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.

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

69

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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