
•	Čas obiranja: začetek, sredina julija
•	
Plodovi: srednje debeli, meso je svetlo rdeče,
mehko in izrazito kislo, lepo se loči od koščice
Je samooplodna.
Sorta rodi obilno, če je posajena v zavetju in na
sončnem mestu.
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GORSEMSKA
• Rast: srednje bujna, pokončna
•	Rodnost: zelo rodna, cveti zgodaj
•	Čas obiranja: sredina julija
•	Plodovi: dokaj debeli, meso je temno rdeče, zelo
sočno, sladko-kislega okusa, lepo se loči od koščice,
kislina je izrazita
Je samooplodna.
Zahteva primerno rez, ker se močno obrašča.
Plodovi se lahko obirajo s tresenjem vej.

KEREŠKA
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: srednja rodnost, srednje velik pridelek
•	Čas obiranja: sredina julija
•	Plodovi: debeli, temno rdeče barve, aromatični,
sladko kislega okusa. Meso se dobro loči od koščice.
Primerna tudi za svežo porabo.
Oprašijo jo Lotovka, Gorsemska, Germersdorfska,
Nortwunder.

LOTOVKA
• Rast: šibka do srednje bujna, povešujoča
•	Rodnost: redna in visoka rodnost
•	Čas obiranja: sredina julija
•	Plodovi: srednje debeli, temno rdeče barve. Lepo
se loči od koščice. Sočno, aromatično, sladko
kislega okusa
Je samooplodna sorta. Zelo primerna tudi za
predelavo.
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BRESKVE, NEKTARINE, MARELICE
PREGLED PO ČASU ZORENJA
BRESKVE

junij

julij

avgust

september

junij

julij

avgust

september

junij

julij

avgust

september

AMSDEN
SPRINGCREST
SPRINGBELLE
DIXIREED
ROYAL GLORY
ALEXANDER
FAIRHAVEN
PLOŠČATA BRESKEV SATURN
REDHAVEN
MARIA BIANCA
SUNCREST
MARIA MARTA
GLOHAVEN
NORMAN
CRESTHAVEN
BENEDICTE®
VETERAN
FAYETTE
KERNECHTER
SANDWICH
WASSENBERGER
RDEČA VINOGRADNIŠKA
VINOGRADNIŠKA

NEKTARINE
ARMKING
CALDESSI 2000
INDEPENDENCE
SNOW QUEEN
SPRING RED
NECTARED 4
STARK REDGOLD
VENUS
EARLY BLAZE
FANTASIA

MARELICE
HARCOT
HARGRAND
SAN CASTREZE
ORANGERED (BHART)
GOLDRICH
EARLY ORANGE
HARLAYNE
HAROGEM
OGRSKA
BERGERON
NOVOSADSKA KASNOCVETNA
KURESIA®
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BRESKVE
AMSDEN
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: sredina junija
•	
Plodovi: srednje debeli, meso je sočno, sladko in
odličnega okusa

SPRINGCREST
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra, cveti zgodaj
•	Čas obiranja: sredina junija
•	Plodovi: srednje debeli, meso je rumeno, čvrsto,
zelo sočno
Je samooplodna.
Zahteva toplejše lege.
Odlična sorta za svežo porabo.

SPRINGBELLE
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: sredina do konec junija
•	Plodovi: srednje debeli, sočni, dobrega okusa

DIXIREED
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra, cveti srednje pozno
•	Čas obiranja: sredina julija
•	Plodovi: srednje debeli, čvrsto meso
Delno odporna proti zimski pozebi. Je polcepka.
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ALEXANDER
• Rast: bujna
•	Rodnost: dobra in redna
•	Čas obiranja: konec julija
•	Plodovi: srednje debeli, kožica je na sončni strani
temno rdeče barve. Meso je sočno, aromatično,
sladkega okusa.

FAIRHAVEN
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: obilna in redna
•	Čas obiranja: konec julija
•	Plodovi: ovalne oblike, precej atraktivnega izgleda,
rdeče barve na zeleni osnovi, dobro rumeno meso,
se dobro loči od koščice
Ni priporočljiva za komercialno zasaditev.

PLOŠČATA BRESKEV SATURN
• Rast: bujna
• Rodnost: zarodi zgodaj, rodi redno in obilno
• Čas zorenja: začetek avgusta
• Plodovi: 
srednje sploščene oblike, lepega videza,
meso je čvrsto, bele barve in sladko. So
odličnega okusa.
Koščica se lepo loči od mesa. Plodovi so najprimernejši
za svežo uporabo.

REDHAVEN
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: odlična in redna, cveti srednje pozno
•	Čas obiranja: konec julija, začetek avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, meso je rumeno oranžne
barve, rdečkasto pri koščici, čvrsto, odličnega okusa
Je cepka.
Odporna proti zimski pozebi in pozebi med cvetenjem.
Zaradi rodnosti in kakovosti plodov je vodilna sorta
breskev.
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MARIA BIANCA
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra, cveti srednje pozno
•	Čas obiranja: začetek, sredina avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, meso je belo, sladko
Je cepka.
Odporna proti zimskemu mrazu.

SUNCREST
• Rast: bujna
•	Rodnost: dobra pri izdatnem redčenju, cveti
srednje zgodaj
•	Čas obiranja: sredina avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, meso je oranžno rumeno,
zelo trdno, sočno, aromatično, zgodaj se obarvajo
in ostanejo na drevju, ne da bi prezoreli
Je samooplodna in cepka.
Odlična sorta.

MARIA MARTA
•	Rodnost: dobra, cveti srednje zgodaj
•	Čas obiranja: sredina avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, meso je rumeno, ob koščici
rahlo rdeče, sočno, sladko-kislega okusa
Je polcepka.

GLOHAVEN
• Rast: bujna
•	
Rodnost: dobra, cveti srednje pozno
•	
Čas obiranja: sredina avgusta
•	
Plodovi: debeli, meso je oranžno rumeno, pri
koščici rdečkasto, čvrsto, okusno
Je samooplodna in cepka.
Primerna za svežo porabo, predelavo in zamrzovanje.
Je delno odporna proti zimski pozebi.
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NORMAN
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra, cveti srednje pozno
•	Čas obiranja: začetek, sredina avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, meso je oranžno rumene
barve, zelo čvrsto, okusno
Je samooplodna.
Zelo uporabna za predelavo.
Izredno prilagodljiva sorta za ekološke razmere.

CRESTHAVEN
• Rast: bujna
•	Rodnost: neredna, cveti srednje pozno
•	Čas obiranja: sredina, konec avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, meso je rumeno, čvrsto,
sočno, zelo okusno
Je samooplodna in cepka.
Primerna za domačo predelavo in za zamrzovanje.
Odporna proti zimskemu mrazu.

BENEDICTE®
• Rast: bujna
•	Rodnost: zarodi zgodaj, rodi redno in obilno
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: veliki, debeli, rdeče obarvani, meso je bele
barve, sočno, sladko kislega okusa
Je cepka, vsestransko uporabna.
Dobro se skladišči.
Je zelo tolerantna na breskovo kodravost.

VETERAN
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: velika in redna, cveti pozno
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: debeli, meso je oranžno rumeno, sočno,
sladko-kislega okusa
Je samooplodna in delna cepka.
Zelo cenjena sorta, predvsem za predelavo.
Najodpornejša sorta proti zimskemu mrazu.
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FAYETTE
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra in redna, cveti srednje zgodaj
•	Čas obiranja: začetek septembra
•	Plodovi: srednje debeli, meso je rumeno, čvrsto,
sočno, dobrega okusa
Je samooplodna in cepka.
Odlična sorta poznih breskev.
Primerna za svežo porabo in predelavo.
Odporna proti mrazu.

