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JABLANE

Spoštovani ljubitelji sadnih rastlin,
pred Vami je najnovejši katalog sadik sadnih in okrasnih vrst in sort, ki jih
strokovno in skrbno pridelujemo za Vas v drevesnicah Sadjarstva Mirosan.
Večina naših sadik najde svoj prostor v vrtovih in sadovnjakih ljubiteljskih
sadjarjev, zato naša ponudba zajema poleg standardnih sort tudi nove,
preverjene sorte, primerne za rast v naših podnebnih razmerah.
Naš cilj je Vaše zadovoljstvo, zato se z vso zavzetostjo trudimo, da bi bili
kupci naših sadik zadovoljni in uspešni pri pridelavi sadja.
Vabimo Vas k nakupu naših sadnih sadik in Vam ponujamo strokovno
pomoč, svetovanje ter najnovejša spoznanja o izbiri, sajenju in oskrbi
sadik.
»Najboljši čas za zasaditev drevesa je bil dvajset let nazaj. Drugi najboljši
čas je ZDAJ.«

Andreja, Davorin
in Mojca.

Katalog sadik sadnih vrst in sort za Vas pripravila in uredila Mojca Rihtar.
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JABLANE
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M9

Breskov sejanec

M7

Mirabolana

Kutina MA

GF 667

Gisela®5

MM106

MM111

Jablanov sejanec
Hrušev sejanec

Wavit®

Češnjev sejanec

Višnja - češnjev sejanec

JABLANE
vrsta podlage
višina

M9
3 – 3,5 m

M7
3,5 – 4 m

MM106
4 – 4,5 m

MM111
5–6m

SEJANEC
8 – 10 m

HRUŠKE
vrsta podlage
višina

KUTINA MA SEJANEC
2–3m
8 - 10 m

SLIVE in MARELICE
vrsta podlage
višina

WAVIT®
do 4 m

MIRABOLANA
4–5m

BRESKVE in NEKTARINE
vrsta podlage
višina

SEJANEC
3–4m

GF 667
3–4m

ČEŠNJE
vrsta podlage
višina

VIŠNJE
GISELA®5
3–5m

SEJANEC
8 m in več

vrsta podlage
višina

SEJANEC
do 4 m

Legenda:
-o
 dporna ali tolerantna sorta na
določeno bolezen

- samooplodna sorta

- zelo dekorativna rastlina

- novost v naši drevesnici

- kompaktna ali pritlikava rast,
sorta je primerna za majhne
vrtove ali za zasaditev v lonec

- priporočamo
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JABLANE

Tabela zorenja:
Sorta:
VISTA BELLA
BELIČNIK
JULYRED
DISCOVERY
SUMMERRED
SANSA
ELSTAR
SUNCATS®
JAMES GRIEVE
RDEČI JESENSKI KALVIL (CIGANČICA)
GALA
MERKUR®
ZLATA PARMENA
STARCATS®
BAYA® MARISA
DELORINA
PRODUKTA
JONATAN
SIRIUS®
ZLATI DELIŠES
CARJEVIČ
REDCATS®
DOLENJSKA (Sevniška) VOŠČENKA
JONAGOLD
TOPAZ® / RED TOPAZ®
BOSKOPSKI KOSMAČ
ECOLETTE
IDARED
KANADKA
KARNEVAL®
RDEČI BOSKOP
GORIŠKA SEVKA
BRAEBURN
KRIVOPECELJ
MUTSU
GORENJSKA VOŠČENKA
GRANNY SMITH
MOŠANCELJ
ONTARIO
ŠAMPANJSKA RENETA
FUJI
BOBOVEC

julij

Čas zorenja:
10

20

avgust
30

10

20

september
30

10

20

oktober
30

10

20

30
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JABLANE

VISTA BELLA

BELIČNIK

JULYRED

Plodovi so drobni, okroglasto ploščate
oblike, temno rdeče barve z vijoličastim
poprhom. Meso je sočno, aromatično,
sladko kiselkastega okusa.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Za takojšnjo,
svežo uporabo.

Plodovi so drobni, belo rumenkaste barve. Meso je zelo aromatično in prijetnega
kiselkastega okusa.

Plodovi so srednje veliki, sploščeno
okrogli, prekriti z rdečo barvo. Meso je
sočno, srednje čvrsto, sladko kiselkastega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina julija.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do 10 dni.

DISCOVERY

SUMMERRED

SANSA

Plodovi so drobni do srednje veliki,
ploščato okrogli, živo rdeče barve. Meso
je srednje sočno, prijetnega okusa.
Sorta je odporna na škrlup.
	ČAS ZORENJA: Konec julija.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do enega meseca.

Plodovi so drobni do srednje veliki, temno
rdeči. Meso je čvrsto, sočno, aromatično,
kiselkastega okusa. Ena najboljših poletnih sort.
	ČAS ZORENJA: Začetek avgusta.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Od en do dva
meseca.

Plodovi so srednje veliki, rdeče rumeni,
podobni sorti Gala. Meso je sočno, aromatično, sladko kiselkastega okusa.
Sorta je odporna na škrlup.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do en mesec.

ELSTAR

JAMES GRIEVE

RDEČI JESENSKI
KALVIL (CIGANČICA)

Plodovi so srednje veliki, rumene barve,
prekriti z oranžno do živo rdečo barvo.
Meso je sočno, hrustljavo, čvrsto in aromatično.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do decembra, v
hladilnici do marca.

Plodovi so srednje veliki, na sončni strani rdeče
progasti. Meso je sočno, aromatično in kiselkasto.
Je robustna sorta, tolerantna za bolezni.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta-začetek
septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do sredine
novembra.

Plodovi so srednje veliki, močno rebrasti,
škrlatno rdeče do skoraj črno rdeče barve. Meso je mehko, belo, prijetnega okusa
in vonja.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta-začetek
septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do dva meseca.

	ČAS ZORENJA: Sredina julija.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Za takojšnjo,
svežo uporabo.
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JABLANE

GALA

MERKUR®

ZLATA PARMENA

Plodovi so srednje drobni do srednje veliki, intenzivno rdeče barve. Meso je sočno,
hrustljavo, sladko in s prijetno aromo.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta–začetek
septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do decembra, v
hladilnici do maja.

Plodovi so srednje veliki, povečini prekriti
s škrlatno rdečo barvo. Meso je hrustljavo,
sočno, zelo aromatično, sladkega okusa.
Sorta je odporna na škrlup.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V hladilnici do
februarja.

Plodovi so srednje veliki, osnovna zelenkasto rumena barva je prekrita z rdečimi
prižami. Meso je sočno, čvrsto, zelo prijetnega okusa.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do konca
novembra.

BAYA® MARISA

DELORINA

PRODUKTA

Plodovi so srednje veliki, okroglasti, temno rdeče barve. Meso je obarvano rdeče,
sočno, srednje čvrsto, kiselkastega okusa.
	ČAS ZORENJA: Začetek-sredina
septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do
novembra, v hladilnici do januarja.

Plodovi so srednje veliki, rahlo podolgovati, živo rdeče barve. Meso je čvrsto, sočno, sladkega okusa.
Sorta je odporna na škrlup.

Plodovi so srednje veliki do veliki, zeleno
rumene do kremasto rumene barve. Meso
je sočno, kiselkastega okusa. Odlična sorta za sok ali mošt.
Sorta je odporna na škrlup.
	ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do februarja.

JONATAN

SIRIUS®

ZLATI DELIŠES

Plodovi so srednje veliki, po večini prekriti
z živo rdečo barvo. Meso je aromatično,
sočno, prijetnega sladko kiselkastega
okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do februarja, v
hladilnici do aprila.

Plodovi so srednje veliki do veliki, zelenkasto rumene barve. Meso je sočno, hrustljavo, aromatičnega in sladkega okusa.
Sorta je odporna na škrlup.
	ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V hladilnici do
aprila.

Plodovi so srednje veliki, zeleno rumene
do zlato rumene barve. Meso je sočno,
čvrsto, z blago kislino in žlahtno aromo.

	ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do novembra.

	ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do januarja,
v hladilnici do julija.
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JABLANE

DOLENJSKA (Sevniška)
VOŠČENKA

JONAGOLD

Plodovi so srednje drobni. Osnovna barva
je svetlo rumena z značilnimi 'rdečimi lički'. Meso je sočno, srednje čvrsto, sladko
kiselkastega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do marca.

Plodovi so srednje veliki do veliki, rumene
barve, prekriti z voščeno prevleko. Meso
je krhko, zelo sočno, vinsko kiselkastega,
prijetnega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina-konec
septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do februarja.

Plodovi so srednje veliki do zelo veliki, oranžno
rdeče barve. Meso je sočno, zelo topno, srednje
čvrsto, okus je harmoničen, sladko kiselkast.
	ČAS ZORENJA: Sredina–konec
septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do
decembra, v hladilnici do maja.

TOPAZ® / RED TOPAZ®

BOSKOPSKI KOSMAČ

ECOLETTE

Plodovi so drobni do srednje debeli, rdeče
oranžne barve, prižasti. Intenzivneje rdeče
obarvan je RED TOPAZ®. Meso je čvrsto, sočno, kislega okusa. Sorti sta odporni na škrlup.
	ČAS ZORENJA: Konec septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do februarja, v
hladilnici do aprila.

Plodovi so veliki. Koža je hrapava, deloma rjasta, na sončni strani malo pordeči.
Meso je čvrsto, prijetnega kiselkastega
okusa, s fino aromo.
	ČAS ZORENJA: Konec septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do januarja, v zelo
dobrih kleteh tudi do februarja.

Plodovi so srednje debeli, obarvani rdeče.
Je prijetnega kiselkastega okusa.
Sorta je odporna na škrlup.

IDARED

KANADKA

KARNEVAL®

Plodovi so veliki, nekoliko sploščeni. Koža
je prekrita s temno rdečo barvo. Meso je
sočno, srednje čvrsto, prijetno kiselkastega okusa.
	ČAS ZORENJA: Konec septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do aprila, v
hladilnici do julija.

