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VISTA BELLA

Plodovi so drobni, okroglasto ploščate 
oblike, temno rdeče barve z vijoličastim 
poprhom. Meso je sočno, aromatično, 
sladko kiselkastega okusa.

  ČAS ZORENJA: Začetek julija.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Za takojšnjo, 

svežo uporabo.

DISCOVERY

Plodovi so drobni do srednje veliki, 
ploščato okrogli, živo rdeče barve. Meso 
je srednje sočno, prijetnega okusa.
Sorta je odporna na škrlup.

  ČAS ZORENJA: Konec julija.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do enega meseca.

ELSTAR

Plodovi so srednje veliki, rumene barve, 
prekriti z oranžno do živo rdečo barvo. 
Meso je sočno, hrustljavo, čvrsto in aro-
matično.

  ČAS ZORENJA: Konec avgusta.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do decembra, v 

hladilnici do marca.

BELIČNIK

Plodovi so drobni, belo rumenkaste bar-
ve. Meso je zelo aromatično in prijetnega 
kiselkastega okusa.

  ČAS ZORENJA: Sredina julija.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Za takojšnjo, 

svežo uporabo.

SUMMERRED

Plodovi so drobni do srednje veliki, temno 
rdeči. Meso je čvrsto, sočno, aromatično, 
kiselkastega okusa. Ena najboljših pole-
tnih sort.

  ČAS ZORENJA: Začetek avgusta.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Od en do dva 

meseca.

JAMES GRIEVE

Plodovi so srednje veliki, na sončni strani rdeče 
progasti. Meso je sočno, aromatično in kiselkasto.
Je robustna sorta, tolerantna za bolezni.

  ČAS ZORENJA: Konec avgusta-začetek 
septembra.

  ČAS SKLADIŠČENJA: Do sredine 
novembra.

JULYRED

Plodovi so srednje veliki, sploščeno 
okrogli, prekriti z rdečo barvo. Meso je 
sočno, srednje čvrsto, sladko kiselkaste-
ga okusa.

  ČAS ZORENJA: Sredina julija.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do 10 dni.

SANSA

Plodovi so srednje veliki, rdeče rumeni, 
podobni sorti Gala. Meso je sočno, aroma-
tično, sladko kiselkastega okusa.
Sorta je odporna na škrlup.

  ČAS ZORENJA: Konec avgusta.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do en mesec.

RDEČI JESENSKI 
KALVIL (CIGANČICA)

Plodovi so srednje veliki, močno rebrasti, 
škrlatno rdeče do skoraj črno rdeče bar-
ve. Meso je mehko, belo, prijetnega okusa 
in vonja.

  ČAS ZORENJA: Konec avgusta-začetek 
septembra.

  ČAS SKLADIŠČENJA: Do dva meseca.
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GALA

Plodovi so srednje drobni do srednje veli-
ki, intenzivno rdeče barve. Meso je sočno, 
hrustljavo, sladko in s prijetno aromo.

  ČAS ZORENJA: Konec avgusta–začetek 
septembra.

  ČAS SKLADIŠČENJA: Do decembra, v 
hladilnici do maja. 

BAYA® MARISA

Plodovi so srednje veliki, okroglasti, tem-
no rdeče barve. Meso je obarvano rdeče, 
sočno, srednje čvrsto, kiselkastega okusa.

  ČAS ZORENJA: Začetek-sredina 
septembra.

  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do 
novembra, v hladilnici do januarja.

JONATAN

Plodovi so srednje veliki, po večini prekriti 
z živo rdečo barvo. Meso je aromatično, 
sočno, prijetnega sladko kiselkastega 
okusa.

  ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do februarja, v 

hladilnici do aprila.

MERKUR®

Plodovi so srednje veliki, povečini prekriti 
s škrlatno rdečo barvo. Meso je hrustljavo, 
sočno, zelo aromatično, sladkega okusa.
Sorta je odporna na škrlup.

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

februarja.

