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HARGRAND

Plodovi so srednje debeli, oranžne barve. 
Meso je oranžno rumene barve, sočno in 
aromatično.

  ČAS ZORENJA: Začetek julija.
  OPRAŠEVALCI: Je delno samooplodna 

sorta, zato potrebuje v bližini še 
katero drugo sorto.

SAN CASTRESE

Plodovi so srednje veliki, intenzivno rumene 
barve. Meso je svetlo oranžno, srednje čvrsto 
in aromatično. Je zelo robustna sorta..

  ČAS ZORENJA: Začetek julija.
  OPRAŠEVALCI: Je delno samooplodna 

sorta, zato potrebuje v bližini še 
katero drugo sorto.

ORANGE RED®

Plodovi so srednje veliki, oranžne barve 
s pridihom svetlo rdeče. Meso je rumeno 
oranžne barve, sladko kislega okusa, aro-
matično. Je zelo robustna sorta.

  ČAS ZORENJA: Začetek julija.
  OPRAŠEVALCI: Hargrand, Bergeron.
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GOLDRICH

Plodovi so srednje debeli, oranžne barve s 
pikasto porazdeljeno svetlo rdečo krovno 
barvo. Meso je okusno, sladko kiselkasto. 
Je zelo robustna sorta.

  ČAS ZORENJA: Začetek julija.
  OPRAŠEVALCI: Je delno samooplodna 

sorta, v bližini potrebuje še drugo sorto.

BERGERON

Plodovi so veliki, oranžne barve, ki jo del-
no prekriva svetlo rdeča krovna barva. 
Meso je oranžno, polčvrsto, odličnega 
okusa, aromatično.

  ČAS ZORENJA: Konec julija.
  OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

PRITLIKAVA MARELICA COMPACTA

Plodovi so srednje veliki, oranžne barve, s svetlo rdečim pridihom. Meso je sočno in harmoničnega 
okusa. Zraste le do 2 m, zato je primerna tudi za zasaditev v lonec.

  ČAS ZORENJA: Sredina julija.

HARLAYNE

Plodovi so srednje debeli, oranžne barve 
z rdečim pridihom. Meso je zelo čvrsto, 
sladko kislega okusa in aromatično. Je vse-
stransko uporabna.

  ČAS ZORENJA: Sredina julija.
  OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

NOVOSADSKA 
KASNOCVJETNA

Plodovi so srednje debeli. Meso je sočno 
in aromatično. Ker cveti do en teden kas-
neje od ostalih sort, se lahko izogne spo-
mladanski pozebi.

  ČAS ZORENJA: Konec julija.
  OPRAŠEVALCI: Je delno samooplodna 

sorta, v bližini potrebuje še drugo sorto.

OGRSKA MARELICA

Plodovi so srednje veliki, svetlo rumene 
barve, ki jo deloma prekriva rdeča krovna 
barva. Meso je oranžne barve, sočno, aro-
matično, odličnega okusa.

  ČAS ZORENJA: Sredina-konec julija.
  OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.

KURESIA®

Plodovi so srednje debeli, oranžne barve 
z rdečim pridihom. Meso je čvrsto in soč-
no, aromatično, sladko kislega okusa. 
Sorta je odporna na šarko.

  ČAS ZORENJA: Konec julija-začetek 
avgusta.

  OPRAŠEVALCI: Je samooplodna sorta.