Plodovi so veliki, ploščati, koža je hrapava
z značilnimi rjastimi pikami. Je odličnega
sladko kislega okusa.
	ČAS ZORENJA: Konec septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do januarja
ali februarja.

Plodovi so srednje veliki, rumene barve z
razmazanimi rdečimi progami. Meso je sočno, aromatično, rahlo kiselkastega okusa.
Sorta je odporna na škrlup.
	ČAS ZORENJA: Konec septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V hladilnici do
konca februarja.

CARJEVIČ

	ČAS ZORENJA: Konec septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do decembra, v
hladilnici do marca.
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RDEČI BOSKOP

GORIŠKA SEVKA

BRAEBURN

Plodovi so veliki, temno rdeče barve, deloma jih prekriva rjasta prevleka. Meso je
čvrsto, sočno, kiselkasto. Odlična sorta za
'štrudelj'.
	ČAS ZORENJA: Konec septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do
februarja.

Plodovi so srednje veliki do veliki, zeleno rumenkaste barve, deloma prižasti ali skoraj popolnoma rdeči. Meso je čvrsto, sočno in sladko.
Je robustna sorta, tolerantna za bolezni.
	ČAS ZORENJA: Konec septembra ali
začetek oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do junija.

Plodovi so srednje debeli, podolgovati,
svetlo rdeče barve. Meso je čvrsto, sočno,
kiselkasto sladkega okusa.

KRIVOPECELJ

MUTSU

Plodovi so srednje debeli, koža je gladka, z živo rdečimi prižami. Meso je čvrsto,
sočno, osvežujočega kiselkastega okusa.

Plodovi so veliki, ploščato okrogli, koža
je gladka, zeleno rumene barve. Meso je
čvrsto, sladkega okusa, z malo kisline.

	ČAS ZORENJA: Začetek oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do marca, v
hladilnici do maja.

	ČAS ZORENJA: Začetek oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do sredine
februarja.

	ČAS ZORENJA: Začetek oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do konca aprila.

GORENJSKA
VOŠČENKA

Plodovi so srednje veliki, svetlo rumene
barve, na sončni strani obarvani rdeče, z
voščeno prevleko. Meso je čvrsto, sočno
in kiselkasto.
	ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do maja, v
hladilnici do julija.

GRANNY SMITH

MOŠANCELJ

ONTARIO

Plodovi so srednje veliki, koža je izrazito
zelene barve z belimi lenticelami. Meso je
čvrsto, kiselkasto in osvežilno.

Plodovi so drobni, zlato rumene barve,
na sončni strani rdeče rjavo nadahnjeni.
Meso je čvrsto, sočno, vinsko kiselkastega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do maja.

Plodovi so veliki, zelenkasto rumene barve, na sončni strani rahlo pordečijo. Meso
je mehko, sočno, precej kislo.

	ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do aprila.

	ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti vzdrži do
marca, v hladilnici do maja.
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ŠAMPANJSKA RENETA

FUJI

BOBOVEC

Plodovi so drobni, koža je zelene barve, na
sončni strani so prisotne rdeče priže. Okus
je kiselkast, osvežujoč in aromatičen.
	ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do konca junija.

Plodovi so srednje veliki, koža je progasto rdeča. Meso je zelo sočno, sladkega in
aromatičnega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina - konec
oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do konca
marca, v hladilnici do junija.

Plodovi so drobni do srednje veliki, z zeleno osnovno barvo, deloma prekrito z
rdečimi prižami. Okus je sladko kiselkast.
	ČAS ZORENJA: Konec oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do junija.

Stebričaste jablane – BALERINE

SUNCATS® - Plodovi so rdeči, dobrega okusa, z nežno kislino. Zorijo konec avgusta. Sorta je odporna
na škrlup.
STARCATS® - Izgled in okus sta podobna kot pri sorti Elstar: plodovi so rdeči, sladko kiselkastega okusa.
Zorijo v začetku septembra. Sorta je odporna na škrlup.
REDCATS® - Izgled in okus sta podobna kot pri sorti Gala: plodovi so rdeči, meso je čvrsto, sladko s
poudarjeno kislino, zelo dobrega okusa. Zorijo v sredini septembra. Sorta je odporna na škrlup.
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HRUŠKE, NASHI – AZIJSKA HRUŠKA, NEŠPLJA, KUTINA, SKORŠ

Tabela zorenja:
HRUŠKE
Sorta:

Čas zorenja:

julij
10

20

avgust
30

10

30

10

30

10

20

september
30

10

30

10

30

10

20

oktober
30

10

30

10

30

10

20

30

JUNIJSKA LEPOTICA
ZGODNJA MORETTINIJEVA
CARMEN®
KLAPOVA
RDEČA VILJAMOVKA
VILJAMOVKA
DOBRA LUJZA (AVRANŠKA)
HARDIJEVA
KLERŽO
KONFERANS
ABATE FETEL (FETELOVA)
DRUŠTVENKA
PAKHAMOVA
BOSKOVA
PASSA CRASSANA (KRASANKA)
PASTORJEVKA
NOJABRSKAJA (NOVEMBRA)
VINSKA MOŠTNICA
TEPKA
STEBRIČASTA HRUŠKA – OBELISK®

NASHI – AZIJSKA HRUŠKA
Sorta:

Čas zorenja:

julij
10

20

avgust
20

september
20

oktober
20

30

BENITA
KOSUI
SHINSEIKI
HOSUI
KUMOI
NIJISSEIKI

NEŠPLJA, KUTINA, SKORŠ
Sorta:
NEŠPLJA
LESKOVAČKA
SKORŠ

Čas zorenja:

avgust
10

20

september
20

oktober
20

november
20

30
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HRUŠKE

JUNIJSKA LEPOTICA

ZGODNJA
MORETTINIJEVA

CARMEN®

Plodovi so drobni, podolgovati. Kožica je
rumena in na sončni strani močno rdeča.
Meso je sočno in sladko.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Nekaj dni.

Ima srednje velike, zeleno rumenkaste, na
sončni strani rdeče obarvane plodove. Meso
je čvrsto, masleno, topno, sočno in sladko.
	ČAS ZORENJA: Konec julija-začetek
avgusta.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V hladilnici 5-6
tednov.

Plodovi so srednje veliki, zeleno rumeni,
na sončni strani obarvani rdeče. Meso je
sočno, sladko kiselkasto in aromatično.
	ČAS ZORENJA: Začetek avgusta.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do 30 dni, v
hladilnici do decembra.

KLAPOVA

RDEČA VILJAMOVKA

VILJAMOVKA

Plodovi so srednje veliki do veliki, zelenkasto rumene barve, na sončni strani rdeče obarvani. Meso je sočno, topno, sladko
kiselkastega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina avgusta.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti dva tedna.

Plodovi so srednje debeli, kožica je po
vsej površini živo rdeče prelita. Meso je
sočno, sladko, primerne kisline, z muškatno aromo.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do sredine
septembra.

Plodovi so srednje veliki, kožica je zelenkasto rumena. Meso je sočno, topno,
sladko, s primerno kislino in z značilno
muškatno aromo.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do 10 dni, v
hladilnici pa tri mesece.

DOBRA LUJZA
(AVRANŠKA)

HARDIJEVA

KLERŽO

Plodovi so srednje debeli, zelenkasto rumene barve, na sončni strani rdeči. Meso je sočno, topno, sladko, z malo kisline, aromatično.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti približno
mesec dni, v hladilnici 2 do 3 mesece.

Plodovi so srednje veliki do veliki, zeleno
oker barve. Meso je sočno, harmoničnega
kislo sladkega okusa.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do 20 dni, v
hladilnici do decembra.

Plodovi so veliki do zelo veliki, rumeno
zeleni, na sončni strani živo rdeče barve.
Meso je sočno in sladkega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti en mesec,
v hladilnici pa okoli 3 mesece.
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HRUŠKE

KONFERANS

ABATE FETEL
(FETELOVA)

DRUŠTVENKA

Plodovi so srednje veliki do veliki, zelene
barve, večji del je rjast. Meso je sočno, topno, sladko in dišeče.
	ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do 30 dni, v
hladilnici do februarja.

Plodovi so srednje veliki do veliki, svetlo zelene barve, s številnimi rjastimi lenticelami.
Meso je sočno in izrazito sladkega okusa.
	ČAS ZORENJA: Konec septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do 30 dni, v
hladilnici do februarja.

Plodovi so veliki do zelo veliki, zelene barve z rahlim rdeče bronastim tonom. So kislo sladkega in aromatičnega okusa.
	ČAS ZORENJA: Konec septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti en mesec,
v hladilnici do februarja.

PAKHAMOVA

BOSKOVA

PASSA CRASSANA
(KRASANKA)

Plodovi so srednje veliki do veliki, meso je
sočno, topno, sladko kiselkastega in zelo
dobrega okusa. Pravimo ji tudi Jesenska
viljamovka.
	ČAS ZORENJA: Konec septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do
novembra, v hladilnici do marca.

Plodovi so srednje veliki do veliki, rumeno zelene barve, prekriti z bronasto rjavo prevleko. Meso je sočno, topno, kislo
sladkega okusa in aromatično.
	ČAS ZORENJA: Konec septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti 20 dni, v
hladilnici do februarja.

Plodovi so veliki do zelo veliki, jabolčno
okrogle oblike, rumeno zelene barve.
Meso je sočno, topno, sladko kislega okusa, aromatično in dišeče.
	ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti vzdrži do
decembra, v hladilnici do junija.

PASTORJEVKA

NOJABRSKAJA
(NOVEMBRA)

VINSKA MOŠTNICA

Plodovi so srednje veliki do veliki, zelene
barve. Meso je sočno in sladko kislega
okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do dva
meseca, v hladilnici do januarja.

Plodovi so veliki, rumeno zelene barve.
Meso je sladko, sočno, čvrsto in aromatično.
Je robustna sorta, tolerantna za bolezni.
	ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti od 2 do 3
mesece, v hladilnici do februarja.