DELORINA

Plodovi so srednje veliki, rahlo podolgo-
vati, živo rdeče barve. Meso je čvrsto, soč-
no, sladkega okusa.
Sorta je odporna na škrlup.

  ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do novembra.

SIRIUS®

Plodovi so srednje veliki do veliki, zelen-
kasto rumene barve. Meso je sočno, hru-
stljavo, aromatičnega in sladkega okusa.
Sorta je odporna na škrlup.

  ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V hladilnici do 

aprila.

ZLATA PARMENA

Plodovi so srednje veliki, osnovna zelen-
kasto rumena barva je prekrita z rdečimi 
prižami. Meso je sočno, čvrsto, zelo prijet-
nega okusa.

  ČAS ZORENJA: Začetek septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do konca 

novembra.

PRODUKTA

Plodovi so srednje veliki do veliki, zeleno 
rumene do kremasto rumene barve. Meso 
je sočno, kiselkastega okusa. Odlična sor-
ta za sok ali mošt.
Sorta je odporna na škrlup.

  ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do februarja.

ZLATI DELIŠES

Plodovi so srednje veliki, zeleno rumene 
do zlato rumene barve. Meso je sočno, 
čvrsto, z blago kislino in žlahtno aromo.

  ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do januarja, 

v hladilnici do julija.
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CARJEVIČ

Plodovi so srednje drobni. Osnovna barva 
je svetlo rumena z značilnimi 'rdečimi lič-
ki'. Meso je sočno, srednje čvrsto, sladko 
kiselkastega okusa.

  ČAS ZORENJA: Sredina septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do marca.

TOPAZ® / RED TOPAZ®

Plodovi so drobni do srednje debeli, rdeče 
oranžne barve, prižasti. Intenzivneje rdeče 
obarvan je RED TOPAZ®. Meso je čvrsto, soč-
no, kislega okusa. Sorti sta odporni na škrlup.

  ČAS ZORENJA: Konec septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do februarja, v 

hladilnici do aprila.

IDARED

Plodovi so veliki, nekoliko sploščeni. Koža 
je prekrita s temno rdečo barvo. Meso je 
sočno, srednje čvrsto, prijetno kiselkaste-
ga okusa.

  ČAS ZORENJA: Konec septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do aprila, v 

hladilnici do julija.

DOLENJSKA (Sevniška) 
VOŠČENKA

Plodovi so srednje veliki do veliki, rumene 
barve, prekriti z voščeno prevleko. Meso 
je krhko, zelo sočno, vinsko kiselkastega, 
prijetnega okusa.

  ČAS ZORENJA: Sredina-konec 
septembra.

  ČAS SKLADIŠČENJA: Do februarja.

BOSKOPSKI KOSMAČ

Plodovi so veliki. Koža je hrapava, delo-
ma rjasta, na sončni strani malo pordeči. 
Meso je čvrsto, prijetnega kiselkastega 
okusa, s fino aromo.

  ČAS ZORENJA: Konec septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do januarja, v zelo 

dobrih kleteh tudi do februarja.

KANADKA

Plodovi so veliki, ploščati, koža je hrapava 
z značilnimi rjastimi pikami. Je odličnega 
sladko kislega okusa.

  ČAS ZORENJA: Konec septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do januarja 

ali februarja.

JONAGOLD

Plodovi so srednje veliki do zelo veliki, oranžno 
rdeče barve. Meso je sočno, zelo topno, srednje 
čvrsto, okus je harmoničen, sladko kiselkast.

  ČAS ZORENJA: Sredina–konec 
septembra.

  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do 
decembra, v hladilnici do maja.

ECOLETTE

Plodovi so srednje debeli, obarvani rdeče. 
Je prijetnega kiselkastega okusa.
Sorta je odporna na škrlup.

  ČAS ZORENJA: Konec septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do decembra, v 

hladilnici do marca.

KARNEVAL®

Plodovi so srednje veliki, rumene barve z 
razmazanimi rdečimi progami. Meso je soč-
no, aromatično, rahlo kiselkastega okusa.
Sorta je odporna na škrlup.

