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Tabela zorenja:

HRUŠKE
Čas zorenja:

Sorta:
julij avgust september oktober

10 20 30 10 20 30 10 20 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
Čas zorenja:

Sorta:
julij avgust september oktober

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

BENITA
KOSUI

SHINSEIKI

HOSUI

KUMOI

NIJISSEIKI

NEŠPLJA, KUTINA, SKORŠ
Čas zorenja:

Sorta:
avgust september oktober november

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

NEŠPLJA
LESKOVAČKA

SKORŠ
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JUNIJSKA LEPOTICA

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.

KLAPOVA

Plodovi so srednje veliki do veliki, zelen-
kasto rumene barve, na sončni strani rde-
če obarvani. Meso je sočno, topno, sladko 
kiselkastega okusa.

  ČAS ZORENJA: Sredina avgusta.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti dva tedna.

DOBRA LUJZA 
(AVRANŠKA)

Plodovi so srednje debeli, zelenkasto rume-
ne barve, na sončni strani rdeči. Meso je soč-
no, topno, sladko, z malo kisline, aromatično.

  ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti približno 

mesec dni, v hladilnici 2 do 3 mesece.

ZGODNJA 
MORETTINIJEVA

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.

RDEČA VILJAMOVKA

Plodovi so srednje debeli, kožica je po 
vsej površini živo rdeče prelita. Meso je 
sočno, sladko, primerne kisline, z mu-
škatno aromo.

  ČAS ZORENJA: Konec avgusta.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do sredine 

septembra.

HARDIJEVA

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.

CARMEN®

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.

VILJAMOVKA

Plodovi so srednje veliki, kožica je ze-
lenkasto 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.

KLERŽO

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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KONFERANS

Plodovi so srednje veliki do veliki, zelene 
barve, večji del je rjast. Meso je sočno, to-
pno, sladko in dišeče.

  ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do 30 dni, v 

hladilnici do februarja.

PAKHAMOVA

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.

PASTORJEVKA

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.

ABATE FETEL 
(FETELOVA)

Plodovi so srednje veliki do veliki, svetlo ze-
lene 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.

BOSKOVA

Plodovi so srednje veliki do veliki, rume-
no zelene barve, prekriti z bronasto rja-
vo prevleko. Meso je sočno, topno, kislo 
sladkega okusa in aromatično.

  ČAS ZORENJA: Konec septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti 20 dni, v 

hladilnici do februarja.

NOJABRSKAJA 
(NOVEMBRA)

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.

DRUŠTVENKA

Plodovi so veliki do zelo veliki, zelene bar-
ve z rahlim rdeče bronastim tonom. So ki-
slo sladkega in aromatičnega okusa.

  ČAS ZORENJA: Konec septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti en mesec, 

v hladilnici do februarja.

PASSA CRASSANA 
(KRASANKA)

Plodovi so veliki do zelo veliki, jabolčno 
okrogle oblike, rumeno zelene barve. 
Meso je sočno, topno, sladko kislega oku-
sa, aromatično in dišeče.

  ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti vzdrži do 

decembra, v hladilnici do junija.

VINSKA MOŠTNICA

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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NASHI – AZIJSKA HRUŠKA

TEPKA

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.

STEBRIČASTA HRUŠKA – OBELISK®

  
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.

KOSUI

Plodovi so srednje veliki, okrogli, bronas-
to 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.

BENITA 
- križanec med hruško in nashijem

Plodovi so srednje veliki, rumeno rjavi. 
Meso je sočno, hrustljavo, sladko, aroma-
tično. Oprašijo jo Viljamovka, Konferans, 
Dobra Lujza …

  ČAS ZORENJA: Konec avgusta.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V hladilnici do 2 

meseca.

SHINSEIKI

Plodovi so srednje veliki, okrogli, rumeno zele-
ni. 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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NEŠPLJA KUTINA SKORŠ

NASHI – AZIJSKA HRUŠKA

HOSUI

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.

NEŠPLJA

Plodovi so manjši, rjavi, spominjajo na mešanico 
hruške in jabolka s čežanasto sredico. Užitni pos-
tanejo 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.

KUMOI

Plodovi so okrogli, srednje veliki do veliki, 
bronasto zlate barve. Meso je čvrsto, soč-
no, rahlo aromatično in sladko. Je samo-
oplodna sorta.

  ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do 

novembra, v hladilnici do decembra.

LESKOVAČKA

Plodovi so veliki, okroglasto jabolčne ob-
like. Meso je čvrsto, sočno, kiselkastega 
okusa in zelo aromatično. Za predelavo v 
kompote, sokove ali marmelade.

  ČAS ZORENJA: Konec septembra-
začetek oktobra.

  ČAS SKLADIŠČENJA: Do februarja.

NIJISSEIKI

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.

SKORŠ

Plodovi so okroglasti, veliki do 5 cm, umede-
ni so prijetnega sladko kiselkastega okusa. 
Primerni so za svežo uporabo ali za predela-
vo v kompote, za žganjekuho ali za sušenje.
RAST: Zraste do 8 m visoko drevo.

  ČAS ZORENJA: Konec septembra-
začetek oktobra.