Plodovi so srednje veliki, okroglasto hruškaste
oblike, zelene barve. Uporablja se za pripravo
žganja, soka, kisa ali za sušenje v krhlje.
	ČAS ZORENJA: Konec septembra
otresamo plodove za mošt, v začetku
oktobra pobiramo umedene in mehke
plodove za sušenje.
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HRUŠKE

TEPKA

STEBRIČASTA HRUŠKA – OBELISK®

Plodovi so majhni, okroglasti, trpkega
okusa. Zelo je primerna za predelavo v
mošt, žganje ali za sušenje v krhlje.
	ČAS ZORENJA: Konec septembra
otresamo plodove za mošt, v začetku
oktobra pobiramo umedene in mehke
plodove za sušenje.

Plodovi so veliki, rumeno zelene barve z rdečim pridihom.
Meso je sladko, sočno in aromatično. Rast je stebričasta,
pokončna in piramidalna.
Je robustna sorta, tolerantna za bolezni.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do 30 dni, v hladilnici do
decembra.

NASHI – AZIJSKA HRUŠKA

BENITA

- križanec med hruško in nashijem

Plodovi so srednje veliki, rumeno rjavi.
Meso je sočno, hrustljavo, sladko, aromatično. Oprašijo jo Viljamovka, Konferans,
Dobra Lujza …
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V hladilnici do 2
meseca.

KOSUI

SHINSEIKI

Plodovi so srednje veliki, okrogli, bronasto zlate barve. Meso je čvrsto, sočno, zelo
sladko, z dobro aromo. Opraši jo Hosui.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V hladilnici do dva
meseca.

Plodovi so srednje veliki, okrogli, rumeno zeleni. Meso je čvrsto, sočno, sladko kiselkastega
okusa. Oprašijo jo Hosui, Kosui ali Nijisseiki.
	ČAS ZORENJA: Postopoma od konca
avgusta do začetka septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V hladilnici 4–5
mesecev.
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NASHI – AZIJSKA HRUŠKA

HOSUI

KUMOI

NIJISSEIKI

Plodovi so srednje veliki do veliki, okrogli,
bronasto zlate barve. Meso je hrustljavo,
sočno, kislo sladkega okusa. Oprašita jo
Shinseiki ali Nijisseiki.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V hladilnici vzdrži
4–5 mesecev.

Plodovi so okrogli, srednje veliki do veliki,
bronasto zlate barve. Meso je čvrsto, sočno, rahlo aromatično in sladko. Je samooplodna sorta.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do
novembra, v hladilnici do decembra.

Plodovi so srednje veliki, okrogli, rumeno
zelene barve. Meso je hrustljavo, sočno,
aromatično in sladko kiselkastega okusa.
Oprašita jo Shinseiki ali Hosui.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: V hladilnici 4–5
mesecev.

NEŠPLJA

KUTINA

SKORŠ

NEŠPLJA

LESKOVAČKA

SKORŠ

Plodovi so manjši, rjavi, spominjajo na mešanico
hruške in jabolka s čežanasto sredico. Užitni postanejo šele po umeditvi ali ko jih zmehča zmrzal.
	ČAS ZORENJA: Konec oktobra–začetek
novembra. Plodovi lahko ostanejo na
drevesu in jih lahko še v decembru
užitno mehke trgamo z drevesa.

Plodovi so veliki, okroglasto jabolčne oblike. Meso je čvrsto, sočno, kiselkastega
okusa in zelo aromatično. Za predelavo v
kompote, sokove ali marmelade.
	ČAS ZORENJA: Konec septembrazačetek oktobra.
	ČAS SKLADIŠČENJA: Do februarja.

Plodovi so okroglasti, veliki do 5 cm, umedeni so prijetnega sladko kiselkastega okusa.
Primerni so za svežo uporabo ali za predelavo v kompote, za žganjekuho ali za sušenje.
RAST: Zraste do 8 m visoko drevo.
	ČAS ZORENJA: Konec septembrazačetek oktobra.
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SLIVE

Tabela zorenja:
Sorta:

Čas zorenja:

julij
10

20

avgust
30

10

20

september
30

10

20

oktober
30

10

20

30

RUTH GERSTETTER
ERSINGER
ČAČANSKA RANA
TOPFIRST®
ČAČANSKA LEPOTICA
MIRABELLE DE NANCY
VALOR
TOPTASTE®
ALTANOVA RENKLODA
VELIKA ZELENA RENKLODA
VALJEVKA
VANGENHEIMOVA
ČAČANSKA RODNA
QUILINŠKA RENKLODA
STANLEY
DOMAČA ČEŠPLJA
TOPHIT®
PRESENTA®
PRITLIKAVA SLIVA BLUE DUST®

RUTH GERSTETTER

ERSINGER

ČAČANSKA RANA

Plodovi so debeli, vijoličasto zeleno rumeni, z
modrim poprhom. Meso je čvrsto, sočno, prijetnega okusa. Je cepka. Primerna za svežo uporabo.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija.
	OPRAŠEVALCI: Je delno samooplodna
sorta, dobro jo oprašujeta Stanley,
Altanova renkloda.

Plodovi so veliki, temno vijoličasti. Meso
je sladko in aromatično. Je cepka in najbolj primerna za svežo uporabo.
	ČAS ZORENJA: Sredina julija.
	OPRAŠEVALCI: Je delno samooplodna
sorta, dobro jo oprašujeta Stanley,
Zelena renkloda.

Plodovi so srednje veliki, meso je rumeno,
čvrsto, sočno, sladko kiselkastega okusa,
aromatično. Je cepka. Sorta je tolerantna
na šarko.
	ČAS ZORENJA: Sredina julija.
	OPRAŠEVALCI: Čačanska lepotica,
Stanley.
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SLIVE

TOPFIRST®

ČAČANSKA LEPOTICA

MIRABELLE DE NANCY

Plodovi so veliki, temno modri, prekriti s
poprhom. Meso je čvrsto, okusno in se
srednje dobro loči od koščice. Primerna
za svežo porabo.
Sorta je odporna na šarko.
	ČAS ZORENJA: Konec julija.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

Plodovi so srednje veliki, temno modre barve. Meso
je čvrsto, zeleno rumene barve, sladko kislega, odličnega okusa. Je cepka. Vsestransko uporabna.
Sorta je tolerantna na šarko.
	ČAS ZORENJA: Konec julija, začetek
avgusta.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

Plodovi so majhni, okrogli, rumeno oranžne barve. Rumeno meso je srednje
čvrsto, aromatično in zelo sladko. Primerna tudi za predelavo.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

VALOR

TOPTASTE®

ALTANOVA RENKLODA

Plodovi so srednje veliki, vijoličasto modre barve. Meso je zelo okusno in aromatično. Je vsestransko uporabna cepka.
Sorta je tolerantna na šarko.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta
	OPRAŠEVALCI: Stanley.

Plodovi so veliki, temno modro obarvani.
Meso je izjemno sladko in aromatično.
Vsestransko uporabna polcepka.
Sorta je tolerantna na šarko.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

Plodovi so debeli do zelo veliki. So zeleno rumene,
na sončni strani pa rdeče vijoličaste barve. Meso
je čvrsto, sočno, okusno in aromatično. Je cepka.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta–začetek
septembra.
	OPRAŠEVALCI: Zelena renkloda,
Stanley.

VELIKA ZELENA
RENKLODA

VALJEVKA

VANGENHEIMOVA

Plodovi so srednje veliki, okroglasti, zelenkasto rumeni. Meso je čvrsto, sočno, sladko in
aromatično. Je vsestransko uporabna cepka.
	ČAS ZORENJA: Sr. avg. - zač. sept.
	OPRAŠEVALCI: Je delno samooplodna
sorta, oprašujejo Domača češplja, Oulinška renkloda, Mirabelle de Nancy.

Plodovi so srednje veliki, temno modri.
Meso je manj sočno, čvrsto, srednje aromatično in kislo sladkega okusa. Je vsestransko uporabna cepka.
Sorta je tolerantna na šarko.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

Plodovi so srednje veliki, modre barve.
Meso je čvrsto, sočno, prijetnega okusa.
Je cepka, vsestransko uporabna, njena
značilnost je obilna rodnost.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.
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SLIVE

ČAČANSKA RODNA

QUILINŠKA RENKLODA

STANLEY

Plodovi so srednje veliki, meso je rumeno,
čvrsto, zelo sočno in aromatično. Je vsestransko uporabna cepka. Je tolerantna na šarko.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

Plodovi so srednje veliki, okrogli, rumeno
oranžne barve. Meso je čvrsto, sladko in
aromatično. Je polcepka.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

Plodovi so srednje veliki do veliki. Meso je
aromatičnega in sladko kiselkastega okusa.
Je cepka. Sorta je tolerantna na šarko.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	OPRAŠEVALCI: Je delno samooplodna
sorta, dobro jo oprašujeta Ruth
Gerstetter, Čačanska lepotica.

DOMAČA ČEŠPLJA

TOPHIT®

PRESENTA®

Plodovi so srednje veliki, modre barve.
Meso je zlato rumeno, čvrsto, sočno, sladko kislo in zelo aromatično. Je vsestransko uporabna cepka.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

Plodovi so zelo veliki, temno modri. Meso
je čvrsto, sočno, aromatično in sladko kiselkastega okusa. Je cepka.
Sorta je tolerantna na šarko.
	ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
	OPRAŠEVALCI: Je delno samooplodna
sorta, dobro jo oprašujeta Presenta, Stanley.

