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SADJARJU NA POT

Brez dela ni plodov, 
kot čudežev brez truda ni;
na pomlad brst bo poln sokov,
kjer komaj slutimo jih mi!

Največji čudež je življenje,
ki se na pomlad prebudi;
zakroži sok, zbudi brstenje,
da drevje zopet zacveti.

(Valentin Benedičič, 1934 – 2004)

(foto: R. Mavec)
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1.
NOVI SADNI IZBOR 
ZA SLOVENIJO 2010

Ogrodje za novi sortiment sadnih rastlin (Sadni izbor za Slovenijo 
2010) predstavlja stari sadni izbor (Sadni izbor za Slovenijo 2006). Ta 
je dopolnjen s perspektivnimi sortami, ki so bile odbrane na podla-
gi rezultatov preizkušanja sort sadnih rastlin, ki ga izvajamo v okviru 
strokovne naloge Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin. Nalogo fi-
nancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, koordinator 
naloge je Kmetijski inštitut Slovenije. Poleg koordinatorja naloge so v 
preizkušanje novih sort sadnih rastlin vključene še naslednje inštituci-
je: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Sadjarski center Maribor 
- Gačnik, Sadjarski center Bilje in Poskusni center za oljkarstvo Koper. 
Preizkušanje novih sort sadnih rastlin poteka na različnih lokacijah po 
Sloveniji. Nenazadnje pa so pri oblikovanju novega sadnega izbora po-
membne tudi izkušnje z novimi sortami v nam primerljivih sadjarskih 
regijah drugih držav. Nekatere sorte so bile iz sadnega izbora izločene, 
medtem ko je pri nekaterih sadnih vrstah prišlo do premestitve sort iz 
seznama A na seznam B oz. obratno. V nov sadni  izbor je tako vklju-
čenih 28 sadnih vrst s skupaj 315 sortami. Novih sort (novitet) sadnega 
izbora je 39. 

Iz sadnega izbora izločene sorte

Določene sorte so bile iz sadnega izbora zaradi različnih vzrokov izloče-
ne. Najpogosteje gre pri tem za tržno nezanimivost sorte ali pa za njeno 
tehnološko posebnost, ki je v praksi težje obvladljiva. Posamezne sorte 

Redno uživanje sadja dokazano zdravilno učinkuje na človeški organizem. 
Kljub temu ga Slovenci v povprečju pojemo premalo. Predvsem pa ne tistega, 
ki ga lahko uspešno pridelamo sami - bodisi kot veliko in dobro organizirano 
sadjarsko podjetje izrazite tržne usmeritve ali pa kot ljubiteljski sadjar vrtičkar, 
ki se rad pohvali z velikim jabolkom Boskopskega kosmača, dišečo in lepo 
obarvano Viljamovko ali pa lepo rdečo jagodo, atraktivnega izgleda in aroma-
tičnega okusa. Načini povečevanja porabe sadja so različni. Privzgojitev pre-
hranjevalnih navad, kjer ima sadje pomembno mesto, se začne v šoli ali celo 
prej. Projekt ‘’Jabolko v šoli’’ in drugi sorodni projekti imajo dolgoročen vpliv. 
Tudi za obstoj in razvoj našega sadjarstva. Del tega je tudi pestrost sadnih vrst, 
ki jih pridelujemo pri nas. Bogastvo sort znotraj njih pa je njihova nadgradnja.   

Sadni izbor za Slovenijo, ki ga imate pred seboj, je nadaljevanje bogate tradici-
je tiskanih sadnih izborov. Ta se je začela z Janezom Vajkardom Valvasorjem, 
ki v 11. knjigi Slava vojvodine Kranjske iz leta 1689 opisuje in našteva sadne 
sorte na Slovenskem. Pomembno nadaljevanje predstavlja prvi sadni izbor v 
slovenskem jeziku iz leta 1817. To je Sadje-Reja župnika Urbana Jarnika. Leta 
1928 je bil na podlagi revizije sadnega izbora iz leta 1925 izdan prvi vsesloven-
ski sadni izbor z naslovom Sadni izbor za Slovenijo v besedi in sliki. Njegov 
urednik je bil višji sadjarski nadzornik Martin Humek. Rdeča nit do današnje-
ga sadnega izbora je tako narejena.

Predstavitev novega sadnega izbora smo imeli v okviru 16. Pirčevih dni Stro-
kovnega sadjarskega društva Slovenije 3. decembra 2010 v Mariboru. V sadni 
izbor smo ponovno vključili nekatere sadne vrste, ki so bile pred leti iz njega 
iz različnih razlogov izključene. Takšne sadne vrste so azijska hruška (nashi), 
kutina, višnja, robida, tayberry, rdeči ribez, črni ribez, kosmulja, josta, bezeg, 
mandelj in kivi. Z njihovo vključitvijo želimo sadni izbor približati ponudbi 
naših drevesnic oz. trgovin s sadnim sadilnim materialom ter ga s tem pribli-
žati tudi kakšnemu izmed številnih ljubiteljskih sadjarjev. Sadne vrste jablana, 
hruška, breskev, nektarina, češnja, sliva, marelica, jagoda, malina, ameriška 
borovnica, oreh, leska, kostanj, oljka, kaki in figa pa še naprej ostajajo vodilne 
sadne vrste naše tržne pridelave. Prav zaradi tega zahtevajo iskanje optimalnih 
tehnoloških rešitev naših strokovnih in znanstvenih inštitucij. Del rešitev se 
skriva tudi v priporočenem sortimentu sadnih rastlin. Na naslednjih straneh 
vam ga predstavljamo.  

 Boštjan Godec, univ. dipl. inž. agr.
 Koordinator strokovne naloge

  Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin 
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sorte: Miss, Queen Elisa, Elsanta in Civka (Raurica). Obratno pot sta 
imeli sorta Clery ter večkrat rodna sorta jagod Irma. Pri malini je bila iz 
seznama A v seznam B premeščena sorta Willamette, medtem ko je bila 
s seznama B v seznam A premeščena sorta Glen ample. Do premestitve 
je prišlo tudi pri ameriški borovnici, kjer je bila iz seznama B v seznam 
A premeščena sorta Brigitta.

Novosti v sadnem izboru 

Novosti sadnega izbora so na spiskih sort posameznih sadnih vrst po-
dane v mastnem tisku ter z rdečo barvo. Največ novih sort je v novem 
sadnem izboru pri jablani. Novost v skupini na škrlup neodpornih sort 
predstavlja belgijska poletna sorta Zari (Elstar x Delcorf). V skupino 
na škrlup odpornih jablanovih sort so na novo vključene naslednje 
sorte: zelo zgodaj zoreča češka sorta Ametyst, ki je zamenjava za sor-
to William's Pride, sorta Coop 39 (Crimson Crisp), češki perspektivni 
križanci med sortama Zlati delišes in Topaz (Sirius, Opal in Luna), ita-
lijanska sorta Delfloga (Delbardivine) (križanec Florina x Gala), sor-
ta Golden orange ter sorta Orion (Otava x Zlati delišes). Novost pri 
jablani predstavlja tudi vključitev skupine stebričastih jablanovih sort 
v sadni izbor. V njej so sorte Bolero, Charlotte, Polka in Waltz. Veliko 
je v novem sadnem izboru novitet pri jagodičju, predvsem pri sadni 
vrsti jagoda. Nove sorte jagod so Alba, Lia, Antea, Asia, Record, Galia, 
Adria, Albion in Evie 2. Slednji dve sta iz skupine večkrat rodnih sort 
jagod. Nova je tudi dvakrat rodna poljska sorta maline Polka, ameri-
ški borovnici Draper in Liberty, ki sta ameriškega izvora, sorte robi-
de Jumbo, Loch ness in Chester ter sorta rdečega ribeza Junifer. Pri 
koščičastem sadju imamo novosti pri češnji in slivi. Nove sorte češenj 
so zgodaj zoreče sorte Panaro 1 (Early Star), Panaro 2 (Sweet Early) in 
Ferprime (Primulat). Sorta Herman je nova švedska sorta slive. Novosti 
pri lupinastem sadju predstavljajo sorta oreha Cisco, sorta leske OSU 
228.084 s tržnim imenom Tonda pacifica ter sorta kostanja Colossal. 
Sorta Bela bružetka je na novo vključena sorta fige, medtem ko sta pri 
kiviju novost sadnega izbora italijanska sorta Soreli in njena opraševal-
na sorta Belen. Pri nekaterih sadnih vrstah do vključitve novih sort v 
sadni izbor ni prišlo. 

so bile izključene tudi zaradi njihove nedostopnosti na trgu s sadikami. 
Pri jablani je bila iz sadnega izbora izključena na škrlup odporna sorta 
William's Pride ter sorti iz skupine starih jablanovih sort Jakob Lebel ter 
Zvončasto jabolko (Glockenapfel). Pri hruški so bile iz sadnega izbora 
izločene naslednje štiri sorte: Košija, Avranška (Dobrolojza), Lukasova 
ter Kleržo. Izmed breskev je bila iz sortimenta izločena belo mesnata 
sorta Diamod princess, pri češnji sorte Bigarreau moreau, Isabella ter 
Sweetheart, pri slivi sorta California blue pri marelici pa sorta Cafona. 
Pri jagodah sta bili iz sadnega izbora izločeni naslednji dve sorti: enkrat 
rodna sorta Eros ter večkrat rodna sorta Selva. Iz sadnega izbora so bile 
izločene tudi štiri sorte ameriških borovnic: Spartan, Herbert, Dixi in 
Rancocas ter sorta fige Sivka.

Uvrstitev sorte v seznam A oz. v seznam B 

Sorte sadnih vrst sadnega izbora so razdeljene v seznam A oz. v se-
znam B. Kriteriji za uvrstitev sorte v seznam A oz. v seznam B še naprej 
ostajajo enaki kot doslej. V seznam A so uvrščene sorte, ki se priporo-
čajo za širjenje v večjem obsegu, saj so kakovostne in (še naprej) tržno 
zanimive. V seznam A lahko uvrstimo tudi sorte, ki so že dlje časa v 
preizkušanju in so se v tem času izkazale z odličnimi tehnološkimi in 
pomološkimi rezultati. V seznam B pa uvrščamo sorte, ki so sicer ka-
kovostne, a so tržno manj zanimive. V seznam B uvrščamo tudi sorte, 
ki so izrazito lokalnega značaja ter sorte, ki so sicer perspektivne ter v 
tujini že uveljavljene, a o njih nimamo dovolj lastnih izkušenj. Kriteriji 
za uvrstitev sorte v seznam A oz. v seznam B so lahko tudi drugi. Ne-
kateri od njih so dostopnost sadilnega razmnoževalnega materiala, za-
varovanje sorte, klubski značaj sorte, … Glede na prej opisane kriterije 
so ob reviziji sadnega izbora možne tudi premestitve sort iz seznama 
A v seznam B oz. obratno. V novem sadnem izboru je prišlo do nekaj 
takšnih notranjih premestitev. Pri jablani je znotraj skupine na škrlup 
odpornih sort prišlo do premestitve sort Collina in Dalinbel (Antares) 
iz seznama B v seznam A. Rumenomesnata breskev Royal Glory je iz 
seznama A premeščena v seznam B. Sorti češenj Earlise (Early lory) 
in Lapins sta iz seznama A premeščeni na seznam B. Pri slivi sta bili 
iz seznama A v seznam B premeščeni sorti Grossa di felisio in Valor. 
Pri jagodi so bile iz seznama A v seznam B premeščene naslednje štiri 
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2. 
SADNE VRSTE IN 
SORTE SADNEGA 
IZBORA 2010 

Pomen sadnega izbora

Sadni izbor za Slovenijo še naprej ostaja seznam sort sadnih rastlin, ki 
jih slovenska sadjarska stroka priporoča za sajenje in širjenje pri nas, 
se pravi v pedoklimatskih razmerah, ki so na razpolago za sadjarjenje v 
Sloveniji. Pri tem nikakor ne gre za omejitev, katere sorte sadnih rastlin 
morajo tako tržni pridelovalci kot sadjarji vrtičkarji saditi, ampak pred-
vsem za strokovno priporočilo. Pri ukrepih države, ki se nanašajo na fi-
nančno pomoč sadjarjem pri prestrukturiranju sadovnjakov je eden od 
razpisnih pogojev tudi ta, da mora prejemnik finančne pomoči saditi 
sorte iz obstoječega – trenutno veljavnega sadnega izbora za Slovenijo. 