KERNECHTER
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra in redna
•	Čas obiranja: začetek septembra
•	Plodovi: srednje veliki, belo meso, aromatično,
prijetno kislega okusa
Je dobra cepka.

WASSENBERGER
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: začetek septembra
•	Plodovi: srednje debeli, belo mesnati

RDEČA VINOGRADNIŠKA
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra in redna
•	Čas obiranja: začetek septembra
•	Plodovi: zelo aromatični, meso ob kožici rdečkasto
obarvano
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VINOGRADNIŠKA
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra in redna
•	Čas obiranja: september
•	Plodovi: drobni, okusni

PLOŠČATA BRESKEV: SANDWICH
• Rodnost: cveti pozno, s tem se izogne pozebi
•	Čas obiranja: september
•	Plodovi: sploščene oblike, aromatičnega okusa in z
majhno koščico.
Je cepka in manj občutljiva na breskovo kodravost.

NEKTARINE:
ARMKING
• Rast: bujna
•	Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: začetek julija
•	Plodovi: srednje debeli, malo podolgovate oblike,
meso je rumeno, okusno
Je samooplodna, ni cepka.
Odlična sorta, sadimo jo na toplejše kraje.

CALDESSI 2000
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra in redna
•	Čas obiranja: konec julija
•	Plodovi: debeli, bleščeče rdeče obarvani, meso je
belo, zelo dobrega okusa
Je pol cepka.
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INDEPENDENCE
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra in redna, cveti srednje pozno
•	Čas obiranja: začetek avgusta
•	
Plodovi: srednje debeli, meso je rumeno rdečkasto,
precej sočno, sladko-kiselkasto
Je cepka.
Odporna proti pozebi.

SNOW QUEEN
• Rast: bujna
•	Rodnost: dobra in redna
•	Čas obiranja: začetek avgusta
•	Plodovi: debeli, kožica je na sončni strani temno
rdeče barve. Meso je bele barve, sočno, aromatično,
sladkega okusa. Dobro se loči od koščice.

SPRING RED
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: začetek avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, kožica je bleščeče rdeča,
okus je sladko-kiselkast in dober
Je cepka.

NECTARED 4
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: sredina avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, intenzivno rdeče barve,
čvrsto meso, sočno, rumeno obarvano
Polcepka.
Primerna za toplejše lege.
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STARK REDGOLD
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra in redna
•	Čas obiranja: sredina, konec avgusta
•	Plodovi: debeli, meso je rumeno oranžno, sočno,
čvrsto, sladko-kislega okusa, kožica je intenzivno
rdeče barve
•	Plodovi: odporni proti plesni
Je cepka.

VENUS
• Rast: bujna
•	Rodnost: redna, ne obilna
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, meso je rumeno, ob koščici
rahlo rdeče, sočno, kislo-sladko, aromatično
Je samooplodna, je cepka.

EARLY BLAZE
• Rast: bujna
•	Rodnost: dobra in redna
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, sočni in sladko-kislega
okusa
Je kostenica.

FANTASIA
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra
•	Čas obiranja: konec avgusta
•	Plodovi: debeli, sočni in sladko-kislega okusa,
meso se dobro loči od koščice
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MARELICE
HARCOT
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra, cveti pozno
•	Čas obiranja: konec junija, začetek julija
•	Plodovi: srednje debeli, meso je oranžno rumene
barve
Je cepka.
Je avtosterilna, opraši jo sorta Hargrand.

HARGRAND
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra, cveti pozno
•	Čas obiranja: začetek julija
•	Plodovi: srednje debeli, meso je oranžno rumene
barve, precej sočno, aromatično
Je samooplodna in cepka.

SAN CASTREZE
• Rast: bujna, razprta
•	Rodnost: redna, odlična, cveti zgodaj
•	Čas obiranja: začetek julija
•	Plodovi: srednje debeli, meso je svetlo oranžno,
srednje čvrsto, aromatično, od koščice se dobro
ločijo

ORANGERED (BHART)
• Rast: bujna
•	Rodnost: dobra, cveti pozno
•	Čas obiranja: začetek julija
•	Plodovi: srednje debeli, meso je rumeno oranžne
barve, precej sočno, sladko-kislega okusa,
aromatično
Je delno samooplodna in cepka, oprašuje jo sorta
Hargrand.
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GOLDRICH
• Rast: bujna
•	Rodnost: srednje dobra, cveti srednje zgodaj
•	Čas obiranja: začetek, sredina julija
•	
Plodovi: srednje debeli, meso je temno rumene
barve, okusni
Je cepka, delno samooplodna.

EARLY ORANGE
• Rast:srednje bujna, kompaktna, stožčasta
•	Rodnost: redna, velik pridelek
•	Čas obiranja: sredina julija
•	Plodovi: srednje debeli, oranžne barve z rdečim
pridihom. Meso je čvrsto, sočno, aromatično,
sladko kislega okusa in se dobro loči od koščice.
Je samooplodna sorta in odporna proti šarki.

HARLAYNE
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: velik pridelek
•	Čas obiranja: sredina julija
•	Plodovi: srednje debeli, oranžne barve z rdečim
pridihom. Meso je zelo čvrsto, sladko kislega okusa
in se dobro loči od koščice.
Je samooplodna sorta. Odlična sorta za svežo porabo,
primerna tudi za predelavo.

HAROGEM
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: redna, velik pridelek
•	Čas obiranja: sredina julija
•	Plodovi: srednje debeli, oranžne barve z rdečim
pridihom. Meso je čvrsto, aromatično, sladko
kislega okusa in se dobro loči od koščice.
Je samooplodna sorta.
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OGRSKA
• Rast: precej bujna
•	Rodnost: dobra, cveti pozno
•	Čas obiranja: sredina, konec julija
•	Plodovi: srednje debeli, meso je oranžno rumene
barve, precej sočno, sladko-kislega okusa,
aromatično
Je cepka.
Samooplodna sorta.

BERGERON
• Rast: precej bujna
•	Rodnost: dobra, cveti pozno
•	Čas obiranja: konec julija
•	Plodovi: srednje debeli, meso je oranžno rumene
barve, precej sočno, sladko-kislega okusa,
aromatično
Je cepka.

NOVOSADSKA KASNOCVETNA
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra in redna
•	Čas obiranja: konec julija
•	Plodovi: svetlo oranžne barve, srednje debeli,
okrogli, sočni, aromatični
Zelo pozno cveti, zato ima večje možnosti, da se izogne
škodi zaradi spomladanske pozebe.
Cepka, odlična sorta za predelavo.

