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.

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

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

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