Kot del sadnega izbora so vanj posredno vključeni tudi vsi tržno uve-
ljavljeni različki (mutanti) osnovnih sort. Pri sadni vrsti jablana so bile 
s tem namenom že v prejšnjem sadnem izboru imenovane grupe vo-
dilnih sort (Gala, Elstar, Jonagold, Zlati delišes, Braeburn, Fuji), ki so 
vključevale njihove tržno uveljavljene različke. Pri nekaterih drugih sa-
dnih vrstah so različki osnovnih sort imenovani in opisani samostojno 
(Rdeča viljamovka, Starkrimson, Maycrest, …).   

V sadni izbor vključene sorte so preizkušeno kakovostne. Sortnost in s 
tem genotip pa je le izhodišče, ki omogoča dober pridelek. Pot do njega 
je v rokah sadjarja in narave. Običajno pa se z obilnim in kakovostnim 
pridelkom pojavijo druge vrste težav. Kako pridelek čim bolje prodati? 
Mnoge novo vključene sorte sadnega izbora imajo tudi tržno ime oz. 
blagovno znamko, ki jo prepoznamo po oznaki ®. To je eden od nači-
nov s katerim pridelku dodamo vrednost.     

Vse več je sort sadnega izbora, ki imajo oznako *, kar pomeni, da gre 
za njihovo zavarovanje na nivoju EU (zavarovane sorte). S tem sorta pri-
dobi značaj avtorskega dela, lastnik sorte pa pripadajoče žlahtniteljske 
pravice, med katere sodi tudi trženje razmnoževalnega materiala. Po 
drugi strani pa so takšne sorte običajno tudi zares kakovostne in tržno 
zanimive. Sadni izbor se po eni strani želi približati ponudbi domačih 
drevesnic, po drugi strani pa želi biti z vključitvijo novih sort tudi nji-
hov usmerjevalec. 
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JABLANA (Malus x domestica)

Skupina na škrlup občutljivih 
(neodpornih) jablanovih sort

Seznam A

DELCORF DELBARESTIVALE® (-35)

GALA (grupa) (-20)

ELSTAR (grupa) (-15)

JONAGOLD (grupa) (-5)

ZLATI DELIŠES (grupa) (0)

BRAEBURN (grupa) (+15)

FUJI (grupa) (+22)

Seznam B

PIROS (-45)

ZARI* (-30)

SUMMERRED (-30)

SANSA (-28)

CIVNI* RUBENS® (-17)

MILWA* DIWA® JUNAMI® (-5)

PINOVA* (-3)

NICOGREEN* GREENSTAR® (+2)

PILOT (+2)

NICOTER* KANZI® (+3)

LA FLAMBOYANTE* MAIRAC® (+4)

MUTSU (+5)

IDARED (+10)

CAUDLE* CAMEO® CAMELA® (+15)

CRIPPS PINK* PINK LADY® (+40)

Skupina na škrlup odpornih 
jablanovih sort

Seznam A

NELA (-40)

COLLINA* (-35)

SANTANA* (-15)

RUBINOLA* (-15)

DALINBEL* ANTARES® (-8)

ARIWA* (-3)

RELINDA (0)

OPAL* (0)

ECOLETTE (+5)

TOPAZ* (+5)

RAJKA* (+5)

FLORINA (+10)

COOP 38* GOLDRUSH® (+25)

Seznam B

AMETYST* (-45)

COOP 39* CRIMSON CRISP® (-10)

SIRIUS* (-2)

ORION* (0)

DELFLOGA* DELBARDIVINE® (+7)

PRIMIERA* (+10)

GOLDEN ORANGE* (+10)

LUNA* (+10)

Opomba:  V oklepaju je podan čas zorenja (v dnevih) glede na sorto Zlati delišes, ki na 
Štajerskem  v dolgoletnem povprečju zori med 15. in  20. septembrom.

*  Zavarovanje sorte kot avtorskega dela na nivoju EU. Pri tem gre za zavaro-
vanje pravic žlahtnitelja ali njegovega zastopnika, ki s tem pridobi izključno 
pravico do razmnoževanja sorte. 

®  Blagovna znamka oz. tržno ime sorte. Pod tem imenom je narejen marketin-
ški pristop in razpoznavnost sorte.

Jablana
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Skupina jablanovih sort stebričaste 
rasti (balerinke)

Seznam B

BOLERO (-10)

CHARLOTTE (-10)

POLKA (0)

WALTZ (+5)

Skupina starih jablanovih sort 

Seznam B

BELIČNIK (-55)

GRAFENŠTAJNC (-20)

KOKSOVA ORANŽNA RENETA (-15)

ZLATA PARMENA (-15)

PISANI KARDINAL (-10)

CARJEVIČ (-3)

BOSKOPSKI KOSMAČ (-2)

DOLENJSKA VOŠČENKA (0)

RUMENA LEPOCVETKA (+3)

GORIŠKA SEVKA (+10)

KANADSKA RENETA (+15)

LONDONSKI PEPING (+15)

ŠAMPANJSKA RENETA (+15)

BELI ZIMSKI KALVIL (+20)

GORENJSKA VOŠČENKA (+25)

ŠTAJERSKI MOŠANCELJ (+25)

ONTARIO (+30)

BOBOVEC (+35)

KRIVOPECELJ (+35)

ANANASOVA RENETA (+40)

Opomba:  V oklepaju je podan čas zorenja (v dnevih) glede na sorto zlati delišes, ki na 
Štajerskem  v dolgoletnem povprečju zori med 15. in  20. septembrom.

Skupina na škrlup občutljivih (neodpornih) 
jablanovih sort 

Seznam A

Delcorf  Delbarestivale® (-35)
Sorta Delcorf je francoskega izvora in je poznana pod tržnim imenom Del-
barestivale. Nastala je v drevesnici Georges Delbard s križanjem sort Zlati 
delišes in Stark Jongrimes. Rodi dokaj dobro, zmerno je nagnjena k izme-
nični rodnosti. Na škrlup je srednje občutljiva, medtem ko na pepelovko ni 
občutljiva. Plod je zelo atraktiven, rdeče prižast z rumeno osnovno barvo. 
Okus mesa rahlo spominja na janež. Glede na to, da je poletna sorta, dokaj 
dolgo zdrži in ne postane mokasta. Poznani so tudi nekateri različki sorte 
Delcorf kot so npr. Rdeči Delcorf,  Celeste ter Delcorf Eversdijk. Sorta zori 
okrog 10.  avgusta.

Gala (grupa) (-20)
Sorta Gala je nastala s križanjem sort Kidd's orange red in Zlati delišes. 
Vzgojil jo je J.H. Kidd v Greytownu na Novi Zelandiji. Sorta Gala je zelo 
občutljiva na ognjevko, nekoliko manj na škrlup ter še manj na pepelasto 
plesen. Glede na okus sorto uvrščamo med izrazito sladka jabolka. Čas 
zorenja sorte Gala je konec avgusta. Njeni različni tipi (različki) prihajajo 
iz izvorne države ter iz ZDA. Obstaja več različnih tipov Gale. Ti se od 
standarda ločijo predvsem po večjem deležu in načinu obarvanosti. Pri 
Gali obstaja velik problem identitete tipa. Vzroka sta dva. Prvi je v veli-
ki medsebojni podobnosti tipov, drugi pa v regresiji pridobljene lastno-
sti, kar pomeni izgubo želene lastnosti in s tem izgubo razpoznavnosti. 
Med zahtevami za uradno priznanje sorte, različka oz. tipa je tudi tako 
imenovani princip RIN-a (razpoznavnost, izenačenost, nespremenljivost). 
Zadnja zahteva, torej nespremenljivost, je pri tipih Gale zelo sporna, saj 
pri takoimenovanih himernih tipih sorte Gala pogosto pride do pojava, da 
je različek drugačen od pričakovanega. Pojav regresije je s številom mno-
žitev intenzivnejši. Poleg osnovnega (standardnega) tipa Gale so poznani 
številni njegovi različki. Nekateri izmed njih so: Gala Mitchgla, Royal Gala, 
Mondial Gala, Red Gala, Rote Gala, Gala King, Gala Galaxy, Gala Baigent 
(Brookfield) …

Jablana Jablana



16 17

Elstar (grupa) (-15)
Sorta Elstar je bila vzgojena na inštitutu za žlahtnenje rastlin CPRO-DLO 
v Wageningenu na Nizozemskem. Je križanec sorte Zlati delišes s sorto 
Ingrid Marie. Uvrščamo jo med sorte s prevladujočim kiselkastim okusom. 
Ime je sorta dobila po posestvu Elst, kjer je bila vzgojena. Za škrlup ter za 
pepelasto plesen je malo občutljiva. Je tehnološko zahtevna sorta, pri ka-
teri težko dosegamo visoke pridelke. Poznamo številne tipe Elstarja (Elstar 
Elshof, Red Elstar, Elanared, Elista = Daliest). V primerjavi s standardom 
imajo večji delež pokrovne barve, ki je tudi bolj intenzivna. Obstajajo sve-
tlo kot tudi temno rdeče obarvani različki. Čas zorenja je proti koncu avgu-
sta oz. v prve dni v septembru.

Jonagold (grupa) (-5)
Sorta Jonagold je bila vzgojena na raziskovalni postaji Geneva v ameriški 
zvezni državi New York. Starševski par sta sorti Zlati delišes in Jonatan. Je 
triploidna sorta in zaradi tega bujne rasti. Plod je sladko kisel in zelo sočen. 
Za škrlup je srednje občutljiva, nekoliko bolj za pepelasto plesen. Prezreli 
plodovi imajo močno voščeno prevleko. Ker trg sprejema le dobro obarvane 
plodove, je število različnih tipov, ki imajo v primerjavi s standardom ve-
čji delež pokrovne barve, veliko. Med seboj se ločijo po odtenku obarvanja. 
Tako ločimo tipe standardnega videza (Jonagold 2361, Jonagold 2381), sve-
tlordeče tipe (Jonagold Wilmuta, Jonagold Novajo, Jonica, Jonica Schneica) 
in temno rdeče tipe (Jonagold Decosta, Jonagored, Jonaveld, Jonagold Rubin-
star). Znotraj posameznih skupin ločimo še različke, ki so prelito oziroma 
prižasto obarvani. Sorta Jonagold zori nekaj dni pred Zlatim delišesom.  

Zlati delišes (grupa) (0)
Sorta Zlati delišes izvira iz naključnega sejanca, ki ga je okrog leta 1890 v 
West Virginiji odkril Anderson H. Mullins. Njena materna sorta je sorta 
Grimes Golden, opraševalec pa najverjetneje sorta Golden Reinette. Plo-
dovi so zelo prijetnega sladkega okusa. Zlati delišes je zelo občutljiv za 
škrlup, malo pa za plesen in ognjevko. V svetovnem merilu je po deležu 
pridelave na tretjem mestu, za sortama Fuji in Rdeči delišes. V evropski 
pridelavi jabolk je glede na pridelano količino na prvem mestu. Največja 
sadjarska regija z Zlatim delišesom je Zgornje Poadižje (Južna Tirolska, 
Alto Adige). Sorta Zlati delišes je najpomembnejša starševska sorta pri 
različnih križanjih, tako da je genetsko vgrajena v številnih danes razšir-
jenih novejših sortah. Obstaja veliko različkov Zlatega delišesa. Ti se od 
izhodiščne sorte razlikujejo po načinu razraščanja (brstikasti tipi) ali pa 
po deležu rjavosti na kožici, ki je pri tej sorti zelo moteča. Izmed brstikar-

jev naj omenimo sorto Goldspur, izmed tipov z manjšim deležem rjavosti 
pa Zlati delišes klon B, Smoothee, Zlati delišes Weinsberg in Zlati delišes 
Reinders. Čas zorenja sorte Zlati delišes oz. njenih različkov je pri nas v 
dolgoletnem povprečju med 15. in 20. septembrom. 