KURESIA®
• Rast: bujna in robustna
• Rodnost: dobra in redna
• Čas zorenja: konec julija- začetek avgusta
• Plodovi: srednje veliki, kožica je oranžne barve z
rdečim pridihom. Meso je čvrsto in sočno,
aromatičnega, sladko-kislega okusa.
Je odporna na šarko.
Je samooplodna cepka.
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JAGODIČEVJE
PREGLED PO ČASU ZORENJA
MALINE

junij

julij

avgust

september

oktober

junij

julij

avgust

september

oktober

junij

julij

avgust

september

oktober

junij

julij

avgust

september

oktober

GLEN AMPLE (brez trnov)
GLEN DEE
WILLAMETTE
TULAMEEN
GLEN LYON (brez trnov)
LITTLE SWEET SISTER
AMIRA
REGINA
SUGANA
AUTUMN BLISS
HERITAGE
HIMBO TOP
ALPEN GOLD
VALENTINA
AUTUMN TREASURE (brez trnov)
POLKA
ROSANA
GOLDEN EVEREST (rumena malina)
GOLDEN BLISS (rumena malina)
APRICOT (oranžna malina)
BLACK JEWEL (črna malina)

ROBIDE
THORNFREE
LOCH NESS
LITTLE BLACK PRINCE®

TAYBERRY
KRIŽANEC MALINA X ROBIDA

AMERIŠKE BOROVNICE
BLUETTA
DUKE
EARLY BLUE
PATRIOT
BLUERAY
BLUECROP
BERKELEY
OZARK BLUE®
DARROW
LIBERTY®
HORTBLUE PETITE®
PINK LEMONADE
BRIGITTA
CHANDLER®
COVILLE
LATE BLUE
ELLIOTT
LEGACY
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MALINE
GLEN AMPLE
• Rast: srednje bujna do bujna, pokončna
•	Rodnost: velika do zelo velika
•	Čas zorenja: sredina junija
•	Plodovi: srednje veliki, svetlo rdeči, okroglo stožčaste oblike, trdni
• Okus: dober, sladko kiselkast
Poganjki so brez trnov.

GLEN DEE
• Rast: s rednje bujna do bujna, pokončna
• Rodnost: v elika do zelo velika
• Čas zorenja: konec junija
• Plodovi: veliki, svetlo rdeči
• Okus: z elo dober, aromatičen
Poganjki so brez trnov

WILLAMETTE
• Rast: zelo bujna
•	Rodnost: velika
•	Čas zorenja: konec junija
•	Plodovi: srednje veliki, podolgovati, temno rdeči
• Okus: sladek
Enkrat rodna.
Občutljiva na zimsko pozebo.

TULAMEEN
• Rast: bujna
•	Rodnost: velika
•	Čas zorenja: od konec junija do sredine julija
•	Plodovi: srednje veliki, okrogli
• Okus: sladek
Enkrat rodna, zelo velik pridelek, odlična za večje nasade.
Občutljiva na mraz.

GLEN LYON (BREZ TRNOV)
• Rast: bujna
•	Rodnost: velika in redna
•	Čas zorenja: začetek in sredina julija
•	Plodovi: veliki, rdeči
• Okus: zelo aromatičen in sladek
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LITTLE SWEET SISTER
• Rast: s rednje bujna, pokončna
• Rodnost: enkrat rodna
• Čas zorenja: od julija do septembra
• Plodovi: z elo debeli, sladkega okusa
• Okus: s ladek, aromatičen
Poganjki so malo trnati. Zaradi krajših poganjkov je zelo primerna za
sajenje v lonce ali balkonska korita.

AMIRA
• Rast: bujna in pokončna
•	Rodnost: velik pridelek, dvakrat rodna
•	Čas zorenja: konec junija in avgusta
•	Plodovi: veliki in zelo obstojni, temno rdeče barve
• Okus: sladek in zelo dober
Dolgo obstojni plodovi. Odporna je na nizke zimske in visoke poletne
temperature.

REGINA
• Rast: srednje bujna do bujna
•	Rodnost: vsoka rodnost, dvakrat rodna
•	Čas zorenja: junij in avgust
•	Plodovi: veliki, svetlo rdeči, sladki
• Okus: zelo dober, sladko kiselkast

SUGANA
• Rast: bujna in pokončna
•	Rodnost: vsoka rodnost, dvakrat rodna
•	Čas zorenja: junij in avgust do oktober
•	Plodovi: izjemno veliki, rdeči
• Okus: sladek, aromatičen

AUTUMN BLISS
• Rast: bujna, visoka in pokončna
•	Rodnost: velika, dvakrat rodna
•	Čas zorenja: sredina junija in začetek avgusta
•	Plodovi: veliki, temneje rdeči, trdni
• Okus: blag, sladek, aromatičen

MIROSAN d.o.o., Kasaze 95, 3301 Petrovče 

57

HERITAGE
• Rast: bujna, do 2 m
•	Rodnost: dvakrat rodna
•	Čas zorenja: junija in avgusta
•	Plodovi: srednje debeli
• Okus: sladek

HIMBO TOP®
• Rast: bujna
•	Rodnost: velika, dvakrat rodna
•	Čas zorenja: julij in avgust
•	Plodovi: veliki, svetlo rdeči, obstojni
• Okus: prijeten in aromatičen

ALPEN GOLD
• Rast: bujna
•	Rodnost: dobra rodnost
•	Čas zorenja: julij in avgust do prvih pozeb
•	Plodovi: veliki, svetlo rumeni do oranžni
• Okus: sladek z izraženo kislino

VALENTINA
• Rast: bujna
•	Rodnost: velika, dvakrat rodna
•	Čas zorenja: julij in september
•	Plodovi: rožnato marelične barve, srednje debeli, rahlo podolgovati
• Okus: sladek, aromatičen

AUTUMN TREASURE
• Rast: srednje bujna, pokončna
•	Rodnost: dvakrat rodna
•	Čas zorenja: julij in september do oktober
•	Plodovi: zelo debeli, sladkega okusa
• Okus: sladek, aromatičen
Poganjki so brez trnov. Zaradi krajših poganjkov je zelo primerna za
sajenje v lonce ali balkonska korita.
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POLKA
• Rast: srednje bujna, pokončna
•	Rodnost: velika, dvakrat rodna
•	Čas zorenja: julija in septembra
•	Plodovi: srednje veliki, tdni, kompaktni, srednje do temno rdeči
• Okus: dober

ROSANA
• Rast: bujna
•	Rodnost: velika
•	Čas zorenja: od konec avgusta do sredine oktobra
•	Plodovi: srednje veliki, okrogli
• Okus: sladek

GOLDEN EVEREST
• Rast: bujna
•	Rodnost: dobra rodnost
•	Čas zorenja: od avgusta do septembra
•	Plodovi: svetlo rumeno oranžni
• Okus: sladek z izraženo kislino

GOLDEN BLISS
• Rast: srednje bujna in pokončna
•	Rodnost: srednje velika, dvakrat rodna
•	Čas zorenja: junij in avgust
•	Plodovi: srednje veliki, citronasto rumene barve, jesenski plodovi
so večji in obstojnejši
• Okus: sladek

APRICOT
• Rast: srednje bujna, visoka in pokončna
•	Rodnost: velika, dvakrat rodna
•	Čas zorenja: julij in september
•	Plodovi: rumeno oranžne barve
• Okus: sladek in aromatičen
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BLACK JEWEL
• Rast: zelo bujna
•	Rodnost: velika
•	Čas zorenja: junij, julij
•	Plodovi: temno modri
• Okus: sladek

ROBIDA
THORNFREE
• Rast: bujna, brez trnja
•	Rodnost: zelo velika
•	Čas zorenja: avgust
•	Plodovi: veliki do zelo veliki, podolgovati, črni
• Okus: prijetno kisel
Občutljiva sorta na nizke zimske temperature in sivo plesen.

