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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.
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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.
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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.
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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.
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