Braeburn (grupa) (+15)
Sorta Braeburn izvira iz Nove Zelandije, kjer jo je kot naključnega sejanca 
leta 1952 odkril O. Moran. Domneva se, da je Braeburn potomec sorte Lady 
Hamilton. Braeburn je precej  občutljiv za jablanov škrlup ter manj za pepe-
lovko in ognjevko. Je sladkega okusa in dobrih skladiščnih lastnosti. Slaba 
stran sorte je velika občutljivost za grenko pegavost. Tudi pri sorti Braeburn 
je poznanih več različkov: Braeburn Hidala (Hillwell), Roter Braeburn, Brae-
burn Schneider, Joburn, Maririred, Redfield, Lochbuie, … Ti se od izhodiščne 
sorte razlikujejo predvsem po intenzivnosti in deležu krovne barve. Pri nas se 
najbolj uveljavlja različek sorte Braeburn z imenom Maririred. Sorta Braeburn 
oz. njeni različki zorijo približno 2 tedna za Zlatim delišesom, kar v razmerah 
osrednje Slovenije pomeni v prvih dneh oktobra. 

Fuji (grupa) (+22)
Sorta Fuji je križanec sorte Ralls Janet z Rdečim delišesom in je japonskega 
izvora. Vzgojena je bila leta 1939 na raziskovalni postaji v Morioki. Ime 
Fuji je dobila po najvišji japonski gori. Občutljiva je za ognjevko, manj 
pa za škrlup in pepelovko. Je zelo sladko jabolko, občutek sladkosti je še 
izrazitejši zaradi nizke vsebnosti kislin. Na Japonskem, kjer je ta sorta zelo 

Poudarjene lastnosti jabolka s 
tržnim imenom Kiku so sveže, 
čvrsto in  sladko. 

(foto: B. Godec)
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priljubljena, poznajo več kot sto njenih različkov. Naj naštejemo vsaj ne-
katere: Nagafu 6, Fuji Kiku 7, Fuji Kiku 8, Fuji Myra Red, Fuji Yataka, Fuji 
Rakuraku, Nagafu 12, Rubin Fuji, Fuji Beni Shogun, Rising Sun Fuji, ... 
Glede na tip pokrovne barve ločimo različke, ki so progasto rdeči in različ-
ke, ki so prelito rdeči. Sorta Fuji zori zelo pozno, približno 22 dni za sorto 
Zlati delišes. Pri nas se je najbolj uveljavil različek Fuji Kiku 8, ki se trži 
pod blagovno znamko Kiku.

Seznam B

Piros (-45)
Sorto Piros uvrščamo med visoko kakovostne poletne sorte. Je križanec 
sorte Helios (sorta Oldenburg prosto oprašena) s sorto Apollo (Koksova 
oranžna reneta x Oldenburg). Vzgojena je bila na Inštitutu za rastlinsko 
genetiko in raziskave v Dresden-Pillnitzu. V obdobje polne rodnosti vstopa 
počasi, kasneje so pridelki visoki in redni. Plod je prekrit z rahlo rdečo, 
prižasto razporejeno barvo. Je odličnega sladko kislega okusa. Čas zorenja 
je v zadnji dekadi julija. Izmed skupine takoimenovanih Pi-sort (skupaj z 
Re sortami prihajajo iz Dresden Pillnitza) je najzgodnejša.

Zari* (-30)
Sorta Zari je belgijskega porekla, kri-
žanec sort Elstar in Delcorf. Lastnik 
sorte je Better3Fruit iz Belgije. Je viso-
ko kakovostna poletna sorta, ki zori 
v sredini avgusta, nekaj dni za sorto 
delcorf. Plod je ob obiranju svetlo 
rdeč ter z dobro vidnimi progami. Za 
sorto se priporoča dvakratno obira-
nje. Jabolko je sladko kislega okusa, 
zelo hrustljavo in izredno sočno. Za 
poletno sorto se zelo dobro skladišči 
in ima tudi zelo dobro izskladiščno 
sposobnost (shelf life).   

Sorta Zari (Elstar x Delcorf) je novost 
sadnega izbora. 

(foto: B. Godec)

Summerred (-30)
Sorta Summerred je bila vzgojena na kanadski raziskovalni postaji Sum-
merland. Nastala je s prosto oprašitvijo sorte Summerland. V pridelovanje 
je bila vpeljana leta 1964. V svojem rodovniku vsebuje tudi sorto McInto-
sh. Plodovi so značilno podolgovati, temno rdeče barve in z lepo vidnimi 
belimi lenticelami. Jabolko je kiselkastega okusa in prijetne arome. Zori v 
drugi dekadi avgusta. Uvrščamo jo med visoko kakovostne poletne sorte. 
Skladiščna sposobnost je za poletno sorto izredno dobra, saj se v navadni 
sadni kleti dobro skaldišči do konca septembra.  

Sansa (-28) 
Sorta Sansa je rezultat sodelovanja dveh inštitucij: HortResearch (Nova 
Zelandija) in Morioka Research Station (Japonska). Starševski par sta sorti 
Gala in Akane (Primrouge). Visoka tolerantnost na škrlup pri sorti San-
sa izvira iz sorte Worcester Parmene, ki je eden od staršev sorte Akane. 
Plod je srednje velik in prikupnega rumeno rdečega obarvanja. Po obli-
ki je sorta Sansa podobna sorti Gala. Plodovi so sladkega okusa, splošna 
degustacijska ocena je zelo dobra. Zaradi tolerantnosti na škrlup je sorta 
zelo primerna za ekološki način pridelave. V tujini ji zaradi navedenega in 
zaradi njene podobnosti s sorto Gala pravijo kar Biogala. Uvrščamo jo med 
pozneje zoreče poletne sorte. Zori okoli 20. avgusta. Rezultati skladiščenja 
iz našega preizkušanja kažejo na dokaj dober skladiščni potencial sorte, 
saj se v osnovnih razmerah skladiščenja (4 °C, visoka vlažnost) plodovi 
dobro skladiščijo.

Civni* Rubens® (-17)
Sorta Civni je bila vzgojena leta 1985 kot križanec sorte Gala s sorto Elstar. 
Žlahtnitelj sorte in lastnik žlahtniteljskih pravic je CIV (Consorzio italiano 
vivaisti – Konzorcij italijanskih drevesničarjev) iz Italije. Tip rasti drevesa je 
podoben sorti Elstar. Nagnjenost k izmenični rodnosti je precejšnja. Glede 
obarvanja je plod zelo podoben Elstarju, medtem ko po obliki spominja na 
sorto Gala. Sorta Civni je bolj čvrsta in hrustljava kot Elstar ter bolj oku-
sna kot Gala. Plodovi so včasih premajhne velikosti. Okus je harmoničen, 
sladko kisel. Čas zorenja je približno 5 dni za sorto Gala in 2 dni pred sorto 
Elstar. V času skladiščenja dokaj hitro izgubi trdoto. Trži se pod blagovno 
znamko Rubens s sloganom ''art of good taste (umetnost dobrega okusa)''.
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(foto: B. Godec)

Milwa* Diwa® Junami® (-5)
Sorta Milwa je bila vzgojena leta 1982 na švicarski raziskovalni postaji 
FAW (ForschungaAnstalt Wädenswil). Njeno selekcijsko ime je FAW 5878 
in to oznako je sorta imela vse do konca leta 2006. Milwa je križanec sorte 
Elstar s križancem sort Idared in Maigold. Rast drevesa je srednje bujna. 
Občutljivost na škrlup je srednja. Plodovi so srednje veliki, v povprečju 
nekoliko manjši od plodov sorte gale. Dve tretjini ploda pokriva svetleča 
rdeča obarvanost. Oblika plodov je okrogla. Značilna je prisotnost rjavosti 
v obliki zvezde ob muhi. Čas zorenja je v prvi dekadi septembra, približno 
5 dni pred sorto Zlati delišes. Sorta je v času skladiščenja in v obdobju iz-
skladiščenja (shelf life) podvržena znatnemu padcu trdote. V zadnjem času 
je pri sorti Milwa zaznati agresiven tržni pristop. Sorta se na trgu uveljavlja 
pod blagovnima znamkama Diwa in Junami. Lastnik žlahtniteljskih pravic 
sorte je FAW iz Wädenswila.

Pinova* (-3)
Sorta Pinova je križanec sorte Clivia (Oldenburg x Koksova oranžna reneta) 
z Zlatim delišesom. Je sorta zelo dobrih tehnoloških in pomoloških lastnosti. 
Plod je srednje velikosti ter do 70 % pokrit s cinober rdečo. Glede organo-
leptičnih lastnosti jo uvrščamo v skupino sladkih jabolk. Zori v sredini sep-
tembra, nekaj dni pred Zlatim delišesom. Sicer zelo kakovostna sorta ima 

Plodovi sorte Civni (Rubens) so 
po obliki podobni sorti Gala, po 
načinu obarvanja pa sorti Elstar. 

kar nekaj pomanjkljivosti. Prva je pocvitanje (naknadno cvetenje) ter s tem 
izpostavljenost drevesa okužbi z ognjevko, druga slaba stran sorte Pinova pa 
je velika občutljivost plodov na skladiščne bolezni (Gloeosporium). Lastnik 
sorte Pinova je GEVO Pflanzenvertrieb iz Nemčije. Obstajajo že tudi različki 
osnovne Pinove, ki se od nje razlikujejo predvsem po boljšem obarvanju plo-
dov. Dva izmed njih sta Roho 3615 (Evelina) in Dalinip. 

(foto: B. Godec)

Nicogreen* Greenstar® (+2)
Sorta Nicogreen je križanec poletne sorte Delcorf (Delbarestivale) s sorto 
Granny Smith. Nastala je v sodelovanju med drevesnico Nicolai in sadjar-
skim centrom Univerze v Leuvnu v Belgiji. Eden od njihovih žlahtniteljskih 
ciljev je bil vzgoja sorte, ki bo zrela pred sorto Granny Smith in bo od nje 
bolj zelena. Znano je, da se sorta Granny Smith v ugodnih letih obarva 
nekoliko zamolklo rdeče, kar pa potrošniku, ki ima rad zeleno jabolko, ni 
všeč. Tudi oglaševalski slogan je temu primeren:''The most green ever seen 
(bolj zelenega še niste videli)''. V času preizkušanja smo ugotovili, da kljub 
vsemu sorta le ni tako zelena, ampak postane rumenkasta in včasih celo 

Razlika v obarvanosti plodov sor-
te Pinova (desno) in njenega raz-
lička Dalinip (levo) je očitna.  
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rahlo rdečkasta. Sicer gre za zelo rodno sorto s precej velikimi plodovi. 
Slaba stran sorte je, da plodovi kmalu po obiranju postanejo voščeni (ma-
stni). Optimalen čas obiranja sorte Nicogreen je okoli 20. septembra, dva 
dni za standardno sorto Zlati delišes. Blagovna znamka sorte je Greenstar. 
Lastnik žlahtniteljskih pravic sorte je Better3fruit iz Belgije.

Pilot (+2)
Sorta Pilot je križanec sorte Clivia (Oldenburg x Koksova oranžna reneta) 
s sorto Undine (Jonatan prosto oprašen). Plod je rahlo hrapav. Osnovna 
barva ploda je rumeno oranžna. Krovna rdeča barva prekriva do 60 % po-
vršine ploda. Čas zorenja sorte Pilot je dva dni za Zlatim delišesom. Zaradi 
izrednih skladiščnih sposobnosti bi lahko dopolnjevala sorto Idared.  

Nicoter* Kanzi® (+3)
Belgijska sorta Nicoter je tako kot sorta Nicogreen rezultat sodelovanja 
drevesnice Nicolai in sadjarskega centra Univerze v Leuvnu. Starševski par 
sta sorta Gala must, to je preliti tip gale, in sorta Braeburn Hidala (Hil-

Plod sorte Nicoter (Kanzi) ima 
značilne in dobro vidne lenticele. 