LOCHNESS
• Rast: bujna, brez trnja, ima močne in pokončne rozge
•	Rodnost: zelo velika
•	Čas zorenja: sredina avgusta do prve pozebe
•	Plodovi: veliki
• Okus: aromatičen in sladko-kisel
Sorta daje visok in kakovosten pridelek in ne potrebuje opore.

LITTLE BLACK PRINCE®
• Rast: srednje bujna, pokončna
•	Rodnost: dvakrat rodna
•	Čas zorenja: julij in avgust do oktober
•	Plodovi: modro črni, srednje veliki
• Okus: sladko kiselkast, aromatičen
Zaradi svoje kompaktne rasti je zelo primerna za zasaditev v lonce in
balkonska korita.

TAYBERRY
KRIŽANEC MALINA X ROBIDA
• Rast: bujna, višine do 3 m
•	Čas zorenja: avgust
•	Plodovi: podolgovati, rdeče barve, aromatični, podobni malini
Sorta Buckingham tayberry je brez trnov.
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AMERIŠKE BOROVNICE
BRIGITTA
• Rast: močna in bujna
•	Čas zorenja: julij
•	Rodnost: obilna
•	Plodovi: debeli

CHANDLER®
•	Rast: bujna, široka in visoka
•	Čas zorenja: julij, avgust
•	Rodnost: obilna
•	Plodovi: zelo veliki, čvrsti in temno obarvani

BERKELEY

COVILLE

• Rast: močna, široka, višina do 2 m
•	Čas zorenja: začetek julija
•	Rodnost: zelo velika in stalna
•	Plodovi: debeli, sladko-kislega okusa in
aromatični, primerni za vse vrste porabe

• Rast: močna, višina do 2 m
•	Čas zorenja: konec julija
•	Rodnost: zelo velika
•	Plodovi: debeli, sladko-kislega okusa z izrazito
aromo
Odporna je proti nizkim zimskim temperaturam.

BLUERAY

DARROW

• Rast: močna, široka, višina do 2 m
•	Čas zorenja: začetek, sredina julija
•	Rodnost: redna in obilna
•	Plodovi: zelo debeli, kislo-sladkega okusa
Zaradi obilne rodnosti grm potrebuje oporo.

• Rast: močna in bujna
•	Čas zorenja: julij, avgust
•	Rodnost: obilna
•	Plodovi: debeli, rahlo kisli
Odporna proti zimskim temperaturam, primerna za
svežo porabo.

BLUECROP

DUKE

• Rast: močna, široka, višina do 2 m
•	Čas zorenja: začetek julija
•	Rodnost: zelo velika in stalna
•	Plodovi: debeli, sladko-kislega okusa in
aromatični, primerni za vse vrste porabe

• Rast: močna in pokončna
•	Čas zorenja: zgodaj, sredina junija
•	Rodnost: obilna
•	Plodovi: debeli
Odporna je proti mrazu.
Za svežo porabo.

Sorta je odporna proti mrazu, suši in boleznim.
Grm je treba močno rezati, sicer rodi preveč in ima
drobne plodove.

BLUETTA

EARLY BLUE

•	Rast: srednje bujna, gosto razraščena, visoka le
do 1,5 m
•	Čas zorenja: zgodaj, sredina junija
•	Rodnost: srednja
•	Plodovi: srednje debeli, okusni

• Rast: močna, pokončna
•	Čas zorenja: zgodnja, sredina junija
•	Rodnost: obilna
•	Plodovi: srednje veliki

Sorta je odporna proti mrazu.
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ELLIOT

LEGACY

• Rast: visoka in pokončna
•	Čas zorenja: avgust
•	Rodnost: obilna in redna
•	Plodovi: srednje debeli, zelo trdi, rahlo kislega
okusa

• Rast: močna in bujna
•	Čas zorenja: julij, avgust
•	Rodnost: obilna
•	Plodovi: debeli

HORTBLUE PETITE®

LIBERTY®

•	Rast: bujna, kompaktne rasti, zraste od 1 do 1,2 m
•	Čas zorenja: od julija do avgusta in od septembra
do sredine oktobra
• Rodnost: d
 vakrat rodna
• Plodovi: modri, srednje veliki in zelo okusni
Zaradi svoje kompaktne rasti je primerna tudi za
sajenje v lonce.

• Rast: bujna
•	Čas zorenja: obiramo jo lahko zelo dolgo –
postopoma zori od začetka julija pa vse do
sredine avgusta
• Rodnost: obilno in redno
•	Plodovi: aromatični in čvrsti, odličnega osvežilno
sladko kiselkastega okusa

JERSEY

OZARK BLUE®

• Rast: zelo močna, široka, višina do 2 m
•	Čas zorenja: konec julija
•	Rodnost: rodi redno in obilno, polna rodnost po
desetem letu
•	Plodovi: nekoliko bolj drobne jagode, sladkokislega okusa
Odporna je proti zimskemu mrazu, plodovi so
primerni za zamrzovanje.

• Rast: močna, bujna
•	Čas zorenja: julij
•	Rodnost: obilna
•	Plodovi: debeli, aromatični
Zaradi obilne rodnosti grm potrebuje oporo.

LATE BLUE
• Rast: močna in bujna
•	Čas zorenja: avgust
•	Rodnost: obilna
•	Plodovi: debeli
Primerna za svežo porabo.

PINK LEMONADE
• Rast: bujna, visoka
•	Rodnost: rodi redno in dobro
•	Čas zorenja: julij
•	Plodovi: rožnate barve, zelo sladkega okusa
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SIBIRSKA BOROVNICA
NOVE SORTE HASKAP JAGOD (SIBIRSKE BOROVNICE) Z VELIKIMI PLODOVI
• Rast: grm zraste od 0,8 do 1,8 m
•	Čas zorenja: maj, junij
•	Rodnost: do 2 kg na grm
•	Plodovi: podolgovati temno modri
•	Tla: potrebuje dobra vrtna tla
ne potrebuje kislih tal

in

vlago,

Za boljšo rodnost se priporoča zasaditev različnih sort
haskap jagod.

•	Sorte:
- Aurora
- Boreal Blizzard
- Boreal Beast
- Honey Bee
- Jugana
- Vostorg

i ma podolgovate, zelo velike plodove (1,9 g), sladkega okusa, zgodnja sorta
ima še posebej velike plodove (2,8 g), sladkega okusa, pozna sorta
ima zelo velike plodove (1,9 g), zelo sladkega okusa, pozna sorta
ima zelo velike plodove (1,9 g), aromatičnega sladko kislega okusa, zgodnja sorta
ima velike plodove (1,4 g), aromatičnega sladko kislega okusa, srednje zgodnja sorta
ima velike plodove (1,6 g), aromatičnega sladko kislega, skladnega okusa, zgodnja sorta

AMERIŠKA BRUSNICA
				

• Rast: nizka, zimzelen grm, pokrovna rastlina
•	Čas zorenja: začetek oktobra
•	Rodnost: velika
•	Plodovi: zreli so zelo zdravi, vsebujejo
antioksidante, ljudsko zdravilo
Odporna je proti nizkim temperaturam.

