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Tabela zorenja:

BRESKVE:
Čas zorenja:

Sorta:
junij julij avgust september

10 20 30 10 20 30 10 20 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:
Čas zorenja:

Sorta:
junij julij avgust september

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

CALDESSI 2000

EARLY BLAZE

INDEPENDENCE

SNOW QUEEN

SPRING RED®

NECTARED 4

STARK REDGOLD

PLOŠČATA NEKTARINA SANDWICH
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AMSDEN

Plodovi so srednje debeli in svetlo rdeče 
preliti. Meso je sočno, sladko in odličnega 
okusa. Je belo mesnata cepka, manj ob-
čutljiva na breskovo kodravost.

  ČAS ZORENJA: Začetek julija.

DIXIRED

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

  ČAS ZORENJA: Sredina julija.

NORMAN

Plodovi so srednje veliki in rumeni, po ve-
čini prekriti s temno rdečo barvo. Meso je 
zelo čvrsto, topno in okusno. Je rumeno 
mesnata cepka. Zelo primerna za prede-
lavo.

  ČAS ZORENJA: Začetek-sredina 
avgusta.

SPRINGCREST

Plodovi so drobni do srednje veliki. Koži-
ca je rumena, živo rdeče prelita. Meso je 
čvrsto, zelo sočno, dobrega okusa. Je ru-
meno mesnata polcepka.

  ČAS ZORENJA: Začetek julija.

ALEKSANDER

Plodovi so srednje veliki, kožica na sončni 
strani je temno rdeče barve. Meso je soč-
no, aromatično, sladkega okusa. Je belo 
mesnata polcepka.

  ČAS ZORENJA: Konec julija.

MARIA MARTA

Plodovi so srednje debeli do debeli, ru-
mene barve, ki je po večini prižasto pre-
lita s temno rdečo. Meso je čvrsto, sočno, 
sladko kiselkasto. Je rumeno mesnata 
polcepka.

  ČAS ZORENJA: Sredina avgusta.

SPRINGBELLE

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

  ČAS ZORENJA: Začetek julija.

REDHAVEN

Plodovi so srednje veliki do veliki, zlato ru-
mene barve, z živahno rdečim prelivom in pri-
žami. Meso je čvrsto in odličnega okusa. Je 
rumeno mesnata cepka, manj občutljiva na 
breskovo kodravost. Vsestransko uporabna.

  ČAS ZORENJA: Konec julija-začetek 
avgusta.

GLOHAVEN

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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SUNCREST

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

  ČAS ZORENJA: Sredina avgusta.

CRESTHAVEN

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

  ČAS ZORENJA: Konec avgusta-začetek 
septembra.

FAYETTE

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

  ČAS ZORENJA: Začetek septembra.

VETERAN

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.

KERNECHTER

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.

WASSENBERGERJEVA

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.

BENEDICTE

Plodovi so srednje veliki do veliki, po veči-
ni obarvani rdeče. Meso je sočno, sladko 
kislega in prijetnega okusa. Je belo mes-
nata cepka, manj občutljiva na breskovo 
kodravost.

  ČAS ZORENJA: Konec avgusta.

MARIA DELIZIA

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: Konec avgusta - 
začetek septembra

PLOŠČATA BRESKEV 
SANDWICH

Plodovi so srednje veliki, močno splošče-
ne 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.
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VINOGRADNIŠKA

Plodovi so drobni do srednje veliki, rume-
ne barve, rdeče preliti. Meso je zelo aro-
matično, sladko kiselkastega okusa. Je 
rumeno mesnata cepka, manj občutljiva 
na breskovo kodravost.

  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.

RDEČA 
VINOGRADNIŠKA

Plodovi so drobni do srednje veliki, temno 
rdeče obarvani. Meso je čvrsto, zelo aroma-
tično, sladko kiselkastega okusa. Je rdeče 
mesnata cepka, manj občutljiva na bresko-
vo kodravost. Zelo primerna za predelavo.

  ČAS ZORENJA: Začetek-sredina 
septembra.

CARSON

Plodovi so srednje veliki, rumeno rdeče 
barve. Meso je rumeno, čvrsto, sladko in 
aromatično. Vsestransko uporabna koste-
nica, tako za svežo porabo kot za prede-
lavo (kompoti, marmelade..).

  ČAS ZORENJA: Začetek avgusta.

ANDROSS

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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CALDESSI 2000

Plodovi so srednje veliki, bleščeče rdeče 
barve. Meso je sočno, čvrsto in sladko. Je 
belo mesnata cepka.

  ČAS ZORENJA: Konec julija.

SNOW QUEEN

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.

STARK REDGOLD

Plodovi so srednje debeli do debeli, ru-
mene barve, povečini prekriti z intenzivno 
rdečo barvo. Meso je čvrsto, sočno, sladko 
kislega okusa. Je rumeno mesnata cepka.

  ČAS ZORENJA: Sredina-konec avgusta.

EARLY BLAZE

Plodovi so srednje veliki, temno rdeče 
barve. Meso je sočno, čvrsto in sladko. Je 
rumeno mesnata kostenica.

  ČAS ZORENJA: Konec julija.

SPRING RED®

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

  ČAS ZORENJA: Začetek avgusta.

PLOŠČATA NEKTARINA 
SANDWICH

Plodovi so srednje veliki, močno splošče-
ne oblike, temno rdeče barve. Meso je 
sočno, čvrsto, sladko in aromatično. Je 
belo mesnata cepka.

  ČAS ZORENJA: Sredina avgusta.

INDEPENDENCE

Plodovi so srednje debeli in popolnoma ble-
ščeče rdeči. Meso je čvrsto, sočno, sladko 
kislega okusa. Je rumeno mesnata cepka.

  ČAS ZORENJA: Začetek avgusta.

NECTARED 4

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

  ČAS ZORENJA: Sredina avgusta.