(foto: B. Godec)

lwell). Rast drevesa je srednje bujna. Vstop v rodnost je zgoden. Plodovi 
so srednje veliki in zelo izenačeni. Oblika plodov je okroglo kopasta. Je 
dvobarvna sorta s prikupno živo rdečo krovno barvo. Aromatičnost in hru-
stljavost plodov je primerljiva z zelo kakovostno sorto Cripps pink (Pink 
lady). Sorto odlikuje tudi izredna izskladiščna sposobnost. Čas zorenja je 
nekaj dni za sorto Zlati delišes. Zaradi postopnega obarvanja plodov se 
priporoča večkratno obiranje. Tržno ime sorte Kanzi je vzeto iz južnoafri-
škega jezika in pomeni skriti zaklad. Lastnik žlahtniteljskih pravic sorte je 
Better3fruit iz Belgije.

La flamboyante* Mairac® (+4) 
Sorta La flamboyante je križanec sorte Gala s švicarsko sorto Maigold.  
Vzgojena je bila v poskusnem centru RAC v Changinsu v Švici. Rast dre-
vesa je primerljiva s sorto Zlati delišes. Občutljivost na škrlup in plesen je 
srednja. Oblika ploda nekoliko spominja na prisekan stožec. Plod je sre-
dnje velik do velik. Rdeča obarvanost prekriva okoli 70 % površine ploda. 
Zori nekaj dni za Zlatim delišesom. Glavne značilnosti plodov sorte La 
flamboyante so čvrstost, hrustljavost in sočnost. Zaradi visoke vsebnosti 
kisline ob obiranju, je potrebno sorto za svež konzum ponuditi trgu šele po 
nekajmesečnem skladiščenju. Plodovi v času skladiščenja in izskladiščenja 
ohranjajo visoko trdoto. Lastnik žlahtniteljskih pravic sorte La flamboyan-
te je Station Federale RAC, Conthey, Švica. 

Mutsu (+5)
Sorta Mutsu je bila vzgojena na japonski poskusni postaji v Aomori. Je 
križanec sorte Zlati delišes s sorto Indo. Je triploidna sorta bujne rasti. Plo-
dovi so debeli do zelo debeli in pokriti z rumeno barvo. Lenticele so običaj-
no rjaste in dokaj številne. Je sladkega okusa, s posebno, srednje izraženo 
aromo. Plodovi so občutljivi za grenko pegavost in uporabni predvsem za 
svežo porabo. Zori 5 dni za Zlatim delišesom.

Idared (+10)
Sorto Idared je vzgojil L. Verner na raziskovalni postaji Moscow v ameriški 
zvezni državi Idaho. Nastala je s križanjem sort Jonatan x Wagener. Plod 
je okroglast in delno sploščen ter pokrit z rdečo barvo. Sorta Idared je zelo 
primerna za pridelovalce začetnike, ki še ne obvladajo tehnologije pridelo-
vanja zahtevnejših sort, saj tolerira manjše napake glede vzgojne in redne 
zimske rezi. Plodove odlikuje odlična skladiščna sposobnost. Čas zorenja 
je konec septembra, to je približno 10 dni za sorto Zlati delišes. 
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Caudle* Cameo® Camela® (+15)
Sorta Caudle je naključni sejanec, ki je bila odkrita leta 1980 v ZDA. Gre 
za prosto oprašitev sorte Rdeči delišes, vendar glede na rezultate genetskih 
raziskav obstaja velika verjetnost, da je bila opraševalna sorta Zlati deli-
šes. Rast drevesa je zelo močna. Tudi listi so veliki, podobno kot pri sorti 
Jonagold. Plodovi so veliki in imajo številne bele lenticele, ki so različnih 
velikosti. Pecelj je tanek in precej dolg. Oblika ploda je zvonasta in spomi-
nja na Rdeči delišes. Obarvanost je živo rdeča do temno rdeča. Priporoča 
se dvakratno obiranje plodov. Okus plodov je uravnoteženo sladek. Čas 
zorenja Caudle  je približno dva tedna za sorto Zlati delišes. Lastnik sorte 
je Caudle Apple iz ZDA, zastopnik žlahtniteljskih pravic v Evropi je fran-
coska drevesnica Valois. Sorta Caudle se trži pod imenom Cameo. Izjema 
je Italija, kjer so zaradi zasedenosti imena morali uporabiti drugo ime, to 
je Camela.

Cripps Pink* Pink Lady® (+40)
Sorta Cripps Pink je avstralskega porekla. Je križanec stare avstralske sorte 
Lady Williams s sorto Zlati delišes. Selekcija je potekala na raziskovalni 
postaji v Perthu. Način rasti drevesa (habitus) je podoben Zlatemu deli-
šesu. Plod je srednje velikosti, ovalne oblike ter rdeče rožnate (pink)  barve. 
Vsebuje veliko sladkorja in tudi kisline. Je dobrih skladiščnih lastnosti. 
Sorta se trži pod imenom Pink Lady. Poznana je tudi kot jabolko zalju-
bljencev oz. Valentinovo jabolko in v tem času tudi pride na trg. Priporoča 
se za področja z milejšo in toplejšo klimo. Zori zelo pozno, v zadnji dekadi 
oktobra oziroma v prvih dneh novembra. Poznanih je tudi nekaj različkov 
osnovne sorte. Dva izmed njih sta Rosy Glow in Ruby Pink. Lastnik sorte 
Cripps Pink je Western Australian Agriculture Authority iz Avstralije, za-
stopnik žlahtniteljskih pravic sorte v Evropi pa je Star Fruits iz Francije. 

(foto: B. Godec)
Plodovi sorte Cripps Pink (Pink 
Lady) so nekoliko podolgovati in 
zelo prikupne rožnate obarvanosti. 

Skupina na škrlup odpornih jablanovih sort
Zgodovina razvoja na jablanov škrlup (Venturia inaequalis) odpornih ja-
blanovih sort sega v leto 1907. Takrat je Charles S. Crandall  z Univerze v Il-
linoisu (ZDA) pričel s križanjem številnih jablanovih sort, med drugim tudi 
s križanjem okrasnih jablan s takratnimi komercialnimi sortami. Križanje 
okrasne drobnoplodne jablane Malus floribunda s sorto Rome beauty je 
dalo prve na škrlup odporne potomce. Kasneje je bilo ugotovljeno, da ta 
odpornost izhaja iz natančno določene okrasne jablane Malus floribunda z 
oznako 821. Ta poseduje Vf gen, ki je eden od genov odpornosti na škrlup 
pri jablani. Odporne potomce tega križanja so uporabili v kasnejših kri-
žanjih pri vzgoji kakovostnih in na škrlup odpornih jablanovih sort. Leta 
1948 so v ZDA pričeli s programom razvoja novih jablanovih sort znanim 
pod imenom Cooperative apple breeding program, v okviru katerega je 
imel pomembno mesto tudi razvoj na škrlup odpornih jablanovih sort. 
V ta žlahtniteljski program so bile vključene univerze Purdue, Rutgers in 
Illinois. Na podlagi številnih povratnih križanj so vzgojili prvo priznano 
jablanovo sorto, ki je bila odporna na škrlup. To je bila sorta Prima, ki je 
bila uradno priznana leta 1969. Prve na škrlup odporne sorte so predvsem 
glede lastnosti plodov (organoleptika- , zunanji izgled, skladiščna sposob-
nost) zaostajale za takrat vodilnimi sortami jablan v svetu. Kot donorje 
genov odpornosti na škrlup v križanjih uporabljajo tudi druge divje jabla-
ne oz. njihove potomce. Nekatere izmed njih so: Malus micromalus, Ma-
lus atrosanguinea, Malus pumila, Malus baccata, Antonovka, … Programe 
razvoja na škrlup odpornih sort so nato razvijali še drugod v ZDA ter v 
številnih žlahtniteljskih postajah v Evropi (Češka, Italija, Francija, Nizo-
zemska, Nemčija, Švica, …). Danes imajo praktično vse pomembnejše sad-
jarske žlahtniteljske postaje po svetu v svojih programih tudi razvoj novih 
na škrlup odpornih jablanovih sort. Novejše na škrlup odporne sorte so po 
tehnološki obvladljivosti in pomoloških lastnostih povsem enakovredne 
najbolj uveljavljenim svetovnim sortam kot so Fuji, Rdeči delišes, Zlati de-
lišes, Gala, Granny smith, Jonagold, Idared, Jonatan in druge. V primerjavi 
s prvimi na škrlup odpornimi sortami so današnje na škrlup odporne sorte 
tržno bolj zanimive in v svetu jabolk tudi konkurenčne. 

Na škrlup odporne sorte so se uveljavile predvsem v ekološkem načinu 
pridelave, saj z njimi rešujemo največji problem pri varstvu jablan – to so 
okužbe z jablanovim škrlupom. Izbira na škrlup odpornih sort pa ni ve-
zana zgolj na ekološki način pridelave jabolk, temveč je njihova genetska 
odpornost na to glivično okužbo dobrodošla tudi v vseh drugih oblikah in 
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načinih pridelave jabolk (intenzivna pridelava, ekstenzivna pridelava, inte-
grirana pridelava, travniški sadovnjaki, sadni vrtovi, ohišnice).  

S škrlupom okuženo jabolko 
ima majhno  tržno vrednost. 
(foto: B. Godec) 

Seznam A

Nela (-40)
Sorta Nela je češkega izvora, vzgojena je bila na žlahtniteljski postaji  Stří-
zovice. Je križanec na škrlup odporne sorte Prima s sorto Krasava. Plod je 
zeleno rumen do rumen in do treh četrtin prekrit z rdečo prižasto barvo. 
Sorta Nela je odporna na škrlup in malo občutljiva za pepelasto plesen in 
ognjevko. V okusu prevladuje kislina. Zori prve dni avgusta.

Collina* (-35)
Nizozemska sorta Collina je križanec sort Priscilla in Elstar. Žlahtnitelj in 
lastnik sorte je M. Vandewall z Eckelrade na Nizozemskem. Odpornost na 
škrlup je sorta podedovala po ameriški odporni sorti Priscilla. Plodovi sor-
te Collina so precej veliki in dvobarvni. Plod je izredno hrustljav in sočen. 
Sorto uvrščamo med zelo kakovostne poletne sorte, čas zorenja je v prvi 
polovici avgusta. V optimalnih hladilniških razmerah se plodovi zelo dobro 
skladiščijo. Kot na škrlup odporna poletna sorta je sorta Collina pri nas 
perspektivna in za pridelovalce zanimiva sorta.

Santana* (-15)
Sorta Santana je nizozemskega porekla. Vzgojena je bila na inštitutu za 
žlahtnjenje rastlin CPRO-DLO v Wageningenu pod selekcijsko oznako 
CPRO 78038-9. Je križanec sorte Elstar z ameriško odporno sorta Pri-
scilla, po kateri je podedovala odpornost na škrlup. Plod je živo rdeče 
barve, ki je prelito ali progasto razporejena. V primerjavi z Elstarjem je 
plod nekoliko večji. Sorta se priporoča kot ena izmed najboljših na škr-
lup odpornih sort za hladnejši severnozahodni evropski predel. Način 
rasti drevesa je podoben materini sorti Elstar. Sorta Santana zori soča-
sno s sorto Elstar, to je približno 15 dni pred Zlatim delišesom. 

Rubinola* (-15)
Sorta Rubinola je češkega izvora, vzgojena je bila na žlahtniteljski po-
staji Střízovice. Starševski par sorte sta Prima in Rubin. Plod je priku-
pnega izgleda z značilno rjavostjo v peceljni jamici. Je sladko kislega 
in zelo prijetnega okusa. Sorta je precej bujne rasti. Veje in poganjki 
so dolgi in radi golijo, kar povzroča slabšo rodnost. Priporočljiva teh-
nološka ukrepa sta upogibanje in obročkanje. Sorta zori v prvih dneh 
septembra. Lastnik sorte je Institute of Experimental Botany iz Prage.     
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Dalinbel* Antares® (-8) 

Starševski par francoske sorte Dalinbel sta sorta Elstar in nosilec odporno-
sti na škrlup s selekcijsko oznako X 3191. Žlahtnitelja sorte sta INRA (Insti-
tut National de la Recherche Agronomique – francoski nacionalni inštitut 
za raziskave v agronomiji) in ELARIS, oba iz Francije. Drevo je šibke rasti. 
Plod je okroglasto ploščate oblike in srednje velikosti (75-80 mm). Rožnato 
rdeča krovna barva prekriva okoli 50 % ploda. Zori prve dni septembra, 
v času zorenja sorte gala. Skladišči se dobro in v navadni hladilnici zdrži 
4-5 mesecev. Občutljivost sorte na pepelasto plesen rešujejo z uvajanjem 
novih klonov osnovne sorte (Dalinbel 16 in Dalinbel 48). Sorta se trži pod 
blagovno znamko antares. Lastnika žlahtniteljskih pravic sorte sta ELARIS 
in INRA iz Francije.