JAGODA GOJI
				

• Rast: vzgajamo kot grm, višina 1 do 3 m.
•	Cveti od julija dalje
•	Čas zorenja: od julija dalje vse do prve pozebe
•	Plodovi: rdeče podolgovate jagode do 2 cm
Rastlino uvrščamo med tradicionalne zdravilne
rastline, saj vsebuje veliko antioksidantov.
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JAGODE
ALBION
•	Rast: srednje bujna
•	Rodnost: večkrat rodna, visok pridelek
•	Čas zorenja: od pomladi do jeseni
•	Plodovi: zelo veliki, podolgovato koničasti, lepega
videza, temno rdeče barve, čvrstega mesa
• Okus: sladek in aromatičen

MARA DES BOIS
•	Rast: bujna, primerna tudi za obešanke
•	Rodnost: večkrat rodna, visok pridelek
•	Čas zorenja: od pomladi do mraza
•	Plodovi: srednje veliki, temno rdeče-oranžne
barve, meso je sočno, rdeče in topno
•	Okus: zelo sladek in aromatičen, spominja na
gozdne jagode

ELSANTA
•	Rast: srednje bujna
•	Rodnost: visok pridelek, rodi srednje zgodaj
•	Plodovi: veliki, zaokroženo koničaste oblike, svetlo
rdeče barve, meso je sočno in čvrsto
•	Okus: sladek in aromatičen, velja za eno
najokusnejših sort

ARONIJA
				

• Rast: grm, višina 1,5 do 2 m.
•	Čas zorenja: sredina avgusta
•	Plodovi: zaradi trpkosti niso primerni za sveže
uživanje ampak izključno za predelavo, vsebujejo
veliko vitamina A in C ter vitamine skupine B, veliko
antocianov, taninov in čreslovin
Zaradi temno rdeče barve plodov je rastlina primerna
kot rastlinsko barvilo. Dobro prenaša sušo.
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RDEČA KOSMULJA
				

• Rast: bujna, razvejana, zraste do 1,2 m, poganjki so
obrasli s trnji
•	Čas zorenja: konec junija
•	Rodnost: velika in stalna
•	Plodovi: srednje veliki, z izraženimi svetlimi žilami
• Okus: prijeten, sladko-kisel
Odporna je proti mrazu.

RUMENA KOSMULJA
				

• Rast: bujna, razvejana, zraste do 1,2 m, poganjki so
obrasli s trnji
•	Čas zorenja: konec junija
•	Rodnost: velika in stalna
•	Plodovi: srednje veliki, z izraženimi svetlimi žilami
• Okus: prijeten, sladko-kisel
Odporna je proti mrazu.

BELI RIBEZ
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• Rast: bujna, zraste do 1,5 m
•	Rodnost: velika
•	Čas zorenja: julij
•	Grozd: srednje dolg
• Okus: kiselkast
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RDEČI RIBEZ
DETVAN
• Rast: bujna , pokončna
•	Rodnost: obilna
•	Čas zorenja: začetek julija
•	Plodovi: srednje veliki, podolgovati, temno rdeče barve, sočni,
prijetnega sladko-kislega okusa
Sorta je odporna na sivo plesen.

JONKHER VAN TEETS
• Rast: bujna, pokončna
•	Rodnost: obilna
•	Čas zorenja: julij
•	Plodovi: grozd je dolg, jagode so velike, živo rdeče barve, rahlo
aromatične

JUNIFER
• Rast: bujna, ker se veje upogibajo, se goji ob opori
•	Rodnost: obilna, cveti v začetku aprila, zato lahko pozebe
•	Čas zorenja: julij
•	Plodovi: grozd je dolg, jagode debele, živo rdeče barve, sladkokislega okusa

LOSAN
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: obilna in redna
•	Čas zorenja: konec junija
•	Plodovi: podolgovati, svetlo rdeči, zelo sočni, sladko-kislega okusa

RED LAKE
• Rast: srednje bujna, primeren za gojenje ob opori
•	Rodnost: velika, cveti zgodaj
•	Čas zorenja: konec junija
• Plodovi: grozd je zelo dolg, jagode so srednje debele, svetlo rdeče
barve, prijetnega, milega sladko-kislega okusa
Soorta je uporabna za svežo porabo.
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RONDOM
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: obilna in redna
•	Čas zorenja: julij
• Plodovi: svetlo rdeči, zelo sočni, sladko-kislega okusa

ROVADA
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: zelo velika, cveti pozno
•	Čas zorenja: konec julija
• Plodovi: grozd je dolg, jagode so zelo debele, rdeče barve,
aromatične
Primerna tudi za predelavo.

ČRNI RIBEZ
OTELO
•	Rast: srednje bujna
•	Rodnost: zelo dobra
•	Čas zorenja: julij
•	Plodovi: podolgovat grozd, velike in sočne jagode
•	Okus: sladko kiselkast

ROSENTHAL
• Rast: močna, odprta
•	Rodnost: velika
•	Čas zorenja: druga polovica junija
• Plodovi: grozd je dolg in rahel
• Okus: kisel
Sorta je občutljiva na spomladanske pozebe.
Zrele jagode hitro odpadejo.
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TITANIA
• Rast: bujna do zelo bujna, zelo pokončna
•	Rodnost: zelo velika
•	Čas zorenja: začetek julija
• Plodovi: grozd je srednje dolg
• Okus: kisel

JOSTA
		
KRIŽANEC ČRNI RIBEZ X KOSMULJA
• Rast: zelo močna, precej razvejana
•	Rodnost: zelo velika, polno rodi po četrtem letu
•	Čas zorenja: sredina junija
•	Plodovi: temne barve, sladko-kislega okusa,
podobni črnemu ribezu, vsebujejo veliko
vitamina C

RAKITOVEC
LEIKORA – ženska rastlina
•	Rast: bujna, gosto se razrašča, zraste od 3 - 5 metrov
•	Čas zorenja: sredina septembra
•	Plodovi: oranžni, prijetno kiselkastega okusa, zelo
zdravilni in hranljivi, primerni za pripravo sokov,
marmelad in kot dodatki jedem.
Za oprašitev potrebuje moško rastlino Pollmix.
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KIVI ALI AKTINIDIJA
		

HAYWARD – ŽENSKA RASTLINA
• Rast: vzpenjalka do 5 m, lahko jo oblikujemo
•	Lega: sončna
•	Odpornost: na zimski mraz je odporen, občutljiv
na spomladansko pozebo
•	Čas cvetenja: konec maja
•	
Čas zorenja: konec oktobra
•	Plodovi: srednje debeli, težki od 100-120 g, sladkokislega okusa, primerni za skladiščenje
Potrebuje opraševalno sorto.

TUSCIA – ženska rastlina
• Rast: vzpenjalka do 5 m, lahko jo oblikujemo
•	Lega: sončna
•	Odpornost: na zimski mraz je odporen, občutljiv
na spomladansko pozebo
•	Čas cvetenja: konec maja
•	
Čas zorenja: konec oktobra
•	Plodovi: srednje debeli, težki 120 g, sladko-kislega
okusa, skladiščenje 4 do 5 mesecev
Potrebuje opraševalno sorto (Tomuri).
Tuscia je nov in izboljšan klon sorte Hayward, za
katerega je značilen večji pridelek, večji in kvalitetnejši
plodovi ter daljše skladiščenje.

TOMURI –
moška rastlina - opraševalec
•	Rast: vzpenjalka, nima plodov, po cvetenju bujno
raste, višina do 5 m
•	Lega: sončna
•	Čas cvetenja: konec maja
•	Plodovi: kot moška rastlina ima zakrnele pestiče in
nima plodov
Opraševalec za Hayward.