  ČAS ZORENJA: Konec septembra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V hladilnici do 

konca februarja.
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RDEČI BOSKOP

Plodovi so veliki, temno rdeče barve, de-
loma jih prekriva rjasta prevleka. Meso je 
čvrsto, sočno, kiselkasto. Odlična sorta za 
'štrudelj'.

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

februarja.

KRIVOPECELJ

Plodovi so srednje debeli, koža je glad-
ka, z živo rdečimi prižami. Meso je čvrsto, 
sočno, osvežujočega kiselkastega okusa.

  ČAS ZORENJA: Začetek oktobra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do marca, v 

hladilnici do maja.

GRANNY SMITH

Plodovi so srednje veliki, koža je izrazito 
zelene barve z belimi lenticelami. Meso je 
čvrsto, kiselkasto in osvežilno.

  ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do aprila.

GORIŠKA SEVKA

Plodovi so srednje veliki do veliki, zeleno ru-
menkaste barve, deloma prižasti ali skoraj po-
polnoma rdeči. Meso je čvrsto, sočno in sladko.
Je robustna sorta, tolerantna za bolezni.

  ČAS ZORENJA: Konec septembra ali 
začetek oktobra.

  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do junija.

MUTSU

Plodovi so veliki, ploščato okrogli, koža 
je gladka, zeleno rumene barve. Meso je 
čvrsto, sladkega okusa, z malo kisline.

  ČAS ZORENJA: Začetek oktobra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do sredine 

februarja.

MOŠANCELJ

Plodovi so drobni, zlato rumene barve, 
na sončni strani rdeče rjavo nadahnjeni. 
Meso je čvrsto, sočno, vinsko kiselkaste-
ga okusa.

  ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do maja.

BRAEBURN

Plodovi so srednje debeli, podolgovati, 
svetlo rdeče barve. Meso je čvrsto, sočno, 
kiselkasto sladkega okusa.

  ČAS ZORENJA: Začetek oktobra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do konca aprila.

GORENJSKA 
VOŠČENKA

Plodovi so srednje veliki, svetlo rumene 
barve, na sončni strani obarvani rdeče, z 
voščeno prevleko. Meso je čvrsto, sočno 
in kiselkasto.

  ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do maja, v 

hladilnici do julija.

ONTARIO

Plodovi so veliki, zelenkasto rumene bar-
ve, na sončni strani rahlo pordečijo. Meso 
je mehko, sočno, precej kislo.

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

marca, v hladilnici do maja.
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ŠAMPANJSKA RENETA

Plodovi so drobni, koža je zelene barve, na 
sončni strani so prisotne rdeče priže. Okus 
je kiselkast, osvežujoč in aromatičen.

  ČAS ZORENJA: Sredina oktobra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do konca junija.

Stebričaste jablane – BALERINE

      
SUNCATS® - Plodovi so rdeči, dobrega okusa, z nežno kislino. Zorijo konec avgusta. Sorta je odporna 
na škrlup.
STARCATS® - Izgled in okus sta podobna kot pri sorti Elstar: plodovi so rdeči, sladko kiselkastega okusa. 
Zorijo v začetku septembra. Sorta je odporna na škrlup.
REDCATS® - Izgled in okus sta podobna kot pri sorti Gala: plodovi so rdeči, meso je čvrsto, sladko s 
poudarjeno kislino, zelo dobrega okusa. Zorijo v sredini septembra. Sorta je odporna na škrlup.

FUJI

Plodovi so srednje veliki, koža je progas-
to rdeča. Meso je zelo sočno, sladkega in 
aromatičnega okusa.

  ČAS ZORENJA: Sredina - konec 
oktobra.

  ČAS SKLADIŠČENJA: V kleti do konca 
marca, v hladilnici do junija.

BOBOVEC

Plodovi so drobni do srednje veliki, z ze-
leno osnovno barvo, deloma prekrito z 
rdečimi prižami. Okus je sladko kiselkast.

  ČAS ZORENJA: Konec oktobra.
  ČAS SKLADIŠČENJA: Do junija.