Ariwa* (-3)
Sorta Ariwa je bila kot križanec sorte Zlati delišes z nosilcem odpornosti 
na škrlup z oznako A 849/5 ustvarjena na poskusni postaji East Malling v 
Angliji. Nadaljna selekcija je potekala na raziskovalnem zavodu v Wäden-
swillu v Švici. Plod je do treh četrtin prekrit z rdečeoranžno barvo. Je ena 
izmed redkih sort, ki je hkrati odporna na škrlup in pepelasto plesen. Za 
ognjevko je malo občutljiva. Je izenačenega sladko kislega okusa. Sorta 
je zelo  nagnjena k izmenični rodnosti zato za vsakoletne visoke pridelke 
potrebuje redčenje. Zori nekaj dni pred Zlatim delišesom. Lastnik žlahtni-
teljskih pravic sorte je FAW iz Švice.

(foto: B. Godec)

Plodovi sorte Dalinbel (Antares) 
so okroglasto ploščate oblike. 

Relinda (0)
Sorta Relinda je nemškega izvora, vzgojena je bila na inštitutu za sadjarstvo 
v Dresden-Pillnitzu. Je križanec sorte Undine (Jonatan prosto oprašen) z no-
silcem odpornosti na škrlup, ki izhaja iz Malus floribunde in ima oznako BX 
44,14. Plod je živahno rdeče barve z rahlo mrežasto razporejeno rjo. Sorta 
Relinda je odporna na škrlup in na ognjevko ter malo občutljiva za pepelasto 
plesen. Naši večletni rezultati spremljanja skladiščnih lastnosti jo uvrščajo 
med sorte z najboljšo skladiščno sposobnostjo. Pridelki so redni, saj ni izra-
zito nagnjena k izmenični rodnosti. Čas zorenja je v sredini septembra.

Opal* (0)
Sorta Opal je križanec sorte Zlati 
delišes s sorto Topaz. Vzgojena je 
bila na poskusni postaji za žlah-
tnenje v Střízovicah na Češkem. 
Glede bujnosti rasti je sorta opal 
srednje močna, po habitusu rasti 
pa široko rastoča. Občutljivost na 
pepelasto plesen je majhna. Plod 
je srednje velikosti in okroglo ko-
paste oblike. Barva ploda je zele-
norumena, na sončni strani lahko 
plodovi dobijo oranžno krovno 
barvo. Rjavost je prisotna pred-
vsem v peceljni jamici. Plod je ki-
slo sladkega do sladkega okusa in 
zelo aromatičen. Sorta zori v času 
zlatega delišesa, pri nas to pomeni 
med 15. in 20. septembrom. Užitna 
zrelost nastopi novembra. Opal se 
dobro skladišči, prav takšna je tudi 
njegova izskladiščna sposobnost. V 
iskanju dopolnitve ponudbe ekolo-
ško pridelanih jabolk je sorta opal 
zanimiva  tudi za slovenske ekolo-
ške pridelovalce jabolk. Na nivoju 
EU je zavarovana od leta 2006 dalje. 
Lastnik žlahtniteljskih pravic sorte 
je Institut of Experimental Botany 
iz Prage. 

Plodovi sorte Opal (Zlati delišes x 
Topaz).  (foto: B. Godec)
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Ecolette (+5)
Sorta Ecolette je nizozemskega izvora, vzgojena je bila na raziskovalni po-
staji CPRO v Wageningenu. Je križanec sort Elstar in Prima. Plod je precej 
rdečkast in podoben sorti Elstar. V primerjavi z njim so plodovi nekoliko 
manjši  ter glede skladiščne sposobnosti trpežnejši. Plodovi so kiselkaste-
ga okusa. Na organoleptičnih ocenjevanjih dosega sorta Ecolette zelo do-
bre rezultate. Odporna je na škrlup in visoko tolerantna na pepelasto ple-
sen. Sorti ponekod pravijo kar ''odporni Elstar''. Nagnjena je k izmenični 
rodnosti. Zori 5 dni za sorto Zlati delišes.

Topaz* (+5)
Sorta Topaz je češkega porekla, vzgojena je bila na žlahtniteljski postaji 
Střízovice. Starševski par sta sorti Rubin (Zlati delišes x Lord Lambourne) 
in Vanda (Jolana x Lord Lambourne). Lastnik sorte je Institute of Expe-
rimental Botany iz Prage. Plod sorte Topaz je prižast in rdeče oranžen. V 
okusu prevladuje kislina. Odporna je na škrlup in malo občutljiva za pepe-
lovko. Spada med sorte, ki so nagnjene k izmenični rodnosti. Zori 5 dni za 
sorto Zlati delišes. Sorta Topaz predstavlja vodilno sorto v ekološki pridela-
vi jabolk pri nas.  Prvi nasadi v Sloveniji so bili posajeni leta 1998, danes je 
z njo v Sloveniji zasajenih okoli 50 ha površin. Kupci so sorto Topaz dobro 
sprejeli in so se nanjo že navadili. Postala je sinonim za ekološko pridela-
no jabolko, vendar je potrebno poudariti, da ni vsak Topaz tudi ekološko 

Plodovi Red Topaza imajo v 
primerjavi s standardnim 
Topazom prelito razporejeno 
barvo plodov. 

(foto: B. Godec)

pridelan Topaz. Predvsem pri uvoženem Topazu je potrebna  previdnost. 
Obstaja že tudi različek sorte Topaz imenovan Red Topaz. Ta ima v primer-
javi z osnovno sorto prelito obarvane plodove.

Rajka* (+5)
Sorta Rajka je češkega porekla, vzgojena je bila na žlahtniteljski postaji 
Střízovice. Je križanec sorte Šampion (Zlati delišes x Lord Lambourne) s 
sorto Kafka (Jolana x Rubin). Približno tri četrtine ploda prekriva temna 
rdeča barva. V obdobje polne rodnosti vstopi zgodaj. Odporna je na škrlup 
in malo občutljiva za pepelasto plesen. Zori 5 dni za Zlatim delišesom. 
Lastnik žlahtniteljskih pravic sorte je Institute of Experimental Botany iz 
Prage.   

Florina (+10)
Sorta Florina je bila vzgojena v Franciji na poskusni postaji v Angersu. Je 
križanec nosilca odpornosti na škrlup z oznako 612-1 (izhaja iz Malus flo-
ribunde) s sorto Jonatan. Sorta je nagnjena k izmenični rodnosti. Pripada 
starejši generaciji odpornih sort, izmed katere se je v evropskem prostoru 
najbolj razširila. Odporna je na škrlup ter malo občutljiva za pepelasto ple-
sen in ognjevko. Plod je škrlatno rdeče barve in sladkega okusa. Čas zore-
nja je 10 dni za Zlatim delišesom, kar pomeni konec septembra.
 
Coop 38* Goldrush® (+25)
Sorta Coop 38 je veliko bolj poznana pod blagovno znamko Goldrush, ki 
se pogosto uporablja kar za poimenovanje sorte. Sorta izhaja iz ameriškega 
programa PRI. Vzgojena je bila v Illinoisu kot križanec sorte Zlati deli-
šes s selekcijo Coop 17. V svojem rodovniku vsebuje tudi sorto Melrose. 
Rast drevesa je šibka, sorto uvrščamo med semispur tipe. Nekoliko nižji 
pridelek na drevo lahko nadoknadimo z gostejšim sajenjem. Plod je slad-
kega okusa in je podoben Zlatemu delišesu. Je rumeno zelene barve, ki v 
skladišču postane izrazito rumena, včasih celo rahlo rdečkasta. Ima dokaj 
velike in številne lenticele, ki so lahko tudi moteče. Sorta je nagnjena k 
izmenični rodnosti. Odporna je na škrlup. Zori v sredini oktobra. Lastnik 
sorte je Purdue Research Foundation iz ZDA, njegov zastopnik v Evropi je 
drevesnica Valois iz Francije. 
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Seznam B

Ametyst* (-45) 
Sorta Ametyst je češkega izvora in je križanec na škrlup odporne sorte 
Nela z dobro znano poletno sorto Vista bella. Plodovi so ob zrelosti delno 
rdečkasto obarvani. Sorta zori v zadnji dekadi julija. Običajno je potreb-
no odbiranje zrelih plodov. Redčenje plodičev je nujen tehnološki ukrep, 
sicer plodovi ne dosegajo tržne vrednosti. Plodovi so sočni in kiselkastega 
okusa. Skladiščna sposobnost sorte je slaba, takšna kot pri večini poletnih 
sort. Lastnik žlahtniteljskih pravic sorte je Institute of Experimental Bo-
tany iz Prage.   

(foto: B. Godec)
Poletna na škrlup odporna sorta 
Ametyst.  

Coop 39* Crimson crisp® (-10)
Sorta Coop 39 ima tržno ime Crim-
son crisp. Izhaja iz žlahtniteljskega 
programa Coop treh ameriških uni-
verz (Purdue, Rutgers, Illinois). Tr-
žno ime sorte dobro opiše lastnosti 
ploda. Ta je karminasto rdeče obar-
van (crimson), njegovo meso pa je 
zelo hrustljavo (crisp). Plod je rahlo 
kislega okusa in aromatičen. Rast 
drevesa je šibka. Zaradi rodnosti na 
bolj oddaljenih poganjkih se pripo-
roča dolga rez. Čas zorenja te jesen-
ske na škrlup odporne sorte je v za-
četku septembra. Lastnik žlahtnitelj-
skih pravic sorte Coop 39 je Purdue 
Research Foundation iz ZDA, njegov 
zastopnik v Evropi je drevesnica Va-
lois iz Francije. 

Sirius* (-2)
Na škrlup odporna sorta Sirius 
skupaj s sortama Opal in Luna 
predstavlja skupino križancev 
med sortama Zlati delišes in To-
paz. Vzgojena je bila na poskusni 
postaji za žlahtnenje v Střízovicah 
na Češkem. Gre za triploidno in 
bujno rastočo sorto. Plodovi so 
ob zrelosti zelenorumeni ter pre-
cej veliki. Na plodovih je pogosto 
prisotna rahla rjavost. Vsebnost 
kisline in sladkorja je precejšnja, 
kar daje plodovom polnost oku-
sa. Čas obiranja je nekaj dni pred 
Zlatim delišesom. V času skladi-
ščenja plodovi dokaj hitro izgubi-
jo trdoto. Lastnik žlahtniteljskih 
pravic je Institute of Experimental 
Botany iz Prage.

Plodovi sorte Coop 39 s tržnim 
imenom Crimson crisp so karmi-
nasto rdeče obarvani. 
 (foto: B. Godec)

Sorta Sirius zori dva dni pred Zlatim 
delišesom.  (foto: B. Godec)
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Orion* (0)
Sorta Orion je novejša na škrlup odporna sorta češkega porekla. Starševski 
par sta sorti Zlati delišes in Otava, po kateri je tudi podedovala odpornost 
na škrlup. Sorta Orion je triploid in bujne rasti. Plod je ob zrelosti zeleno 
rumen ter na sončni strani rahlo rdečkasto obarvan. Je zelo sočen, sladko 
kisel ter z izrazito aromo. Čas zorenja sorte Orion je v sredini septembra, 
sočasno s sorto Zlati delišes. Lastnik žlahtniteljskih pravic sorte  je Institu-
te of Experimental Botany iz Prage.

Delfloga* Delbardivine®  (+7)
Sorta Delfloga je novejša na škrlup odporna sorta, ki je bila vzgojena v 
francoski drevesnici Delbard. Je križanec sorte Florina s sorto Royal Gala. 
Tržno ime sorte je Delbardivine. Plodovi so živo rdeče obarvani. Plod je 
rahlo kiselkastega okusa. Sorta zori teden dni za Zlatim delišesom. Lastnik 
sorte je drevesnica Pepinieres et Roserales Georges Delbard iz Francije. 