ARGUTA
• Rast: vzpenjalka, višina do 5 m
•	Lega: sončna
•	Čas cvetenja: konec maja
•	Plodovi: drobni, z gladko kožico
Je delno samooplodna. Za boljšo oplodnjo potrebuje
opraševalca – Cornelli.
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RDEČA ARGUTA
• Rast: vzpenjalka, višina do 5 m
•	Lega: sončna
•	Čas cvetenja: konec maja
•	Plodovi: drobni, z gladko kožico
Je delno samooplodna. Za boljšo oplodnjo potrebuje
opraševalca – Cornelli.

CORNELLI – moška rastlina opraševalec
•	Rast: po cvetenju izredno bujna, vzpenjalka
do 5 m
•	Lega: sončna do delno senčna
•	Čas cvetenja: konec maja
•	Plodovi: kot moška rastlina nima plodov
Opraševalec za žensko rastlino Arguta.

AIRGOLD – ženska rastlina
•	Rast: vzpenjalka, višina 3 do 8 m, lahko jo
oblikujemo
•	Odpornost: odporna na zimski mraz
•	Lega: sončna
•	Čas cvetenja: maj - junij
•	
Čas zorenja: konec oktobra
•	Plodovi: srednje debeli, rjavo rumene barve, z
rumenim mesom in gladko kožo, zelo sladkega
okusa
Potrebuje opraševalno sorto Testolin.

TESTOLIN – moška rastlina
•	Rast: vzpenjalka, nima plodov, zraste do 5 m
•	Lega: sončna
•	Čas cvetenja: maj - junij
•	Plodovi: kot moška rastlina nima plodov
Opraševalec za sorto Airgold.
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KAKI
• Rast: srednje bujna, drevo zraste do višine 3,5 m
•	Rodnost: dobra in redna, drevo zarodi v tretjem
letu
•	Čas obiranja: začetek novembra

				

Vanilijo sadimo na sončne lege. Zanjo so nevarne
pozne jesenske pozebe. Ob močni suši drevo odvrže
plodove, rastlina zahteva namakanje in gnojenje.
Varstvo pred škodljivci in boleznimi ni potrebno.

Sorte v ponudbi:

VANILIJA
Plodovi: en plod tehta približno 250 g; če so nastali z oprašitvijo, niso trpki in jih lahko uživamo že trde; če
pa so plodovi nastali brez oprašitve, so trpki, uživamo jih umedene.

TIPO
Plodovi: en plod tehta približno 250 g, trdi plodovi imajo trpek okus, uživamo jih, ko se umedijo, imajo zelo
sladek okus.
Tipo je odpornejši od Vanilije.

ČOKOLATINO
Plodovi: plodovi so manjši kot pri ostalih sortah. Zori oktobra. Obilno rodi, plodovi so zelo sladki, meso je
temnejše. Trdi plodovi so užitni takoj, brez umeditve. Služi tudi kot opraševalec za druge sorte.

MELO
Plodovi: srednje veliki in užitni takoj, brez umeditve. Meso je sladko in čvrsto.

RAGNO
Plodovi: en plod tehta približno 250 g, trdi plodovi imajo trpek okus, uživamo jih, ko se umedijo – potem
imajo zelo sladek okus. Plodovi v spodnjem delu značilno koncentrično razpokajo.

MELO
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LESKE
ISTRSKA DEBELOPLODNA =
DOLGOPLODNA
• Rast: srednje močna, obilo koreninskih poganjkov
•	Rodnost: zelo dobra, cveti in brsti srednje zgodaj
•	Čas zorenja: začetek septembra
•	Plodovi: debeli, pri praženju povrhnjica zlahka
odstopi
Oprašuje jo Halska.
Ugajajo ji vinogradniške lege, v vrtovih jo gojimo za
domačo uporabo.

PAUTET
• Rast: zelo bujna, pokončna
•	Rodnost: redna in obilna, cveti in brsti srednje
zgodaj
•	Čas zorenja: začetek septembra
•	Plodovi: drobni

TONDA DI GIFFONI
• Rast: močna
•	Rodnost: rodi redno in obilno, zarodi v 4. letu, cveti
in brsti zgodaj
•	Čas zorenja: sredina avgusta
•	Plodovi: srednje debeli, pri praženju povrhnjica
zlahka odstopi
Oprašuje jo Istrska debeloplodna, primerna za sajenje
na višjih legah.

TONDA GENTILE DELLE LANGHE
• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: srednje visok pridelek
•	Čas zorenja: konec avgusta
•	Plodovi: okrogli, srednje debeli, z bleščečo svetlo
rjavo luščino, dobre arome in nežnega okusa
Zelo primerna sorta tudi za praženje.
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HALSKA
• Rast: bujna, pokončna
•	Rodnost: povprečna, cveti in brsti srednje zgodaj
•	Čas zorenja: sredina septembra
•	Plodovi: debeli
Opraševalka za Istrsko dolgoplodno lesko.
Oprašuje jo Istrska leska in druge leske.
Dobro prenaša nizke temperature.

		

LANDSBERŠKI RDEČI
• Rast: šibka
•	Rodnost: dobra
•	Čas zorenja: september
•	Plodovi: drobni

CEPLJENE LESKE - RAZLIČNE SORTE
Cepljena leska v primerjavi s klasično razmnoženimi leskami nimajo številnih koreninskih poganjkov, zato jo
je lažje vzgojiti v želeno gojitveno obliko in vzdrževati z rezjo.

MANDELJ
				

FERRAGNES
•	Rast: srednje bujna
•	Rodnost: cveti pozno
•	Čas zorenja: konec septembra
•	Plodovi: koničasti, z nagubano skorjo, jedrca so
srednje debela
Plodovi so poleg sveže porabe zelo primerni tudi za
predelavo.
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KOSTANJ
MARSOL
•	Rast: bujna in pokončna
•	Rodnost: sredjna
•	Čas zorenja: začetek oktobra
•	Plodovi: v ježici se razvijejo dva do trije normalni
plodovi, okroglasto trikotne oblike, svetleče
rdečkasto rjave barve, težki povprečno 13–15 g

BOUCHE DE BÉTIZAC
•	Rast: srednje bujna in pokončna
•	Rodnost: zelo dobra in redna
•	Čas zorenja: konec septembra – začetek oktobra
•	Plodovi: običajno razvije dva normalna ploda v
ježici. Plod je velik, ploščat, široko eliptične oblike,
povprečno težak okrog 16 g

MARAVAL
•	Rast: srednje bujna, rahlo pokončna
•	Rodnost: zelo dobra in redna
•	Čas zorenja: druga dekada oktobra
•	Plodovi: zelo veliki, v povprečju tehtajo 15–
17 g, široko eliptične trikotne oblike, svetleče,
temnorjave rdečkaste barve z rahlimi prižami

PRECOCE MIGOULE
•	Rast: srednje bujna do šibka
•	Rodnost: zelo dobra
•	Čas zorenja: konec septembra
•	Plodovi: veliki, trikotno eliptične oblike, svetlo
rjave barve, težki od 12–15 g
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OREH
GEISENHEIMSKA SELEKCIJA 139
•	Rast: bujna
•	Rodnost: rodi redno in obilno
•	Čas zorenja: sredi oktobra
•	Plodovi: srednje veliki do veliki, široko ovalne
oblike. Jedrca so dobrega okusa, rumenkaste
barve.
Opraševalci so Franquette, Fernor, Fernette, delno je
tudi samooplodna.