Plodovi so srednje veliki, temno modri.
Meso je čvrsto, aromatično in sladkega
okusa. Je vsestransko uporabna cepka.
Dobro se skladišči.
Sorta je odporna na šarko.
	ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

PRITLIKAVA SLIVA BLUE DUST®

Plodovi so srednje veliki, temno modri. Meso je srednje čvrsto, sočno in aromatično. Zraste le od 1 do 1,5
m, zato je primerna tudi za zasaditev v lonec.
	ČAS ZORENJA: Sredina avgusta.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.
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ČEŠNJE, VIŠNJE

Tabela zorenja:
ČEŠNJE:
Sorta:

Čas zorenja:

maj
10

20

junij
30

10

30

10

20

julij
30

10

30

10

20

avgust
30

10

30

10

20

30

BURLAT
RIVERSOVA RANA
MAJERJEVA
GIORGIA
NEW STAR
VAN
NAPOLEONOVA
STELLA
SUNBURST
SUMMIT
DENISENOVA RUMENA
GERMERSDORFSKA
HEDELFINŠKA
KORDIA
LAPINS
REGINA
IRENA®
PRITLIKAVA ČEŠNJA CARMINE JEWEL

VIŠNJE:
Sorta:
GEREMA®
KELLERIS 16
REXELLE
MONTMORENCY
GORSEMSKA

Čas zorenja:

maj
10

20

junij
20

julij
20

avgust
20

30

20

ČEŠNJE

BURLAT

RIVERSOVA RANA

MAJERJEVA

Plodovi so srednje veliki. Srednje čvrsta
kožica, polčvrsto meso in sok so temno
rdeče barve. Meso je sočno, aromatično
in sladko kislega okusa.
	ČAS ZORENJA: Konec maja.
	OPRAŠEVALCI: Giorgia, Van, Lapins,
Germersdorfska, Stella.

Plodovi so srednje veliki, bleščeče temno rdeči. Kožica je dovolj čvrsta, meso je
mehko do polmehko, okus je prijeten in
poln.
	ČAS ZORENJA: Konec maja.
	OPRAŠEVALCI: Napoleonova,
Hedelfinška, Burlat.

Plodovi so debeli, temno rdeče barve.
Meso je čvrsto, sladkega in prijetnega
okusa.
	ČAS ZORENJA: Konec maja, začetek
junija.
	OPRAŠEVALCI: Van, Giorgia,
Germersdorfska, Lapins.

GIORGIA

NEW STAR

VAN

Plodovi so srednje veliki, srčasti, temno
rdeči, čvrsti. Meso je sočno, aromatično,
sladko kislega okusa. Manj občutljiva za
pokanje.
	ČAS ZORENJA: Začetek junija.
	OPRAŠEVALCI: Van, Burlat, Lapins.

Plodovi so veliki, s svetlečo, temno rdečo
kožico. Meso je polčvrsto, temno rdeče,
zelo aromatično in sladko kislega okusa.

Plodovi so srednje veliki, temno rdeči,
čvrsti. Meso je zelo sočno, aromatično,
sladko kislega okusa.

	ČAS ZORENJA: Sredina junija.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

	ČAS ZORENJA: Sredina junija.
	OPRAŠEVALCI: Burlat, Giorgia, Kordia,
Lapins, Summit, Hedelfinška.

NAPOLEONOVA

STELLA

SUNBURST

Plodovi so debeli, okroglasto srčasti, s
čvrsto in rumeno rdečo kožico. Meso je
belo, srednje čvrsto, sočno, prijetnega
sladko kiselkastega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina junija.
	OPRAŠEVALCI: Hedelfinška, Stella,
Germersdorfska.

Plodovi so veliki, srčasto ovalni. Meso je
sočno, prijetnega in aromatičnega okusa.
Je hrustavka.

Plodovi so veliki, živo rdeče barve. Meso
je rdeče, sočno in sladko kiselkastega
okusa. Je polhrustavka.

	ČAS ZORENJA: Sredina junija.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

	ČAS ZORENJA: Sredina junija.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.
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ČEŠNJE

SUMMIT

DENISENOVA RUMENA

GERMERSDORFSKA

Plodovi so zelo veliki, srčaste oblike. Kožica je srednje čvrsta in živo rdeča. Meso
je svetlo rdeče barve, polčvrsto, sočno in
zelo aromatično.
	ČAS ZORENJA: Sredina, konec junija.
	OPRAŠEVALCI: Hedelfinška, Sunburst,
Lapins, Van.

Plodovi so srednje veliki, s čvrsto in rumeno obarvano kožico. Meso je čvrsto,
rumenkasto in sladko kiselkastega okusa.

Plodovi so veliki, temno rdeče barve.
Meso je sočno do zelo sočno, aromatično,
sladko kislega okusa.

	ČAS ZORENJA: Sredina, konec junija.
	OPRAŠEVALCI: Napoleonova, Lapins,
Hedelfinška, Germersdorfska.

	ČAS ZORENJA: Sredina, konec junija.
	OPRAŠEVALCI: Van, Hedelfinška,
Lapins.

HEDELFINŠKA

KORDIA

LAPINS

Plodovi so srednje veliki do veliki, temno rdeče barve, s čvrsto kožico. Meso je
čvrsto, sočno in aromatično. Manj občutljiva za pokanje.
	ČAS ZORENJA: Sredina, konec junija.
	OPRAŠEVALCI: Kordia, Regina,
Germersdorfska.

Plodovi so srednje debeli, srčasti, čvrsti,
temno rdeči. Meso je temno rdeče, sočno,
sladko kislega okusa. Plodovi so manj občutljivi za pokanje.
	ČAS ZORENJA: Konec junija.
	OPRAŠEVALCI: Burlat, Van,
Hedelfinška, Germersdorfska, Regina.

Plodovi so debeli, s čvrsto kožico žive do
temno rdeče barve. Meso je polčvrsto,
sladko kislega okusa.

REGINA

IRENA®

Plodovi so srednje debeli, temno rdeči do skoraj črni, čvrsti, aromatičnega in kislo sladkega
okusa. Plodovi so manj občutljivi za pokanje.
	ČAS ZORENJA: Konec junija-začetek
julija.
	OPRAŠEVALCI: Germersdorfska,
Summit, Kordia, Sunburst.

Plodovi so srednje debeli, srčasti, temno
rdeče do skoraj črne barve, čvrsti, sočni,
aromatičnega in kislo sladkega okusa.
	ČAS ZORENJA: Konec junija-začetek
julija.
	OPRAŠEVALCI: Regina, Kordia.

	ČAS ZORENJA: Konec junija, začetek
julija.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

22

ČEŠNJE

PRITLIKAVA ČEŠNJA CARMINE JEWEL

Zraste okoli 2 m v višino. Plodovi so sočni, sladkega okusa, temno rdeče barve. Primerni so za svežo
porabo in predelavo.
	ČAS ZORENJA: Konec junija.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.
VIŠNJE

GEREMA®

KELLERIS 16

REXELLE

Plodovi so srednje debeli. Meso je zelo
sočno, temno rdeče barve, izrazito kiselkastega okusa.

Plodovi so srednje veliki, temno rdeči, zelo
sočni in dajejo intenzivno rdeče obarvan
sok. Okus je sladko kisel, zelo aromatičen.

	ČAS ZORENJA: Začetek julija.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

Plodovi so srednje debeli do debeli, temno rdeče barve. Niso izrazito kisli, zato so
primerni tudi za svežo porabo. Ima mehko
in zelo sočno meso.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

MONTMORENCY

GORSEMSKA

Plodovi so srednje debeli. Kožica je svetlo
do živo rdeča in čvrsta. Meso je mehko in
se lepo loči od koščice.
	ČAS ZORENJA: Začetek–sredina julija.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

Plodovi so veliki, temno rdeči. Meso je
temno rdeče barve, zelo sočno, sladko kislega okusa. Je cepka.
	ČAS ZORENJA: Sredina julija.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

	ČAS ZORENJA: Začetek julija.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.
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BRESKVE, NEKTARINE

Tabela zorenja:
BRESKVE:
Sorta:

Čas zorenja:

junij
10

20

julij
30

10

30

10

20

avgust
30

10

30

10

20

september
30

10

30

10

20

30

AMSDEN
SPRINGCREST
SPRINGBELLE
DIXIRED
ALEKSANDER
REDHAVEN
NORMAN
MARIA MARTA
GLOHAVEN
SUNCREST
VETERAN
BENEDICTE
CRESTHAVEN
KERNECHTER
MARIA DELIZIA
FAYETTE
WASSENBERGERJEVA
PLOŠČATA BRESKEV SANDWICH
VINOGRADNIŠKA
RDEČA VINOGRADNIŠKA

BRESKVE PERCOCA
CARSON
ANDROSS

NEKTARINE:
Sorta:

Čas zorenja:

CALDESSI 2000
EARLY BLAZE
INDEPENDENCE
SNOW QUEEN
SPRING RED®
NECTARED 4
STARK REDGOLD
PLOŠČATA NEKTARINA SANDWICH

junij
10

20

julij
20

avgust
20

september
20

30
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BRESKVE

AMSDEN

SPRINGCREST

SPRINGBELLE

Plodovi so srednje debeli in svetlo rdeče
preliti. Meso je sočno, sladko in odličnega
okusa. Je belo mesnata cepka, manj občutljiva na breskovo kodravost.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija.

Plodovi so drobni do srednje veliki. Kožica je rumena, živo rdeče prelita. Meso je
čvrsto, zelo sočno, dobrega okusa. Je rumeno mesnata polcepka.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija.

Plodovi so srednje debeli do debeli, rdeče
preliti s prižami. Meso je sočno, topno in
okusno. Je rumeno mesnata kostenica.

DIXIRED

ALEKSANDER

REDHAVEN

Plodovi so srednje debeli in rumeni, po
večini živo rdeče prižasti. Meso je čvrsto,
sočno in zelo dobrega okusa. Je rumeno
mesnata cepka.

Plodovi so srednje veliki, kožica na sončni
strani je temno rdeče barve. Meso je sočno, aromatično, sladkega okusa. Je belo
mesnata polcepka.

Plodovi so srednje veliki do veliki, zlato rumene barve, z živahno rdečim prelivom in prižami. Meso je čvrsto in odličnega okusa. Je
rumeno mesnata cepka, manj občutljiva na
breskovo kodravost. Vsestransko uporabna.
	ČAS ZORENJA: Konec julija-začetek
avgusta.

	ČAS ZORENJA: Sredina julija.

	ČAS ZORENJA: Konec julija.

	ČAS ZORENJA: Začetek julija.

NORMAN

MARIA MARTA

GLOHAVEN

Plodovi so srednje veliki in rumeni, po večini prekriti s temno rdečo barvo. Meso je
zelo čvrsto, topno in okusno. Je rumeno
mesnata cepka. Zelo primerna za predelavo.
	ČAS ZORENJA: Začetek-sredina
avgusta.