Sorta Orion je križanec sort Zlati 
delišes in Otava.

(foto: B. Godec)
Neporedčeno drevo sorte Delfloga. 
Posledica tega so številni, a ne 
dovolj veliki plodovi. 

(foto: B. Godec)
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Primiera* (+10)
Na škrlup odporna sorta Primiera ima žlahtniteljsko oznako Coop 42. Izha-
ja iz ameriškega žlahtniteljskega programa COOP (Cooperative breeding 
program) v katerega so bile vključene tri univerze Purdue, Rutgers in Il-
linois. Sorta Primiera ima enak starševski par kot bolj poznana na škrlup 
odporna sorta Goldrush, to sta sorti Zlati delišes in nosilec odpornosti na 
škrlup z oznako Coop 17. Križanje je bilo opravljeno leta 1972 na Univerzi 
v Illinoisu. Rast drevesa je srednje bujna in podobna Zlatemu delišesu. Ro-
dnost sorte je zelo dobra. Plod je okrogle oblike in zeleno rumene barve, ki 
je včasih delno rdečkasta. Meso ploda je blago kislo in zelo sočno. Čas zo-
renja je približno 10 dni za sorto Zlati delišes. Lastnik žlahtniteljskih pravic 
sorte je CRPV (Centro ricerche produzioni vegetali – Center za raziskave v 
rastlinski pridelavi) iz Italije.

Golden orange* (+10)
Sorta Golden orange je novejša italijanska na škrlup odporna sorta, križa-
nec sort PRI 1956-6 x Ed Gould Golden. Žlahtnitelj sorte je Antonio Berga-
mini iz Trenta. Kakor je moč razbrati že iz njenega imena ima sorta zlato 
oranžne plodove. Ti so prikupnega izgleda in brez rjavosti. Golden orange 
je predstavnik skupine sort, ki jim pravimo ''Zlatemu delišesu podobne 
sorte''. Takšne so še naslednje sorte: Primiera, Goldrush, Golden Lasa, 
Golden Mira, Delblush (Tentation), Gold Pink (Gold Chief) … Lastnik sor-
te je Centro di ricerca per Frutticoltura, Rim, Italija.

Luna* (+10)
Sorta Luna je križanec sorte Zlati 
delišes s sorto Topaz. Od novejših 
štirih na škrlup odpornih sort, 
ki prihajajo z inštituta Střízovice 
(Orion, Sirius, Opal, Luna) je naj-
kasnejša glede na čas dozoreva-
nja. Zori približno 10 dni za sorto 
Zlati delišes. Plodovi sorte Luna 
so rumeno obarvani, izrazito 
okrogle oblike in praktično brez 
rjavosti. Meso je zelo aromatično 
in sladko kislega okusa. Lastnik 
žlahtniteljskih pravic sorte Luna  
je Institute of Experimental Bo-
tany iz Prage.

Sorta Luna zori konec septembra. 
(foto: B. Godec)

Plodovi sorte Golden orange so 
zelo prikupne zunanjosti. 

(foto: B. Godec)
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Skupina jablanovih sort stebričaste rasti
Skupina jablanovih sort stebričaste rasti predstavlja novost sadnega iz-
bora. Gre za sorte, ki so značilne po svojem zbitem in kompaktnem 
načinu rasti z zelo kratkimi internodiji. Te sorte ne zahtevajo praktično 
nobene rezi. Zanimive so predvsem za sadjarje vrtičkarje, ki imajo v 
svojem vrtu malo razpoložljivega prostora. Stebričaste jablane zaradi 
svojega ozkega in pokončnega načina rasti lahko sadimo na majhne 
razdalje, lahko tudi kot živo mejo z razdaljo med sadikami samo 0,4 m. 
V sadni izbor so vključene sorte, ki pripadajo prvi generaciji stebriča-
stih jablan in so v svetu najbolj poznane. Gre za predstavnice skupine 
Ballerin (Bolero, Charlotte, Polka, Waltz). Pri vseh imenovanih sortah 
izhodišče predstavlja stebričasta jablana McIntosh Wijcik, ki je mutaci-
ja sorte McIntosh. To naključno mutacijo je leta 1960 odkril g. Wijcik. 
Danes so poznane že stebričaste jablane 2. in 3. generacije, med njimi 
tudi takšne, ki so odporne na škrlup.   

Seznam B

Bolero (-10) 
Stebričasta jablanova sorta Bolero je znana tudi pod imenom Tuscan. Je 
križanec sorte McIntosh Wijcik s sorto Greensleeves. Plodovi so svetlo ze-
leni z zlato rumenim sijajem. Okus je rahlo kisel in podoben sorti James 
Grieve. Zori v začetku septembra, približno 10 dni pred sorto Zlati delišes. 

(foto: B. Godec)
Sorta Bolero v sadovnjaku 
Kmetijskega inštituta Slovenije 
na Brdu pri Lukovici. 
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Charlotte (-10)
Drugo ime za stebričasto jablano 
sorte Charlotte je Hercules. Je kri-
žanec sorte Mc Intosh Wijcik  s 
sorto Greensleeves. Sorta ima ze-
lenkasto rumene plodove s srame-
žljivo rdečim obarvanjem. Plodovi 
so kiselkastega okusa in običajno 
precej veliki. Čas zorenja sorte 
Charlotte je v začetku septembra, 
približno 10  dni pred sorto Zlati 
delišes.

Plodovi sorte Charlotte so rahlo 
rdečkasto obarvani.
(foto: B. Godec)

Polka (0)
Drugo ime za sorto Polka je Tra-
jan. Sorta je križanec sorte McIn-
tosh Wijcik z Zlatim delišesom. 
Osnovna zelena barva ploda je v 
veliki meri prekrita z rdečim obar-
vanjem. Plodovi so zelo okusni in 
harmoničnega sladko kislega oku-
sa. Sorta zori v sredini septembra, 
v času zorenja sorte Zlati delišes.

Sorta Polka zori  v sredini sep-
tembra. 
(foto: B. Godec)

Waltz (+5) 
Sorta Waltz je znana tudi pod imenom Telamon. Je križanec sorte McInto-
sh Wijcik s sorto Zlati delišes. Plodovi so prikupnega  rdečega obarvanja 
in sladkega okusa. Sorta Waltz zori v drugi polovici septembra, približno 5 
dni za sorto Zlati  delišes. 

Plodovi sorte Waltz (McIntosh 
Wijcik x Zlati delišes) so 
intenzivno rdeče obarvani. 

(foto: B. Godec)
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Skupina starih jablanovih sort 
Zanimanje za stare jablanove sorte je še naprej prisotno predvsem pri 
ljubiteljskih sadjarjih oz. pri sadjarjih vrtičkarjih. ''Jablanove sorte na-
ših dedkov in babic'' kot jim tudi ljubkovalno pravimo so pogosto iska-
ne predvsem med starejšimi kupci, ki se z nostalgijo spominjajo sadnih 
arom in okusov iz svojega otroštva.   

Seznam B

Beličnik (-55) 
Sorta Beličnik je najverjetneje naključni sejanec ruskega porekla. K nam se je 
razširil v drugi polovici 19. stoletja. Njegovo domače ime je Žitnica, medtem ko 
so njegova tuja poimenovanja Petrovača, Papirovka, Naliv belyi, Weisser Klarap-
fel, Klarapfel, White transparent in Yellow transparent. Diel-Lukasova klasifika-
cija ga uvršča v razred rožnikov, kamor so sicer uvrščene poletne sorte, npr. tudi 
sorti Charlamovsky in Bernski rožnik. Barva ploda sorte Beličnik je ob obiranju 
bledo zelena ali belkastorumena. Oblika ploda je okroglasta, proti muhi je plod 
nekoliko zožen in rebrast. Plod je srednje velikosti. Meso ploda je dišeče in spo-
minja na rože. Čas obiranja sorte Beličnik je od sredine do konca julija.

Grafenštajnc (-20)
Sorta Grafenštajnc je danskega porekla, znana je bila že v 17. stoletju. Nje-
gova domača poimenovanja so še Cvetlični kalvil, Poletni kalvil in Grafen-
štajn. Nekatera tuja imena za sorto Grafenštajnc so Paradis Apfel, Graven-
steiner, Ernteapfel in Gravensteinsko jabolko. Diel-Lukasova klasifikacija 
ga uvršča v razred kalvilov. V času zrelosti so plodovi zelenkasto rumeni 
ter imajo karminasto rdeče priže. Oblika plodov je sploščeno okroglasta 
ali kopasta  ter z izrazitimi rebri ob muhi. Plodovi so običajno dokaj veliki, 
sladko kislega okusa, aromatični in spominjajo na vonj cvetlic. Sorta je 
občutljiva na škrlup. Zori konec avgusta oz. prve dni septembra.

Koksova oranžna reneta (-15)
Sorta Koksova oranžna reneta je angleškega izvora. Leta 1830 jo je iz mno-
žice sejancev Ribstonovega pepinga odbral M. Cox, po katerem je sorta 
tudi dobila ime. Pri nas ji pravimo še Koksova oranževka ali enostavno 
Koksova. Tuji poimenovanji sorte sta Cox's orange in Cox's orange pe-
pping. Diel-Lukasova klasifikacija sorto uvršča v razred zlatih renet. Ru-
meno osnovno barvo ploda v času zrelosti prekriva oranžno rdeča. Plod je 
okroglasto ploščate oblike in majhne do srednje velikosti. Je harmoničnega 
sladko kislega okusa s prijetno aromo. Plodovi so nagnjeni h gnitju, poseb-
no če so stisnjeni eden ob drugega. Čas  zorenja je v začetku septembra. 

Zlata parmena (-15)
Sorta Zlata parmena je stara angleška sorta, ki je bila poznana že v 16. 
stoletju. Njena sinonima sta Zimska zlata parmena in Angleška zimska 
zlata parmena. Diel-Lukasova klasifikacija jo uvršča v razred zlatih renet. 

Travniški sadovnjaki 
pomembno sooblikujejo izgled 
slovenske krajine.

(foto: B. Godec)
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Ob zrelosti je osnovna zeleno rumeno barva prekrita z rdečimi progami 
(prižami). Plodovi so po obliki sploščeno okroglasti do okroglasto kopasti 
ter majhne do srednje velikosti. Je  harmoničnega sladko kislega okusa 
ter včasih z žlahtno orehovo aromo. Sorta je precej občutljiva na jablanov 
škrlup in jablanovega raka. Zori v začetku septembra.

Pisani kardinal (-10)
Izvor sorte Pisani kardinal ni natančno določen, po nekaterih podatkih gre 
za nemško, po drugih pa za avstrijsko sorto. Njegovi sinonimi so Kardinal, 
Prižasti kardinal, Širokovna, Adamka in Funtača, medtem ko sta njegovi 
tuji poimenovanji Kardinal flambant in Geflammter Kardinal. Diel-Luka-
sova klasifikacija ga uvršča v  razred ramburjev oz. funtnic, v katerem so 
sicer sorte z izredno velikimi in težkimi plodovi (1 funt = 453,3 g). Plod 
pisanega kardinala ima ob zrelosti rumeno osnovno barvo, ki jo prekrivajo 
rdeče proge. Plodovi so izdolženi in podolgovato kopasti, rebrati in asime-
trični. Plod je velik do zelo velik in sladko kislega okusa. Na mokrih tleh 
je drevo zelo občutljivo na jablanovega raka. Plodovi so precej nagnjeni h 
gnilobi. Čas zorenja sorte Pisani kardinal je v začetku septembra.

Carjevič (-3)
Sorta Carjevič je nastala kot naključ-
ni sejanec v drugi polovici 19. sto-
letja. Njena domovina je Štajerska. 
Sinonimi in nekatera tuja poimeno-
vanja zanjo so Rdeči mašancgar, Rde-
čelička, Carjevička, Cesarjevič Ru-
dolf, Kronprinz Rudolf in Kronprinz 
Rudolf von Österreich. Diel-Lukaso-
va klasifikacija jo uvršča v razred mo-
šancljev. Plodovi so majhni in največ 
srednje veliki. Po obliki je sploščeno 
okroglast ter proti muhi nekoliko zo-
žen. Barva ploda je ob obiranju ru-
menozelena z značilnim živordečim 
obarvanjem, ki prekriva le del ploda. 
Je prijetnega, sladko vinskega okusa. 
Sorta Carjevič je na bolezni in ško-
dljivce dokaj odporna. Zori v sredini 
septembra.