ELIT
•	Rast: bujna
•	Rodnost: zarodi zgodaj, rodi redno in zadovoljivo.
•	Čas zorenja: sredi oktobra
•	Plodovi: ovalne oblike, srednje veliki. Jedrce je
svetlo rumeno, zelo okusno in se zlahka izlušči.
Odporna sorta proti spomladanskim pozebam.
Opraševalci so Parisienne, Franquette in
Gajzenhajmske selekcije, delno se lahko opraši tudi
sama.

FERNETTE
•	Rast: srednje bujno
•	Rodnost: zarodi zelo zgodaj in redno ter obilno
rodi.
•	Čas zorenja: druga dekada oktobra
•	Plodovi: veliki. Jedrce je veliko in nekoliko
rjavkasto.
Dobro kljubuje poznim spomladanskim pozebam.
Opraševalec je Franquette.

FERNOR
•	Rast: srednje bujna
•	Rodnost: zarodi zelo zgodaj in je zelo rodna
•	Čas zorenja: drugi teden oktobra
•	Plodovi: rahlo podolgovat, srednje velik. Jedrce
je zelo svetlo, odlične kakovosti.
Opraševalci so Fernette, Franquette.

FRANQUETTE

LARA
•	Rast: bujna rast
•	Rodnost: zarodi zelo zgodaj, rodnost je zelo
obilna in redna.
•	Čas zorenja: prva polovica oktobra
•	Plodovi: veliki, privlačne okroglasto kopaste
oblike. Jedrce je svetlo rjavo.
Opraševalci so Franquette, Fernor, Fernette.

PARISIENNE
•	Rast: bujna
•	Rodnost: zarodi zgodaj in rodi srednje
•	Čas zorenja: sredi oktobra
•	Plodovi: okroglaste ovalne oblike, srednje velik
do velik. Jedrce je kakovostno, svetlo rjavo in se
zlahka izlušči.
Odporna proti spomladanskim pozebam. Oprašuje
jo Elit.

ŠAMPION
• Rast: bujna
• Rodnost: dobro rodi
• Čas zorenja: prva polovica oktobra
• Plodovi: veliki, po obliki podolgovati, z rahlo
zašiljenim vrhom. Jedrce je veliko,
temnejše barve.
Je srednje občutljiva sorta za spomladanske pozebe.
Plodovi so občutljivi za bakterijsko pegavost.
Opraševalci so franquette, elit in NS-pozni.

•	Rast: srednje bujna
•	Rodnost: rodi redno in dobro
•	Čas zorenja: druga dekada oktobra
•	Plodovi: srednje veliki, podolgovati. Jedrce je
zelo svetlo, odličnega okusa in se lahko izlušči.
Odporna sorta proti pozebi. Oprašuje jo Elit.
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OSTALE SADNE VRSTE
ČRNI BEZEG
				

• Rast: zraste od 3 do 5 m visok grm ali drevo
•	Rodnost: velik in reden pridelek cvetov in plodov
•	Cvetovi: v juniju zacvetijo izredno aromatični in
veliki cvetovi, ki se ne osipavajo
•	Čas zorenja: september
•	Plodovi: velike in enakomerno zrele jagode
Haschberg je vodilna sorta črnega bezga v intenzivni
pridelavi.

ČRNA MURVA
ILLINOIS
• Rast: z raste okoli 5 m
• Rodnost: dobra, v rodnost preide zgodaj
• Čas zorenja: zori zelo dolgo, postopoma od julija do
septembra
• Plodovi: veliki in črni plodovi, skoraj brez semen,
aromatični in zelo sladki

SHIN-TSO
• Rast: od 4 – 6 m velik grm ali nižje drevo s široko krošnjo
• Rodnost: dobra
• Čas zorenja: od julija do avgusta
• Plodovi: intenzivno aromatični sladko kisli plodovi, rdečkasto črne barve

MILANOWEK
• Rast: hitro rastoče, do 8 m visoko drevo
• Rodnost: zelo dobra
• Čas zorenja: zori postopoma, od sredine junija do konca septembra, glavni pridelek pa daje v začetku
julija
• Plodovi: veliki, podolgovati, čvrste, sladke in aromatične črne plodove
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BELA MURVA
				

• Rast: srednje bujna
•	Rodnost: dobra in redna
•	Čas zorenja: sredina julija
•	Plodovi: bele barve in sladkega okusa
Plodovi so poleg sveže porabe zelo primerni tudi za
predelavo.

ŠMARNA HRUŠICA
				

• Rast: od 2,5 m do 3 m visok grm ali manjše drevo
• Cvetenje: april, maj
•	Plodovi: malo večji od borovnic, temne barve,
sladkega okusa
S privlačnimi belimi cvetovi spomladi in intenzivno
obarvanostjo listov jeseni je Šmarna hrušica tudi zelo
dekorativna rastlina.
Sorte v ponudbi:

MARTIN
•	Čas zorenja: junij
•	Plodovi: veliki in zelo okusni, sladkega okusa,
temne barve

PRINCE WILLIAM
•	Čas zorenja: junij
•	Plodovi: veliki, temno modri, sladki

SMOKY
•	Čas zorenja: junij
•	Plodovi: srednje veliki, modrovijolični, sladki, sočni
in aromatični

SLEYT
• Čas zorenja: junij, a prej kot ostale sorte
• Plodovi: sladkega okusa, temne barve

KRASNOJARSKAJA
• Čas zorenja: konec junija, začetek julija, zori pozneje kot ostale sorte
• Plodovi: okusni plodovi sladkega okusa, temne barve
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SKORŠ
				

• Rast: bujna, zraste do 8 m
•	Rodnost: redna in srednje visoka
•	Čas zorenja: konec septembra – začetek oktobra
•	Plodovi: okroglasti, veliki do 5 cm, prijetnega
kiselkastega okusa
Plodovi se lahko uporabljajo za svežo porabo kot tudi
za predelavo.

GRANATNO JABOLKO
WONDERFUL
•	Rast: bujna, namenimo ji dovolj prostora, vsaj
4x3m
•	Rodnost: dobra in redna
•	Čas zorenja: konec septembra
•	Plodovi: srednje debeli, v velikosti jabolka, temno
rdeči, zrna so velika, intenzivno rdeče barve,
sočnega in sladkega okusa, prijetno dišijo
Pozimi prenese temperature tudi do 17 °C. Je
samooplodna. Primerna za tople, sončne in zavetne
lege.

ŠTAJERSKA FIGA
				

• Rast: zraste do 3 m v višino in do 4 m v širino
•	Čas zorenja: avgust – september
•	Plodovi: srednje veliki, rjave barve, sočni, sladki in
odličnega okusa
Štajerska figa velja za eno izmed najodpornejših sort
fig na nizke zimske temperature, zato je zelo primerna
za gojenje v celinskem delu Slovenije.

BELA FIGA
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• Rast: zraste do 3 m v višino in do 4 m v širino
•	Čas zorenja: avgust – september
•	Plodovi: srednje veliki, rumeno zelene barve, sočni,
sladki in odličnega okusa

Katalog SADNIH VRST IN SORT

TEMNA FIGA
				

• Rast: zraste do 3 m v višino in do 4 m v širino
•	Čas zorenja: avgust – september
•	Plodovi: veliki, temno vijolične barve, sočni, sladki
in odličnega okusa

ŽIŽULA
				

• Rast: drevo ali grm, zraste od 2-6 m v višino
•	Čas zorenja: oktober
•	Plodovi: rdečkasto rjave barve, prijetno sladko
kiselkastega okusa
Plodovi so zelo primerni tudi za predelavo.