Plodovi so srednje debeli do debeli, rumene barve, ki je po večini prižasto prelita s temno rdečo. Meso je čvrsto, sočno,
sladko kiselkasto. Je rumeno mesnata
polcepka.
	ČAS ZORENJA: Sredina avgusta.

Plodovi so veliki, rumene barve, z živo
rdečim prižastim prelivom. Meso je čvrsto,
sočno in okusno. Je rumeno mesnata
cepka.
	ČAS ZORENJA: Sredina avgusta.
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BRESKVE

SUNCREST

VETERAN

BENEDICTE

Plodovi so srednje veliki do veliki, rumene
barve, živo rdeče preliti. Meso je čvrsto,
sočno in aromatično. Je rumeno mesnata
cepka.

Plodovi so veliki do zelo veliki, rumene
barve, na sončni strani rdeče preliti. Meso
je topno, sočno, prijetnega sladko kislega
okusa. Je rumeno mesnata polcepka.
Odlična za predelavo.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta.

Plodovi so srednje veliki do veliki, po večini obarvani rdeče. Meso je sočno, sladko
kislega in prijetnega okusa. Je belo mesnata cepka, manj občutljiva na breskovo
kodravost.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta.

CRESTHAVEN

KERNECHTER

MARIA DELIZIA

Plodovi so srednje debeli, rumene barve,
po večini prekriti z živo rdečo barvo. Meso
je sočno, čvrsto, zelo okusno. Je rumeno
mesnata cepka.

Plodovi so srednje veliki, rumeno zelene
barve, po večini temno rdeče preliti. Meso
je sočno, aromatično in prijetnega sladko
kislega okusa. Je belo mesnata cepka,
manj občutljiva na breskovo kodravost.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta-začetek
septembra.

Plodovi so srednje veliki, rumeno zelene
barve, na sončni strani rdeče preliti. Meso
je sočno, aromatično in prijetnega sladko
kislega okusa. Je belo mesnata cepka.

	ČAS ZORENJA: Sredina avgusta.

	ČAS ZORENJA: Konec avgusta-začetek
septembra.

	ČAS ZORENJA: Konec avgusta začetek septembra

FAYETTE

WASSENBERGERJEVA

PLOŠČATA BRESKEV
SANDWICH

Plodovi so srednje debeli, rumene barve,
povečini preliti z rdečo barvo. Meso je
čvrsto, topno in sočno. Je rumeno mesnata cepka.

Plodovi so srednje debeli, rumeno zelene
barve, po večini temno rdeče preliti. Meso
je sočno, sladko kiselkastega okusa. Je
belomesnata cepka. Zelo primerna za
predelavo.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.

Plodovi so srednje veliki, močno sploščene oblike, rumene barve, po večini preliti
z rdečo. Meso je sočno, čvrsto, sladko in
aromatično. Je rumeno mesnata cepka,
manj občutljiva na breskovo kodravost.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.

	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
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BRESKVE

VINOGRADNIŠKA

RDEČA
VINOGRADNIŠKA

Plodovi so drobni do srednje veliki, rumene barve, rdeče preliti. Meso je zelo aromatično, sladko kiselkastega okusa. Je
rumeno mesnata cepka, manj občutljiva
na breskovo kodravost.
	ČAS ZORENJA: Začetek-sredina
septembra.

Plodovi so drobni do srednje veliki, temno
rdeče obarvani. Meso je čvrsto, zelo aromatično, sladko kiselkastega okusa. Je rdeče
mesnata cepka, manj občutljiva na breskovo kodravost. Zelo primerna za predelavo.
	ČAS ZORENJA: Začetek-sredina
septembra.

BRESKVE PERCOCA
Zaradi svojih lastnosti pripadajo posebni skupini breskev,
namenjenih za predelavo. Imajo zelo čvrsto rumeno meso,
pravilno okroglo obliko plodov in obstojno barvo mesa. So
tudi zelo robustne in tolerantne za rastlinske bolezni.

CARSON

ANDROSS

Plodovi so srednje veliki, rumeno rdeče
barve. Meso je rumeno, čvrsto, sladko in
aromatično. Vsestransko uporabna kostenica, tako za svežo porabo kot za predelavo (kompoti, marmelade..).
	ČAS ZORENJA: Začetek avgusta.

Plodovi so srednje veliki, rumeno rdeče
barve. Meso je svetlo rumeno, zelo čvrsto,
dobrega okusa. Vsestransko uporabna
kostenica, tako za svežo porabo kot za
predelavo (kompoti, marmelade..).
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta.
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NEKTARINE

CALDESSI 2000

EARLY BLAZE

INDEPENDENCE

Plodovi so srednje veliki, bleščeče rdeče
barve. Meso je sočno, čvrsto in sladko. Je
belo mesnata cepka.
	ČAS ZORENJA: Konec julija.

Plodovi so srednje veliki, temno rdeče
barve. Meso je sočno, čvrsto in sladko. Je
rumeno mesnata kostenica.
	ČAS ZORENJA: Konec julija.

Plodovi so srednje debeli in popolnoma bleščeče rdeči. Meso je čvrsto, sočno, sladko
kislega okusa. Je rumeno mesnata cepka.
	ČAS ZORENJA: Začetek avgusta.

SNOW QUEEN

SPRING RED®

NECTARED 4

Plodovi so srednje veliki do veliki, na
sončni strani so obarvani temno rdeče.
Meso je zelo sočno, aromatično in sladko.
Je belo mesnata cepka.
	ČAS ZORENJA: Začetek avgusta.

Plodovi so srednje debeli, bleščeče rdeče barve. Meso je čvrsto, sočno, dobrega
okusa. Je rumeno mesnata polcepka.

Plodovi so srednje debeli, intenzivno rdeče barve. Meso je čvrsto, sočno in okusno.
Je rumeno mesnata polcepka.

	ČAS ZORENJA: Začetek avgusta.

STARK REDGOLD

PLOŠČATA NEKTARINA
SANDWICH

Plodovi so srednje debeli do debeli, rumene barve, povečini prekriti z intenzivno
rdečo barvo. Meso je čvrsto, sočno, sladko
kislega okusa. Je rumeno mesnata cepka.
	ČAS ZORENJA: Sredina-konec avgusta.

Plodovi so srednje veliki, močno sploščene oblike, temno rdeče barve. Meso je
sočno, čvrsto, sladko in aromatično. Je
belo mesnata cepka.
	ČAS ZORENJA: Sredina avgusta.

	ČAS ZORENJA: Sredina avgusta.
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MARELICE

Tabela zorenja:
MARELICE:
Čas zorenja:

Sorta:

junij
10

20

julij
30

10

20

avgust
30

10

20

september
30

10

20

30

HARGRAND
SAN CASTRESE
ORANGE RED®
GOLDRICH
HARLAYNE
OGRSKA MARELICA
BERGERON
NOVOSADSKA KASNOCVJETNA
KURESIA®
PRITLIKAVA MARELICA COMPACTA

HARGRAND

SAN CASTRESE

ORANGE RED®

Plodovi so srednje debeli, oranžne barve.
Meso je oranžno rumene barve, sočno in
aromatično.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija.
	OPRAŠEVALCI: Je delno samooplodna
sorta, zato potrebuje v bližini še
katero drugo sorto.

Plodovi so srednje veliki, intenzivno rumene
barve. Meso je svetlo oranžno, srednje čvrsto
in aromatično. Je zelo robustna sorta..
	ČAS ZORENJA: Začetek julija.
	OPRAŠEVALCI: Je delno samooplodna
sorta, zato potrebuje v bližini še
katero drugo sorto.

Plodovi so srednje veliki, oranžne barve
s pridihom svetlo rdeče. Meso je rumeno
oranžne barve, sladko kislega okusa, aromatično. Je zelo robustna sorta.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija.
	OPRAŠEVALCI: Hargrand, Bergeron.
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MARELICE

GOLDRICH

HARLAYNE

OGRSKA MARELICA

Plodovi so srednje debeli, oranžne barve s
pikasto porazdeljeno svetlo rdečo krovno
barvo. Meso je okusno, sladko kiselkasto.
Je zelo robustna sorta.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija.
	OPRAŠEVALCI: Je delno samooplodna
sorta, v bližini potrebuje še drugo sorto.

Plodovi so srednje debeli, oranžne barve
z rdečim pridihom. Meso je zelo čvrsto,
sladko kislega okusa in aromatično. Je vsestransko uporabna.
	ČAS ZORENJA: Sredina julija.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

Plodovi so srednje veliki, svetlo rumene
barve, ki jo deloma prekriva rdeča krovna
barva. Meso je oranžne barve, sočno, aromatično, odličnega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina-konec julija.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

NOVOSADSKA
KASNOCVJETNA

KURESIA®

Plodovi so srednje debeli. Meso je sočno
in aromatično. Ker cveti do en teden kasneje od ostalih sort, se lahko izogne spomladanski pozebi.
	ČAS ZORENJA: Konec julija.
	OPRAŠEVALCI: Je delno samooplodna
sorta, v bližini potrebuje še drugo sorto.

Plodovi so srednje debeli, oranžne barve
z rdečim pridihom. Meso je čvrsto in sočno, aromatično, sladko kislega okusa.
Sorta je odporna na šarko.
	ČAS ZORENJA: Konec julija-začetek
avgusta.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

BERGERON

Plodovi so veliki, oranžne barve, ki jo delno prekriva svetlo rdeča krovna barva.
Meso je oranžno, polčvrsto, odličnega
okusa, aromatično.
	ČAS ZORENJA: Konec julija.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

PRITLIKAVA MARELICA COMPACTA

Plodovi so srednje veliki, oranžne barve, s svetlo rdečim pridihom. Meso je sočno in harmoničnega
okusa. Zraste le do 2 m, zato je primerna tudi za zasaditev v lonec.
	ČAS ZORENJA: Sredina julija.
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LESKE

LESKE
ISTRSKA
DOLGOPLODNA
(debeloplodna)

TONDA DI GIFFONI
Plodovi so okrogli, merijo 17-22 mm.
	OPRAŠEVALCI: Pauetet, Tonda gentile
delle langhe, navadna leska.