Boskopski kosmač (-2)
Sorta Boskopski kosmač je bila kot naključni sejanec odkrita leta 1856 v ni-
zozemskem mestu Boskoop, po katerem je tudi dobila ime. Sinonimi in ne-
katera tuja poimenovanja za to sorto so Boskop, Boskopska lepotica, Lepi 
boskop, Ledrerca, Krupna kožara, Schöner aus Boscoop in Schöner von 
Boscoop. Diel-Lukasova klasifikacija sorto uvršča v razred rjastih renet, 
ki mu pravimo tudi kosmači. V času obiranja so plodovi skoraj po celotni 
površini rjasti. Oblika plodov je ploščato okrogla ter precej asimetrična. 
Plodovi so veliki do zelo veliki in pogosto tehtajo več kot 300 g. So prijetne-
ga kiselkastega okusa. Na bolezni in škodljivce je sorta Boskopski kosmač 
dokaj odporna. Zori v sredini septembra. Zelo poznan in uveljavljen raz-
liček Boskopskega kosmača je Rdeči boskop, ki ima tudi precejšen delež 
rdeče krovne barve. 

Dolenjska voščenka (0)
Sorta Dolenjska voščenka je slovenska avtohtona sorta, nastala je kot na-
ključni sejanec iz domačega genskega materiala. Druga domača in tuja po-
imenovanja zanjo so Dolenjka, Sevniška voščenka, Unterkrainer Wachsa-
pfel in Lichtenwalder Wachsapfel. Diel-Lukasova klasifikacija sorto uvršča 
v razred enobarvnih oz. voščenih renet. Plodovi so srednje veliki, ploščato 
okrogle oblike ter ob zrelosti zelenorumeno obarvani. Okus spominja na 
pomaranče. Drevo na bolezni ni občutljivo, medtem ko je plod občutljiv 
na škrlup. Dolenjska voščenka zori v sredini septembra, v času Zlatega 
delišesa.

Rumena lepocvetka (+3)
Sorta Rumena lepocvetka je bila kot naključni sejanec odkrita leta 1790 
v ZDA (New Jersey). Druga domača in tuja imena zanjo so Lepocvetka, 
Cvetač, Metzgerjev kalvil, Krasocvet, Krasnik, Yellow bellflower ter Gelber 
Bellefleur. Diel-Lukasova klasifikacija sorto uvršča v razred zlatic. Plod je 
srednje velik do velik ter ob obiranju citronasto rumenega obarvanja. Po 
obliki je plod podolgovato kopast, proti muhi zožen ter z dobro vidnimi 
rebri. Je prijetne arome ter sladko kislega okusa. Sorta je občutljiva na škr-
lup in krvavo uš, manj pa na pepelasto plesen in gnitje plodov. Zori v drugi 
polovici septembra.

Goriška sevka (+10) 
Sorta Goriška sevka je avtohtona slovenska sorta, nastala kot naključni se-
janec iz domače populacije. Pri nas je najbolj razširjena v Posočju, na Idrij-
skem ter na Cerkljanskem. Njeni sinonimi so Tolminka, Brkinka, Seuš, 

Sorti Carjevič upravičeno 
pravimo tudi Rdečelička. 

(foto. M. Bregar)
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Štangerca, Zeuka in Primorski bobovec. Plodovi so ob obiranju prižasto 
rdeči ali celo popolnoma prelito rdeči. Oblika ploda je okrogla do rahlo po-
dolgovata. Plodovi so srednje velikosti, po okusu razmeroma sladki z malo 
kisline. Na škrlup in pepelasto plesen sorta ni občutljiva. Goriška sevka 
zori proti koncu septembra.  

Kanadska reneta (+15)
Izvor sorte Kanadska reneta je najverjetneje Francija (Normandija). Njeni 
sinonimi so Kanadka, Pariški rambur in Parizerca. Diel-Lukasova klasifi-
kacija sorto uvršča v razred ramburnih renet. Plodovi so ob obiranju ze-
lenkasto rumeno obarvani. Oblika plodov je ploščata, rebra so zelo dobro 
vidna. Plodovi so precej veliki, po okusu sladko kisli ter prijetne renetne 
arome. Na bolezni sorta ni občutljiva, jablanov zavijač pa jo ima zelo rad. 
Sorta zori v začetku oktobra.

Londonski peping (+15)
Sorta Londonski peping je stara angleška sorta, ki je bila znana že v 16. 
stoletju. Pri nas  ima tudi imeni Londonski pepinek in Londonski jedrnjač. 
Diel-Lukasova klasifikacija ga uvršča v razred ramburnih renet. Ob najpri-
mernejšem času obiranja osnovna rumena barva plodov prehaja v bakreno 
rdečo. Plod je srednje velik ter sploščeno okroglast z dobro vidnimi petimi 
rebri. Je sladko kislega okusa s prijetno aromo. Na bolezni in škodljivce 
je sorta v glavnem precej občutljiva, dokaj odporna pa je na jablanovega 
raka. Sorto obiramo v začetku oktobra.

Šampanjska reneta (+15)
Sorta Šampanjska reneta je bila kot naključni sejanec odkrita leta 1770. 
Izvira iz francoske pokrajine Champagne, ki je sorti dala tudi ime. Pri nas 
Šampanjski reneti pravimo tudi Šampanjka, medtem ko so njena tuja poi-
menovanja Herrenapfel, Glassapfel, Zwiebelapfel in Renette Champagne. 
Diel-Lukasova klasifikacija jo uvršča v razred enobarvnih oz. voščenih re-
net. Ob obiranju je barva ploda bledozelena. Po obliki so plodovi sploščeno 
okroglasti do sploščeni. Po velikosti so majhni do srednje veliki. Takoj po 
obiranju so plodovi zelo kisli, nato se kislina delno razgradi  - omili. Sorta 
je občutljiva na jablanovega raka. Čas obiranja sorte je v začetku oktobra.

Beli zimski kalvil (+20)
Sorta Beli zimski kalvil je najver-
jetneje francoskega porekla, po-
znana je od leta 1600 dalje. Njeno 
tuje ime je Weisser Wintercalvill. 
Diel-Lukasova klasifikacija sorto 
uvršča v razred kalvilov, v kate-
rem so sorte z izrazito rebrastimi 
plodovi. Barva plodov ob obira-
nju je belo rumena, na osončeni 
strani rumenkasta in včasih rdeč-
kasta. Po obliki so plodovi neko-
liko podolgovati, asimetrični ter 
z dobro vidnimi petimi rebri. So 
srednje velikosti ter sladko kisle-
ga okusa z jagodno aromo. Sorta 
je zelo občutljiva na jablanov škr-
lup, raka, krvavo uš. Zori v prvi 
polovici oktobra.

Plodovi sorte Beli zimski kalvil 
imajo pet dobro vidnih reber. 
(foto: B. Godec)

Gorenjska voščenka (+25)
Sorta Gorenjska voščenka je slovenska avtohtona sorta, nastala kot na-
ključni sejanec ob reki Besnici ali na Martin vrhu nad Besnico. Druga 
poimenovanja zanjo so Besniška voščenka, Martinvrhar, Martinvrharica, 
Kranjska voščenka in Voskovača. Zaradi izrazito lokalnega značaja sorta 
ni bila uvrščena v Diel-Lukasovo klasifikacijo, po svojih lastnostih pa bi jo 
lahko uvrstili v razred enobarvnih oz. voščenih renet. Ob obiranju so plo-
dovi zlatorumeni ter na sončni strani intenzivno rdečkasti. So okroglasto 
ploščate oblike ter precej veliki. V okusu je precej izražena kislina, ki se s 
skladiščenjem omili. Sorta ni posebno občutljiva na škrlup. Zori v sredini 
oktobra.
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Štajerski mošancelj (+25)
Sorta Štajerski mošancelj najverjetneje izhaja iz Štajerske. Njeni sinoni-
mi so Mošancelj, Mašancgar, Mošanckar, Mošancka, Mošanjka, Borsdorf-
ska reneta, Trdič, Trdika, Dunajka in Borsovaška kraljična. Diel-Lukasova 
klasifikacija sorto uvršča v razred mošancljev oz. borsdorfskih renet. Ob 
obiranju je barva ploda zelenorumena, na sončni strani rahlo rdečkasta. 
Plod je podolgovate oblike ter proti peclju in muhi enako topo zaokrožen. 
Je majhen in le izjemoma srednje velikosti ter prijetnega vinsko kislega 
okusa z značilno aromo. Sorta je precej občutljiva na jablanov škrlup. Zori 
v sredini oktobra. 

Ontario (+30)
Sorta Ontario je križanec sorte Wagener s sorto Northern spy iz leta 1870. 
Ime je sorta dobila po kanadski provinci Ontario, kjer je bila vzgojena. 
Njen žlahtnitelj je Charles Arnold. Tuje ime zanjo je Ontarioapfel. Diel-Lu-
kasova klasifikacija sorto uvršča v razred zlatic. Osnovna slamnato rume-
na barva je na delu ploda prekrita z rdeče vijoličnim obarvanjem. Oblika 
ploda je ploščata do ploščato okrogla. Plodovi so srednje veliki do veliki. 
So kiselkastega okusa in brez izrazite arome. Na bolezni in škodljivce je 
sorta dokaj odporna. Čas zorenja sorte je v drugi polovici oktobra. Sorta 
Ontario je zelo dobrih skladiščnih lastnosti.

Bobovec (+35)
Poreklo sorte Bobovec ni natančno znano. Sinonimi sorte so Veliki renski 
bobovec, Veliki bob in Bobovček, tuji poimenovanji pa sta Grosser rheini-
scher Bohnapfel in Grosser Bohnapfel. Diel-Lukasova klasifikacija sorto 
uvršča v razred pisanih jabolk. Ob obiranju so plodovi zeleno rumeni ter 
na sončni strani rdeče progasti. Po obliki so plodovi jajčaste ali valjaste 
oblike. Plodovi so običajno majhni, ker so številni, sicer so lahko tudi zelo 
veliki. So kislega okusa in brez posebne arome. Sorta je občutljiva na ja-
blanovega raka, medtem ko na druge bolezni in škodljivce sorta ni posebej 
občutljiva. Sorto obiramo konec oktobra.

Krivopecelj (+35) 
Sorta Krivopecelj najverjetneje izvira iz Nemčije (Porenje). Pri nas ima po-
leg imena Krivopecelj še ime Porenski krivopecelj, medtem ko sta nemški 
imeni zanj Reinischer Krummstiel in Krummstiel. Diel-Lukasova klasifi-
kacija ga uvršča v razred pisanih jabolk. Značilnost ploda je kriv pecelj, ki 
mora zaradi pritiska peceljeve grbe rasti nekoliko postrani.  Plod ima rdeče 
proge ter je podolgovato ovalen. Je srednje velik do velik ter kislega okusa 

in brez posebne arome. Plodovi so občutljivi na grenko pegavost. Zori ko-
nec oktobra, skupaj s sorto Bobovec. Po nekaterih ugotovitvah naj bi bili 
sorti Krivopecelj in Bobovec dva različka (tipa) iste sorte.      

Ananasova reneta (+40) 
Sorta Ananasova reneta je na-
ključni sejanec. Njena domovina 
je Nizozemska, v svetu je pozna-
na od 18. stoletja dalje. Njeni si-
nonimi so Limonka, Limonček in 
Kosmač ananas. Sorto uvrščamo 
v razred enobarvnih oz. voščenih 
renet. Plodovi so majhni in ob 
obiranju limonasto rumeni. Obli-
ka ploda je okrogla do jajčasta. 
Plodovi imajo značilno aromo po 
ananasu, po tem naj bi sorta do-
bila ime. Na bolezni in škodljivce 
sorta ni posebno občutljiva, izje-
ma je jablanov rak. Čas zorenja 
sorte je konec oktobra. 