RUMENI DREN
				

JOLICO

• Rast: v obliki grma zraste do 3 m, drevo pa zraste do
5m
• Čas zorenja: zori avgusta do septembra
• Plodovi: plodovi - drnulje so velike do 3 cm in
rdeče barve. Uporabne so za predelavo
v marmelade, kompote, žganje. Za svežo
porabo morajo odležati.

JULIUSZ

• Rast: od 3 do 4 m visok grm ali manjše drevo. Raste počasi.
• Cvetenje: februar - marec
• Čas zorenja: konec avgusta, septembra
• Plodovi: se imenujejo DRNULJE so 2-3 cm veliki, svetlo do temno rdeče obarvani. Za sveže uživanje so
primerni le čezmerno dozoreli plodovi. Lahko jih kandiramo, sušimo iz njih izdelujemo sokove,
marmelade, kis in žgane pijače.
Rumeni dren je tudi zelo lepa okrasna rastlina - rumeni cvetovi se pričnejo odpirati že februarja do marca.
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ŠIPEK
•	Rast: do 3 m visok grm
•	Cvetenje: od maja do junija, z
rožnatimi, dišečimi cvetovi
•	Čas zorenja: september, a obiramo
ga šele oktobra ali novembra (ko jih
omehča slana)
•	Plodovi: se tradicionalno uporabljajo
za pripravo zdravilnih čajev ter
marmelad.
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OKRASNE RASTLINE
OKRASNA JABLANA ‘Lizet’

• Rast: zraste od 3,5 do 4 m
•	Cvetenje: z rožnato vijoličnimi cvetovi obilno cveti v aprilu in maju. Zelo okrasni so tudi majhni, temno
rdeči plodovi, ki se razvijejo jeseni in na drevesu običajno ostanejo do zime.

OKRASNE ČEŠNJE (Prunus serrulata)
				

KANZAN
• Rast: zraste od 7 do 10 m
•	Cvetenje: konec aprila ali v
začetku maja razvije nežno
rožnate, polnjene cvetove.

PINK PERFECTION
•	Rast: zraste od 4 do 8 m
•	Cvetenje: konec aprila ali v začetku maja razvije rožnate, polnjene
cvetove.

				AMANOGAWA
•	Rast: zraste do 5 m, je stebraste
oblike
•	Cvetenje: konec aprila ali v
začetku maja zacveti z belo
rožnatimi cvetovi
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OKRASNA RDEČELISTNA SLIVA (Prunus cerasifera 'Nigra')
• Rast: zraste do 7 m
•	Cvetenje: zacveti konec
marca ali v začetku aprila
z enostavnimi rožnatimi
cvetovi. Vse do zime je
zanimiva tudi zaradi svojih
temno rdečih listov.

OKRASNI RIBEZ
		

KING EDWARD VII
•	Rast: pokončen okrasen grm, zraste do 2 m
•	Cvetenje: aprila zacvetijo karminasto rdeči cvetovi,
združeni v dolga viseča socvetja
Primeren je tudi za zasaditev živih mej.
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POKROVNE RASTLINE
KOSTENIČEVJE - Lonicera nitida
• Rast: v višino zraste do 75 cm, v širino pa do 2 m
Vednozelene pokrovne rastline, uporabne za zasaditev brežin, nizko živo mejo ali obrobke.

Maigrün
• Listi: svetlo zeleni, bleščeči

Lemon Beauty
• Listi: rumeno obrobljeni
svetlo zeleni, bleščeči

POLEGLI BISERNIK - Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'
• Rast: v višino zraste do 1 m, v širino pa do 2 m
Listopadna pokrovna rastlina za zasaditev brežin, obrobkov ali nižje žive meje. Poleti zacveti z rožnatimi
cvetovi, jeseni pa razvije majhne rožnate plodove.
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RODODENDRONI
• Rast: od 0,5 do 1,5 m, v širino do 1,8 m

AUGUST LAMKEN

CHEER

Zacveti maja z živo temno rožnatimi cvetovi

AZURRO

Zacveti maja s svetlo rožnatimi cvetovi z rdečo
sredico.

NOVA ZEMBLA

Zacveti konec maja ali v začetku junija z vijoličnimi
cvetovi s temno sredico.

BELCANTO

Cveti konec maja z živo temno rožnatimi cvetovi.

Cveti konec maja svetlo rumeno s pridihom rožnate.
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DVAKRAT CEPLJENE HRUŠKE
JUNIJSKA LEPOTICA + ZGODNJA MORETINIJEVA

+

V začetku julija rodijo srednje veliki, podolgovati, sočni in sladki plodovi JUNIJSKE LEPOTICE.
Konec julija ali v začetku avgusta pa začnejo zoreti srednje debeli plodovi sorte ZGODNJA MORETINIJEVA.
Plodovi so čvrsti, sočni ter zelo dobrega in sladkega okusa.

JUNIJSKA LEPOTICA + DRUŠTVENKA

+

V začetku julija rodijo srednje veliki, podolgovati, sočni in sladki plodovi JUNIJSKE LEPOTICE.
Konec septembra pa pričnejo zoreti okusni, kislo sladki in dišeči plodovi DRUŠTVENKE.

JUNIJSKA LEPOTICA + VILJAMOVKA

+

V začetku julija rodijo srednje veliki, podolgovati, sočni in sladki plodovi JUNIJSKE LEPOTICE.
Konec avgusta pa zorijo srednje debeli, zelo sočni in sladki plodovi z muškatno aromo VILJAMOVKE.
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ZGODNJA MORETINIJEVA + VILJAMOVKA

+

Konec julija ali v začetku avgusta začnejo zoreti srednje debeli plodovi sorte ZGODNJA MORETINIJEVA.
Plodovi so čvrsti, sočni ter zelo dobrega in sladkega okusa.
Konec avgusta pa zorijo srednje debeli, zelo sočni in sladki plodovi z muškatno aromo VILJAMOVKE.

DVAKRAT CEPLJENE JABLANE
ZLATI DELIŠES + IDARED

+

V sredini septembra zorijo zeleno rumeni srednje debeli plodovi ZLATEGA DELIŠESA. Meso je sočno,
sladkega okusa, z blago kislino.
Konec septembra pa se zorenje nadaljuje z rdečimi, debelimi in nekoliko sploščenimi plodovi IDAREDA.
Meso je sočno, čvrsto in kiselkastega okusa.
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BELEŽKE
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VIŠINA DREVES GLEDE NA PODLAGO
Podlaga
JABLANE

Podlaga
HRUŠKE

Podlaga

M9

M7

MM106

MM111

SEJANEC

3 – 3,5 m

3,5 – 4 m

4 – 4,5 m

5–6m

8 – 10 m

KUTINA MA

SEJANEC

2–3m

6 m in več

MIRABOLANA

SLIVE

4–5m

MARELICE

4–5m

Podlaga

SEJANEC

GF 677

BRESKVE

3–4m

3–4m

NEKTARINE

3–4m

3–4m

Podlaga
ČEŠNJE

Podlaga
VIŠNJE

Uredila: Alenka RIZMAL

GISELA 5®

COLT

F12

SEJANEC

3–5m

6–8m

6–8m

8 m in več

SEJANEC
do 4 m
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Prodajalna Mirosan
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