Plodovi so podolgovati, merijo 20-24 mm.
	OPRAŠEVALCI: Halska debeloplodna,
Lambertska rdeča, navadna leska.

HALSKA
DEBELOPLODNA

PAUETET
Plodovi so okroglasto podolgovati, merijo
13-17 mm.
	OPRAŠEVALCI: Tonda di Giffoni,
navadna leska

Plodovi so stožčasto podolgovati, merijo
18-22 mm.
	OPRAŠEVALCI: Pauetet, divja leska.

LAMBERTSKA RDEČA

CEPLJENE LESKE

Plodovi so drobnejši, s svojimi rdeče obarvanimi listi služi zlasti kot okrasni grm, pa
tudi kot opraševalna sorta za žlahtne sorte lesk.

Leska, cepljena na podlago turške leske, ne tvori koreninskih izrastkov. Tako se znebimo nadležnega odstranjevanja koreninskih oz. talnih poganjkov, ki so pri sadikah
na lastnih koreninah stalni spremljevalni problem in zahtevajo veliko vsakoletnega
dela pri odstranjevanju le-teh. Cepljene leske tudi prej zarodijo - že v drugem letu
lahko imamo prve pridelke.

MANDLJI

SUPERNOVA

TUONO

Plodovi so veliki, mandljaste oblike, zelo
okusni.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

Plodovi so veliki, okroglo mandljaste
oblike, zelo okusni.
	ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
	OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.
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KOSTANJ, OREHI

KOSTANJ

BOUCHE DE BETIZAC

MARAVAL

MARSOL

Plodovi so veliki, ploščati, široko eliptične
oblike, temno rdečkasto kostanjeve barve. Odporen je na kostanjevo šiškarico in
malo občutljiv za kostanjevega raka.
	ČAS ZORENJA: Konec septembrazačetek oktobra.
	OPRAŠEVALCI: Marsol, Maraval, pravi
kostanj.

Plodovi so veliki, široko eliptično trikotne
oblike. Je srednje odporen na kostanjevo
šiškarico in srednje občutljiv za kostanjevega raka.
	ČAS ZORENJA: Konec septembrazačetek oktobra.
	OPRAŠEVALCI: Precoce Migoule, pravi
kostanj.

Plodovi so veliki, okroglasto trikotne oblike. Je malo občutljiv za kostanjevega
raka.
	ČAS ZORENJA: Konec septembrazačetek oktobra.
	OPRAŠEVALCI: Precoce Migoule, pravi
kostanj.

OREH
CHANDLER

FERNOR®

Plodovi so veliki. Jedrce je svetlo in se
dobro izlušči.
	OPRAŠEVALCI: Fernor, Fernette,
Franquette, Geisenheimska selekcija
št. 139.
	ČAS ZORENJA: Začetek-sredina
oktobra.

Plodovi so srednje veliki. Jedrce je zelo
svetlo, se lepo izlušči in je odlične kakovosti. Sorta je zelo malo občutljiva za orehovo črno pegavost in orehovo muho.
	OPRAŠEVALCI: Fernette.
	ČAS ZORENJA: Začetek-sredina
oktobra.

ELIT

ŠAMPION

Plodovi so veliki. Jedrce je svetlo rumene
barve, blagega in skladnega okusa. Sorta
je malo do srednje občutljiva za orehovo
črno pegavost in orehovo muho.
	OPRAŠEVALCI: Franquette,
Geisenheimska selekcija št. 139.
	ČAS ZORENJA: Začetek-sredina
oktobra.

Plodovi so veliki. Jedrce je svetle barve,
dobrega okusa. Sorta je malo občutljiva
za orehovo črno pegavost in orehovo
muho.
	OPRAŠEVALCI: Franquette, Elit,
Geisenheimska selekcija št. 139.
	ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.

FRANQUETTE

GEISENHEIM 139

FERNETTE

Plodovi so srednje veliki do veliki. Jedrce je
zelo svetlo, odličnega okusa in se zlahka izlušči.
Sorta je malo občutljiva za orehovo črno
pegavost in orehovo muho.
	OPRAŠEVALCI: Elit.
	ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.

Plodovi so srednje veliki do veliki. Jedrce
je rumenkaste barve in dobrega okusa.
	OPRAŠEVALCI: Franquette, Fernor,
Fernette.
	ČAS ZORENJA: Konec septembrazačetek oktobra.

Plodovi so veliki. Jedrce je rjavkasto in se
zlahka izlušči. Sorta je zelo malo občutljiva za orehovo črno pegavost in orehovo
muho.
	OPRAŠEVALCI: Franquette.
	ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.
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JAGODIČEVJE

Tabela zorenja:
MALINE:
Čas zorenja:

Sorta:

junij
10

20

julij
30

10

30

10

30

10

30

10

20

avgust
30

10

30

10

30

10

30

10

20

september
30

10

30

10

30

10

30

10

20

30

WILLAMETTE
TULAMEEN
ČRNA MALINA BLACK JEWEL
GLEN AMPLE® – BREZ TRNOV
HERITAGE
AUTUMN BLISS
HIMBO TOP®
RUMENA MALINA YELLOW KING
POLKA®
AMIRA®
ORANŽNA MALINA - VALENTINA
ROSSANA
MINI LONČNA MALINA
LITTLE SWEET SISTER®

ROBIDE:
Čas zorenja:

Sorta:

junij
10

20

julij
20

avgust
20

september
20

30

THORNFREE
LOCH NESS
MINI LONČNA ROBIDA
LITTLE BLACK PRINCE®

TAYBERRY:
Čas zorenja:

Sorta:

junij
10

20

julij
20

avgust
20

september
20

30

BUCKINGHAM TAYBERRY
®

AMERIŠKE BOROVNICE:
Sorta:
DUKE
CHANDLER®
DARROW
BLUECROP
BERKELEY
BRIGITTA
LIBERTY®
COVILLE
OZARKBLUE®
ELLIOTT
LEGACY
LATEBLUE
PINK LIMONADE
HORTBLUE PETITE®

Čas zorenja:

junij
10

20

julij
20

avgust
20

september
20

30
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MALINE

ENKRAT RODNE
MALINE

TULAMEEN

ČRNA MALINA
BLACK JEWEL

WILLAMETTE

Plodovi so srednje veliki, temno rdeče
barve. Okus je aromatičen, zelo prijeten
in skladen.
	ČAS ZORENJA: Od sredine junija do
sredine julija.

GLEN AMPLE® –
BREZ TRNOV

Plodovi so srednje veliki, temno rdeče
barve. Okus je aromatičen, zelo prijeten
in skladen.
	ČAS ZORENJA: Od sredine junija do
konca julija.

DVAKRAT RODNE
MALINE
HERITAGE

Plodovi so srednje veliki do veliki, svetlo
rdeče barve. Okus je dober, z močneje izraženo kislino.
	ČAS ZORENJA: Od sredine junija do
začetka julija.
	RODNOST: Je enkrat rodna sorta.

Plodovi so srednje veliki, svetlo rdeče barve, prijetnega in aromatičnega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina junija in konec
julija do prvih pozeb.

HIMBO TOP®

RUMENA MALINA
YELLOW KING

Plodovi so veliki, svetleče rdeče barve,
okusni.
	ČAS ZORENJA: Konec junija in sredina
avgusta do prvih pozeb.

Plodovi so srednje veliki, svetlo rumene
barve, sladki in okusni.
	ČAS ZORENJA: Konec junija in avgust
do prvih pozeb.

Plodovi so manjši, črni, z odtenkom vijoličaste barve. Okus je prijeten in aromatičen.
	ČAS ZORENJA: Od konca junija do
sredine julija.
	RODNOST: Je enkrat rodna sorta.

AUTUMN BLISS

Plodovi so srednje veliki do veliki, intenzivno rdeče barve. Okus je aromatičen,
blag in sladko kiselkast.
	ČAS ZORENJA: Sredina junija in
začetek avgusta do prvih pozeb.

POLKA®

Plodovi so srednje veliki do veliki, rdeče
barve, trdni. Okus je zelo dober.
	ČAS ZORENJA: Od sredine junija do
sredina julija in začetek avgusta do
prvih pozeb.
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MALINE, ROBIDE, TAYBERRY

AMIRA®

Plodovi so veliki, trdni, rdeče barve. Okus
je zelo dober in skladen.
	ČAS ZORENJA: Od sredine junija do
sredine julija in začetek avgusta do
prvih pozeb.

ORANŽNA MALINA VALENTINA

Plodovi so srednje veliki, rožnato marelične barve. So sladkega in aromatičnega
okusa.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija in konec
avgusta do prvih pozeb.

MINI LONČNA MALINA LITTLE SWEET SISTER®

Plodovi so srednje veliki do veliki, sladki in aromatični.
Zaradi svoje kompaktne rasti (do 1 m), je zelo primerna tudi
za sajenje v lonec.
	ČAS ZORENJA: Je enkrat rodna malina, ki zori od julija do
septembra.

ROSSANA

Plodovi so srednje veliki, čvrsti, svetlo
rdeče barve. Okus je zelo dober in aromatičen.
	ČAS ZORENJA: Od konca julija do prvih
pozeb.
	RODNOST: Je dvakrat rodna sorta.

ROBIDE

THORNFREE
LOCH NESS
Ima srednje velike do velike plodove
svetleče črne barve. Okus je zelo dober,
skladen, kislo sladkega okusa.
	ČAS ZORENJA: Od sredine avgusta do
prvih pozeb.

MINI LONČNA ROBIDA LITTLE BLACK PRINCE®

BUCKINGHAM®
TAYBERRY

Plodovi so srednje veliki, modro črne barve. So sladko
kiselkastega in aromatičnega okusa.
	ČAS ZORENJA: Julij in avgust do oktober.
	RODNOST: Je dvakrat rodna sorta.

Plodovi so veliki, podolgovati, rdeče barve.
Okus je prijeten, sladko kiselkast. Je križanec med malino in robido. Nima trnov.
	ČAS ZORENJA: Sredina-konec julija.
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AMERIŠKE BOROVNICE

AMERIŠKE BOROVNICE

RAST: p
 okončen grm do višine okoli 2 m.
ZAHTEVE: Ameriške borovnice v našem podnebju dobro uspevajo, vendar so zelo
zahtevne glede tal. Uspevajo in rodijo le, če rastejo na kislih tleh (pH od 4 do 5,2), ki so
rahla zračna, s humusom bogata in v obdobju celotne vegetacije enakomerno vlažna.

ROŽNATA AMERIŠKA
BOROVNICA
PINK LIMONADE

Jagode so srednje velike, rožnate barve
in prijetnega, sladkega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina julija - sredina
avgusta.

DVAKRAT RODNA
AMERIŠKA
BOROVNICA
HORTBLUE PETITE®

Jagode so srednje velike, dobrega, sladko kiselkastega okusa. Zaradi svoje kompaktne rasti
do 1,2 m je primerna tudi za sajenje v lonec.
	ČAS ZORENJA: Julij-avgust in
september-oktober.

DUKE

LIBERTY®

Jagode so velike do zelo velike in čvrste.
Okus je zelo dober, skladen in sladko kiselkast.
	ČAS ZORENJA: Sredina junija - začetek
julija.

Jagode so srednje velike, zelo trdne, zelo
dobrega, sladko kiselkastega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina julija - sredina
avgusta.

CHANDLER®

COVILLE

Jagode so zelo velike, čvrste in temno
obarvane.
	ČAS ZORENJA: Konec junija - začetek
avgusta.

Jagode so velike in čvrste. Okus je skladen, sladko kiselkast.
	ČAS ZORENJA: Sredina julija - sredina
avgusta.

DARROW

OZARKBLUE®

	ČAS ZORENJA: Začetek julija - konec
julija.
Jagode so zelo velike, svetlo modre barve. Okus je dober, blag, z malo kisline.

Jagode so velike, zelo svetlo modre. Okus
je zelo dober, sladkega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina julija - sredina
avgusta.

BLUECROP

ELLIOTT

Jagode so velike, čvrste, svetlo modre
barve. Okus je sladko kiselkast in aromatičen.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija - začetek
avgusta.

Jagode so srednje velike, svetlo modre
barve. Okus je dober, rahlo kisel.
	ČAS ZORENJA: Konec julija - začetek
septembra.

BERKELEY

LEGACY

Jagode so velike, čvrste, svetlo modre
barve. Okus je dober, sladko kiselkast in
blag.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija - konec
julija.

Jagode so velike, dobrega, sladko kiselkastega okusa.
	ČAS ZORENJA: Konec julija - začetek
septembra.

BRIGITTA

LATEBLUE

Jagode so velike, svetlo modre barve, trdne in zelo obstojne. Okus je zelo dober
in skladen.
	ČAS ZORENJA: Sredina julija - začetek
avgusta.

Jagode so srednje velike, prijetnega, sladko kiselkastega okusa.
	ČAS ZORENJA: Začetek avgusta začetek septembra.
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HASKAP JAGODA, AMERIŠKA BRUSNICA, JAGODA GOJI, ARONIJA, KOSMULJE, RIBEZ

HASKAP JAGODA (SIBIRSKA BOROVNICA)

RAST: P
 okončen grm, ki zraste od 1 do 1,5 m.
PLODOVI: Sočne, temno modre jagode sladko kiselkastega okusa, velikosti od 2 do 4 cm.
TLA: Potrebuje dobra vrtna tla, ne potrebuje kislih tal.
	ČAS ZORENJA: Začetek-sredina junija.
	OPRAŠEVANJE: Haskap jagode so samoneoplodne, zato moramo v bližino posaditi vsaj dve ali tri
različne sorte.
SORTE: Pruhoniška zgodnja, Wojteh
NOVE SORTE z velikimi plodovi in boljšo kvaliteto: Aurora, Honeybee, Boreal Blizzard, Boreal Beauty,
Boreal beast, Jugana, Vostorg.

AMERIŠKA BRUSNICA

JAGODA GOJI

ARONIJA NERO

Plodovi so od 15 do 20 mm velike rdeče jagode grenko trpkega okusa. Primerna za predelavo v marmelado, kompote, kandiranje.
RAST: P
 okrovni grm, ki zraste do 30 cm v
višino.
	ČAS ZORENJA: September.

Plodovi so oranžno rdeče podolgovate jagode, velike okoli 2 cm, ki so sladko grenkega okusa. Zaradi velike količine antioksidantov delujejo zdravilno.
RAST: 1 -3 m visok grm, veje rahlo polegajo.
	ČAS ZORENJA: Od julija do prvih pozeb.

Plodovi so okrogle, črne jagode. Okus je
trpek, zato so primerne za predelavo v
marmelade ali sokove. Zaradi velike količine antioksidantov delujejo zdravilno.
RAST: 1 ,5-2 m visok grm.
	ČAS ZORENJA: Od sredine avgusta do
septembra.

RDEČA KOSMULJA
HINNONMAKI ROT

RUMENA KOSMULJA
WHITE SMITH

Plodovi so srednje veliki in temno rdeči.
Okus je dober, sladko kiselkast.
RAST: P
 ribližno 1,2 m velik razvejan grm.
	ČAS ZORENJA: Julij.

Plodovi so srednje veliki, svetlo rumene
do rumeno zelene barve. So prijetno
sladko kiselkastega okusa in aromatični.
RAST: P
 ribližno 1,2 m velik razvejan grm.
	ČAS ZORENJA: Julij.

BELI RIBEZ

Grozd je velik, jagode so velike, belo rumene, svetleče in trdne. Okus je kislo sladek.
RAST: Z
 raste v okoli 1,5 m visok grm.
	ČAS ZORENJA: Julij.
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RIBEZ, JOSTA, RAKITOVEC, ŠMARNA HRUŠICA

RDEČI RIBEZ

ČRNI RIBEZ

RAST: O
 koli 1,5 m visok grm.

RAST: O
 koli 1,5 m visok grm.

JUNIFER

TITANIA

Grozdi so srednje veliki, z velikimi
jagodami, sladko kiselkastega,
aromatičnega in blagega okusa.
	ČAS ZORENJA: Konec junija.

Grozdi so srednje veliki, jagode velike do
zelo velike, čvrste, svetleče črne. Okus je
sladko kisel do kisel.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija

JONKHEER VAN TETS

OTELO

Grozdi so veliki, jagode srednje velike
do velike, aromatičnega in sladko
kiselkastega okusa.
	ČAS ZORENJA: Konec junija-začetek
julija.

Grozdi so veliki, jagode srednje velike do
velike, čvrste, sočne, svetleče črne. Okus
je sladko kisel do kisel.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija

RAKITOVEC LEIKORA

Plodovi so okrogli do ovalni, rumeno oranžne do koralno rdeče barve. Okus je prijetno kiselkast. Ima veliko vitamina C in
antioksidantov.
RAST: B
 ujna, gosto se razrašča, zraste 3-5 m.
	ČAS ZORENJA: September–oktober.
	OPRAŠEVALCI: Je dvodomna rastlina,
za ustrezno oprašitev potrebuje
moško rastlino Polmix.

LOSAN

Grozdi so veliki, jagode srednje velike
do velike, aromatičnega in sladko
kiselkastega okusa.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija.

JOSTA

ŠMARNA HRUŠICA

Josta je križanec med črnim ribezom in
kosmuljo. Plodovi so veliki, okrogli in črni.
Meso je sladko, rahlo kislo, prijetnega
osvežilnega okusa.
RAST: Z
 elo močna, precej razvejana,
zraste do 2,5 m.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija.

Plodovi so malo večji od borovnic, temne
barve, sladkega okusa. Zaradi privlačnih
belih cvetovi spomladi in intenzivne obarvanosti jeseni je šmarna hrušica tudi zelo
lepa dekorativna rastlina.
RAST: 2
 ,5–3 m visok grm ali manjše
drevo.
	ČAS ZORENJA: Junij.

DETVAN
Grozdi so zelo veliki, jagode so velike in
zelo dobrega okusa.
	ČAS ZORENJA: Začetek julija.

RONDOM
Grozdi so veliki, jagode srednje velike
do velike, aromatičnega in sladko
kiselkastega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina julija.

ROVADA
Priporočamo
Grozdi so izredno veliki, jagode so velike,
dobrega, sladko kislega okusa.
	ČAS ZORENJA: Sredina julija.
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ČRNI BEZEG, RUMENI DREN

ČRNI BEZEG HASCHBERG

RUMENI DREN JULIUSZ

Jagode so velike in enakomerno zrele. Surove so strupene, s sušenjem ali toplotno obdelavo pa postanejo
zdravilne. Junija zacvetijo izredno aromatični in veliki
cvetovi, ki se ne osipajo.

Plodovi – drnulje – so veliki do 3 cm in rdeče barve.
Uporabni so za predelavo v marmelade, kompote,
žganje. Za svežo uporabo morajo odležati. Je tudi zelo
okrasna rastlina – rumeni cvetovi se pričnejo odpirati
ob koncu zime.
RAST: V
 obliki grma zraste do okoli 3 m, v obliki
drevesa pa okoli 5 m.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta–začetek septembra.

RAST: 3
 –5 m visok grm ali manjše drevo.
	ČAS ZORENJA: Cvetove pobiramo junija, plodove
septembra.
MURVE

MILANOWEK

SHIN TSO

GALICIJA

Plodovi so veliki, podolgovati, črne barve.
Meso je čvrsto in sladko.
RAST: H
 itro rastoče, do 8 m visoko drevo.
	ČAS ZORENJA: Zori postopoma od
junija do septembra, glavnina dozori
julija.

Plodovi so srednje veliki, podolgovati,
rdečkasto črne barve. So intenzivno aromatičnega in sladko kiselkastega okusa.
RAST: 4
 –6 m visok grm ali nižje drevo s
široko krošnjo.
	ČAS ZORENJA: Od julija do avgusta.

Plodovi so izjemno veliki – od 6 do 8 cm
– črno vijolične do črne barve. So sladki in
dobrega okusa.
RAST: 8
 –10 m visoko drevo s široko
krošnjo.
	ČAS ZORENJA: Od julija do avgusta.

ALBA

Plodovi so srednje veliki, bele ali belo rožnate barve. So zelo sladkega okusa.
RAST: D
 o 15 m.
	ČAS ZORENJA: Konec julija.

ILLINOIS
EVERBEARING

Plodovi so veliki, črne barve, skoraj brez
semen, aromatični in zelo sladki.
RAST: H
 itro rastoče, do okoli 8 m visoko
drevo.
	ČAS ZORENJA: Od julija do septembra.
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ŠIPEK, JAGODE

NAVADNI ŠIPEK

Plodovi so podolgovati, rdeče barve, uporabni za predelavo v šipkovo
marmelado, sirup ali čaj. Sodi tudi med okrasne rastline, saj od maja do
junija cveti z nežnimi svetlo rožnatimi ali belimi cvetovi.
RAST: 2
 –3 m visok grm.
	ČAS ZORENJA: Oktober–november.

ENKRAT RODNE
JAGODE

JAPONSKI ŠIPEK

ELSANTA

Plodovi so večji in bolj mesnati kot plodovi navadnega šipka. Uporaba: za
predelavo v šipkovo marmelado, sirup, čaj. Sodi tudi med okrasne rastline,
saj od junija do julija cveti s temno rožnatimi ali svetlo rožnatimi cvetovi.
RAST: 1 -2 m visok grm.
	ČAS ZORENJA: September.

Plodovi so srednje veliki, svetlo rdeče barve. Meso je sočno, sladko in okusno.

VEČKRAT RODNE JAGODE
MARA DES BOIS

ALBION

SAN ANDREAS

Plodovi so majhni do srednje veliki, temno
oranžne do rdeče barve. Meso je sočno,
sladko in aromatično, okus spominja na
gozdne jagode. Rodi od pomladi do jeseni.

Plodovi so veliki, podolgovato koničasti,
temno rdeče barve. Meso je čvrsto, sladko
in aromatično.
Rodi od pomladi do jeseni.

Plodovi so veliki, podolgovatI, temno rdeče barve. Meso je čvrsto, sladko in aromatično.
Rodi od pomladi do jeseni.
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KIVI ALI AKTINIDIJA

HAYWARD – ŽENSKA
RASTLINA

Plodovi so srednje debeli, težki 100–
120 g, prijetnega sladko kiselkastega okusa. Primerni so za dolgo skladiščenje.
RAST: Vzpenjava, zraste tudi do 5 m.
	ČAS ZORENJA: Konec oktobra.
	OPRAŠEVALCI: Za ustrezno oprašitev
potrebuje moško rastlino Tomuri.

ARGUTA
ANANASNAYA

ARGUTA WEIKI

Plodovi so drobni (v velikosti oreha) in
svetlo zelene barve. Kožica je gladka
(brez dlačic) in tanka. Meso je sladko kiselkastega in prijetnega okusa.
RAST: Vzpenjava, zraste tudi do 5 m.
	ČAS ZORENJA: Začetek oktobra.
	OPRAŠEVALCI: Za ustrezno oprašitev
potrebuje moško rastlino Cornelli.

Plodovi so drobni (v velikosti oreha), zelene
barve z rdečim pridihom. Kožica je gladka (brez
dlačic) in tanka. Meso je sladko kiselkastega in
prijetnega okusa, okus spominja na ananas.
	ČAS ZORENJA: Začetek oktobra.
	OPRAŠEVALCI: Za ustrezno oprašitev
potrebuje moško rastlino Cornelli.

TOMURI – MOŠKA RASTLINA

CORNELLI – MOŠKA RASTLINA

Kot moška rastlina ima zakrnele pestiče in ne tvori
plodov. Je opraševalec za žensko rastlino aktinidije
Hayward. En Tomuri lahko opraši do 5 ženskih rastlin.
RAST: Vzpenjava, zraste tudi do 5 m.

Kot moška rastlina ima zakrnele pestiče in ne tvori plodov. Je opraševalec za ženske rastline arguta aktinidij. En Cornelli lahko opraši do 5 ženskih rastlin.
RAST: Vzpenjava, zraste tudi do 5 m.
FIGE

ŠTAJERSKA FIGA

BELA FIGA DOTTATO

Plodovi so srednje veliki, rjave barve, sočni in odličnega okusa. Je ena od najodpornejših sort fig na nizke
zimske temperature.
RAST: Zraste do 3 m.
	ČAS ZORENJA: Avgust in september.

Plodovi so srednje veliki, zeleno rumene barve, sočni
in sladki. Je dvakrat rodna sorta.
RAST: Zraste do 3 m.
	ČAS ZORENJA: Avgust in september.
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KAKIJI

TIPO

VANIGLIA

CIOCCOLATINO

Plodovi so veliki, tehtajo okoli 250 g. So intenzivno
oranžne barve. Umedeni so odličnega okusa. Tipo
ima izključno ženske cvetove (skupina PVNA). Če so
cvetovi oplojeni, so plodovi užitni že trdi, ob obiranju. Je najprimernejša sorta za celinsko podnebje.
RAST: Drevo do višine 3,5 m.
	ČAS ZORENJA: Začetek novembra.

Plodovi so veliki, tehtajo okrog 250 g. So
intenzivno oranžne barve. Umedeni so
odličnega okusa. Ima izključno ženske cvetove (skupina PVNA). Če so cvetovi oplojeni, so plodovi užitni že trdi, ob obiranju.
RAST: Zraste do višine 3,5 m.
	ČAS ZORENJA: Začetek novembra.

Plodovi so manjši kot pri ostalih sortah.
So intenzivno oranžne barve, sladkega
okusa, meso je temnejše. Trdi plodovi so
užitni takoj, brez umeditve. Služi tudi kot
opraševalec za druge sorte.
RAST: Zraste do višine 3,5 m.
	ČAS ZORENJA: Začetek novembra.

ASIMINA

SUNFLOWER

PRIMA

Plodovi so srednje veliki do veliki, tehtajo okrog 200 g. Meso je
sladko, topno in čvrsto. Okus je mešanica med mangom, banano
in ananasom. Primerna za sveže uživanje kot tudi za predelavo.
RAST: 4–5 m visoko drevo.
	ČAS ZORENJA: Konec oktobra.

Plodovi so veliki, tehtajo okrog 350 g. Meso je sladko, topno in
čvrsto. Okus je mešanica med mangom, banano in ananasom.
Primerna za sveže uživanje kot tudi za predelavo.
RAST: 4–5 m visoko drevo.
	ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.

GRANATOVEC

ŽIŽULA

WONDERFUL

ŽIŽULA

Plodovi – granatna jabolka – so srednje veliki (v velikosti
jabolka), temno rdeči, zrna so velika, intenzivno rdeče
barve, sočna in kiselkasta.
RAST: 3 –5 m visok grm ali manjše drevo.
	ČAS ZORENJA: Konec septembra.

Plodovi so rdečkasto rjavi, prijetnega
sladko kiselkastega okusa.
RAST: 2–6 m visok grm ali manjše drevo.
	ČAS ZORENJA: Oktober.
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VINSKA TRTA

NERO

MODRI MUŠKAT

BIANCA

Jagode so velike, temno modre barve, z
malo pečkami. Meso je sočno in sladkega
okusa. Je delno odporna proti boleznim.

Jagode so debele, črno modre barve,
sladke in s prijetno muškatno aromo. Je
delno odporna proti boleznim.

Jagode so zeleno rumene barve, meso je
sočno in zelo prijetnega okusa. Je delno
odporna proti boleznim.

	ČAS ZORENJA: Začetek avgusta.

	ČAS ZORENJA: Sredina avgusta.

	ČAS ZORENJA: Konec avgusta.

ST. MARTIN

PALATINA

Jagode so srednje velike, rožnato do
rdeče vijolične barve. Meso je sladko in
z malo pečk. Je delno odporna proti boleznim.
	ČAS ZORENJA: September.

Jagode so srednje velike, zeleno rumene
barve, sladke, s prijetno in rahlo muškatno
aromo. Je delno odporna proti boleznim.
	ČAS ZORENJA: Konec avgusta.
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OKRASNE RASTLINE, POKROVNE RASTLINE

OKRASNA
RDEČELISTNA SLIVA

OKRASNA JABLANA LISET

Prunus cerasifera ‘Nigra’
Zacveti konec marca ali v začetku aprila s
čudovitimi rožnatimi cvetovi. Vse do zime
je zanimiva tudi zaradi svojih temno rdečih listov.
RAST: Do 7 m visoko drevo.

Obilno cveti v aprilu in maju z rožnato vijoličastimi cvetovi
Zelo okrasni so tudi majhni, temno rdeči plodovi, ki se
razvijejo jeseni in na drevesu običajno ostanejo do zime.
RAST: 3,5–4 m visoko drevo.

OKRASNA ČEŠNJA
KANZAN

OKRASNA ČEŠNJA
AMANOGAWA

Konec aprila ali v začetku maja razvije nežno rožnate, polnjene cvetove.
RAST: 7–10 m visoko.

Konec aprila ali v začetku maja zacveti z
belo rožnatimi cvetovi.
RAST: Do 5 m, stebričaste oblike.

POLEGLI BISERNIK

Listopadna pokrovna rastlina za zasaditev
brežin, obrobkov ali nižje žive meje. Poleti
zacveti z rožnatimi cvetovi, jeseni pa razvije majhne rožnate plodove.
RAST: V višino do 1 m, v širino do 2 m.

KOSTENIČEVJE – Lonicera nitida
Vednozelene pokrovne rastline, uporabne za zasaditev
brežin, nizko živo mejo ali obrobke.
RAST: V višino do 75 cm, v širino do 2 m.

MAIGRUN

Listi so svetlo zeleni, bleščeči.

LEMON BEAUTY

Listi so rumeno obrobljeni svetlo zeleni,
bleščeči.

Mirosan d.o.o.
Kasaze 95
3301 Petrovče
Slovenija
T: +386 (0)3 713 67 00 - centrala
E: info@mirosan.si
www.mirosan.si
Sledite nam na facebooku
www.facebook.com/mirosansadjarstvo