Plodovi Ananasove renete so 
majhni in z značilnimi rjastimi 
lenticelami. 
(foto: B. Godec)
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HRUŠKA (Pyrus communis)

Seznam A
JUNIJSKA LEPOTICA (-50) 

ZGODNJA MORETTINIJEVA (-21) 

VILJAMOVKA (0) 

KONFERANS (+26)

FETELOVA (+30) 

HARROW SWEET* (+33)

KRASANKA (+55)

Seznam B
TREVUŠKA (-19)

KLAPOVA (-17) 

STARKRIMSON (-7) 

RDEČA VILJAMOVKA  (+5)

HARDIJEVA (GELLERTOVA) (+14) 

CONCORDE (+30)

DRUŠTVENKA (+32) 

PAKHAMOVA (+34) 

BOSKOVA STEKLENKA (+36) 

PASTORJEVKA (+47) 

ZIMSKA DEKANKA (+60)

Opomba:  V oklepaju je podan čas zorenja (v dnevih) glede na sorto Viljamovka, ki v 
osrednji Sloveniji  v dolgoletnem povprečju zori med  20. in 25.  avgustom.

*  Zavarovanje sorte kot avtorskega dela na nivoju EU. Pri tem gre za zavaro-
vanje pravic žlahtnitelja ali njegovega zastopnika, ki s tem pridobi izključno 
pravico do razmnoževanja sorte. 

Lepa začetna rodnost mladega
drevesa hruške.

(foto: B. Godec)

Hruška



52 53

Seznam A

Junijska lepotica (-50) 
Sorta Junijska lepotica je v svetu poznana še pod imeni Bella di giugno, Mi-
randino rosso, Precoce di moglia in Lipanjska lepotica. Je stara italijanska 
sorta neznanih staršev. Drevo je bujne rasti. Skladnost s kutino je slaba. 
Cveti zgodaj in je občutljiva za pozebo med cvetenjem. Zarodi zgodaj in 
dobro rodi. Plod je zelo droben (40 do 70 g), izdolženo hruškaste oblike. 
Pecelj je kratek do dolg, srednje debel, raven ali ukrivljen. Kožica je gladka, 
svetlo zelene barve in na sončni strani ploda 20 do 60 % prekrita s temno 
rdečo barvo. Z zorenjem se osnovna barva spremeni v rumeno. Plod pre-
krivajo drobne rjaste lenticele, ki so po plodu zelo gosto razporejene. Meso 
je rumenkasto bele barve, srednje čvrsto, srednje sočno, sladko, dobrega 
okusa. Plodovi pri nas zorijo konec junija ali v začetku julija. Sorta ni pri-
merna za skladiščenje, ampak za takojšnjo porabo.

Zgodnja Morettinijeva (-21) 
Sorto Zgodnja Morettinijeva je vzgojil g. Morettini s križanjem sort Coscia 
x Viljamovka v Firencah v Italiji. Njen sinonim je Butirra precoce Moret-
tini. Rast drevesa je srednja do bujna. Skladnost s kutino je zelo dobra. 
Sorta je precej občutljiva na škrlup in zelo občutljiva za hrušev ožig. Cveti 
srednje zgodaj in je nagnjena k partenokarpiji. Zarodi zgodaj, rodnost je 
srednje velika in redna. Plod je majhen do srednje velik (100 do 160 g), hru-
škaste oblike. Pecelj je kratek do srednje dolg in srednje debel. Kožica je 
tanka, gladka. Osnovna barva ploda je svetlo zelena, ki jo na sončni strani 
15 do 50 % prekriva rdeča barva. Plod je prekrit z drobnimi rjastimi len-
ticelami. Meso je belo, srednje čvrsto, fine teksture, sočno, topno, sladko 
kislo, precej polnega okusa. Zori konec julija ali prve dni avgusta, okoli 20 
dni pred sorto Viljamovka.

Viljamovka (0)
Tuja poimenovanja za sorto Vilja-
movka so Bartlett, Beurrée Willi-
am, Williams Christbirne in Wil-
liams Bon Chrétien. Je angleška 
sorta neznanih staršev, ki jo je 
našel učitelj Stair iz Aldermastona 
okoli leta 1770. Pod imenom Wil-
liams pa jo je začel razmnoževati 
Richard Williams. Za tla ni zah-
tevna sorta. Rast je srednje bujna. 
Skladnost s kutino je zelo slaba, 
zato je potrebno obvezno uporabi-
ti posredovalko. Drevo je srednje 
občutljivo za škrlup, bolj pa za 
hruševo bolšico in klorozo. Zelo 
občutljiva je za hrušev ožig. Cve-
ti srednje pozno. Nagnjena je k 
partenokarpiji. Ima zgoden vstop 
v rodnost in daje redne in velike 
pridelke. Plod je srednje velik do 
velik (160 do 260 g) in hruškaste 
oblike. Pecelj je kratek do srednje 
dolg. Kožica je tanka in z notranje 
strani prekrita z zelo drobnimi 
sklerenhimskimi zrnci, gladka, s 
svetlo zeleno osnovno barvo, ki 
se z zorenjem spreminja v rume-
no. Na sončni strani je plod lahko 
rdeče obarvan. Meso je belo, zelo 
fine teksture, sočno, popolnoma 
topno, sladko, z rahlo izraženo ki-
slino, aromatično, z značilno mu-
škatno aromo, odličnega okusa. 
Zori od sredine avgusta do začet-
ka septembra, vendar v osrednji 
Sloveniji v dolgoletnem povprečju 
zori med 20. in 25. avgustom.



Plod sorte Viljamovka, ki je še ve-
dno vodilna sorta v svetovni pride-
lavi hrušk.  (foto. M. Hudina)
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Konferans (+26)
Sorta Konferans (Conference) je 
angleškega porekla. Vzgojil jo je 
g. Rivers v mestu Sawbridgewort 
iz sejanca, ki ga je dobil s prosto 
oprašitvijo sorte Leon Leclerc de 
Naval. Sorta ni zahtevna za tla. 
Drevo raste srednje bujno. Skla-
dnost s kutino je zadovoljiva. Od-
porna je proti škrlupu in občutlji-
va za kalcijevo klorozo, zelo obču-
tljiva za hrušev ožig in hudo pole-
tno vročino – toplotni udar. Cveti 
srednje pozno, nagnjena je k par-
tenokarpiji. Konferans spada med 
sorte z največjim rodnim potenci-
alom. Zarodi zgodaj in ima redne 
ter velike pridelke. Plod je srednje 
velik do velik (140 do 240 g), izdol-
ženo hruškaste oblike, s kratkim 
do srednje dolgim in tankim do 
srednje debelim ter ukrivljenim 
pecljem. Kožica je srednje tanka, 
čvrsta in rahlo hrapava. Osnov-
na  barva plodu je zelena, ki jo na 
večjem delu plodu prekriva rja-
sta prevleka. Plod je najbolj rjast 
ob muhi. Z zorenjem se osnovna 
barva spremeni v zeleno rumeno. 
Meso je rumeno bele barve, okoli 
peščišča lahko tudi oranžno, fine 
teksture, sočno, topno, sladko in 
dišeče. Sorta Konferans zori sre-
di septembra, približno 26 dni za 
sorto Viljamovka.

Sorta Konferans ima redne ter veli-
ke pridelke.  (foto: M. Hudina)

Fetelova (+30)
Tuja poimenovanja za sorto Fe-
telova so Abbé Fetél, Abate fetel 
in Calebasse. Je francoska sorta 
neznanih staršev, ki jo je vzgojil 
opat Fetél v mestu Chessy les Mi-
nes okoli leta 1866. Drevo raste 
srednje bujno. Skladnost s kutino 
je slaba, zato je potrebna posre-
dovalka. Občutljiva je za spomla-
dansko pozebo, srednje občutlji-
va za hruševo bolšico in izredno 
občutljiva za hrušev ožig. Cveti 
srednje zgodaj in je delno nagnje-
na k partenokarpiji. Rodi srednje 
dobro in nekoliko neredno. Plod 
je srednje velik do zelo velik (180 
do 320 g), značilno zelo izdolženo 
hruškaste oblike in asimetričen. 
Pecelj je kratek, debel in nekoliko 
ukrivljen. Kožica je srednje tanka 
in čvrsta. Osnovna barva plodu 
je rumeno zelena, ki se z zore-
njem spremeni v zlato rumeno, na 
sončni strani je lahko rdeč nadih. 
Ob peclju in muhi so plodovi radi 
rjasti. Na kožici so dobro vidne 
številne rjaste lenticele. Meso je 
belo, srednje fine teksture, sočno, 
poltopno, sladko in srednje aro-
matično. Zori okoli 20. septem-
bra, približno mesec dni za sorto 
Viljamovka.

Plod sorte Fetelova je značilno po-
dolgovate oblike.  (foto: M. Bregar)
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Harrow Sweet* (+33)
Sorta Harrow Sweet je kanadskega izvora, dobljena s križanjem sort (Old 
Home x Early sweet) x Viljamovka. Selekcioniral jo je Quamme na razi-
skovalni postaji v Harrowu. V pridelavo je bila uvedena leta 1991. Drevo 
raste srednje bujno. Skladnost s kutino BA 29 je dobra, s kutino MC pa 
slaba. Je malo občutljiva za škrlup in hruševo bolšico. Je edina sorta v slo-
venskem sadnem izboru, ki je odporna na hrušev ožig (ognjevko). Cveti 
srednje zgodaj. Zarodi zgodaj in daje velike ter redne pridelke. Plod je sre-
dnje velik (150 do 200 g) in hruškaste oblike. Pecelj je kratek, srednje debel 
in ukrivljen. Kožica je gladka, svetlo zelene osnovne barve, ki je na sončni 
strani tudi do 50 % površine plodu prekrita z rdečo barvo. Ko plod dozori, 
postane osnovna barva zlato rumena. Meso je rumeno bele barve, fine te-
ksture, srednje sočno in sladko. Zori dober mesec za sorto Viljamovka. V 
hladilnici z navadno atmosfero zdrži do konca decembra. 

Plodovi sorte Harrow Sweet 
po izskladiščenju iz hladilnice v 
sredini decembra. 

(foto: B. Godec)

Krasanka (+55) 
Tuja poimenovanja za sorto Krasanka so Passe Crassane, Passa Crassa-
na, Edel Crassane, Passe Crassane Boisbunel. Je francoska sorta neznanih 
staršev, ki jo je iz semena vzgojil drevesničar Boisbunel v Rouenu v severni 
Franciji. Drevo raste srednje bujno. Enoletni les je razmeroma kratek in de-
bel. Skladnost s kutino je slaba, zato se priporoča cepljenje na posredoval-
ko. Zelo občutljiva je na hrušev ožig, saj je opazno pri tej sorti zelo močno 
sekundarno cvetenje. Cveti srednje zgodaj in je občutljiva za spomladan-
sko pozebo, les pa za zimsko. Zarodi zgodaj, rodi redno in dobro. Plod je 
velik do zelo velik (200 do 340 g in več), jabolčno okrogle oblike, včasih 
tudi nekoliko ovalen. Pecelj je srednje dolg in srednje debel do debel ter ra-
ven. Kožica je debela, čvrsta, rumeno zelene osnovne barve, ki preide med 
zorenjem v rumeno. Meso je kremno belo, srednje fine teksture, z veliko 
drobnih in srednje velikih sklerenhimskih zrnc v sredini mesa, sočno, to-
pno, sladko kislega okusa, aromatično in dišeče. Zori sredi oktobra, 55 dni 
za sorto Viljamovka. Užitno zrela postane šele decembra po primernem 
skladiščenju (hladilnica).  
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Seznam B

Trevuška (-19)
Sorta Trevuška je francoska sorta neznanih staršev, ki jo je vzgojil dreve-
sničar Treyve v mestu Trévoux v Franciji. Njeno francosko ime je Precoce 
di Trévoux. Drevo raste srednje bujno. Skladnost s kutino je slaba, zato 
potrebuje posredovalko. Občutljiva je za hruševo bolšico in toplotni ožig 
ter zelo občutljiva za hrušev ožig. Cveti srednje zgodaj in je nagnjena k 
partenokarpiji. Roditi začne zgodaj, ima zelo velike pridelke, ki so stalni. 
Plod  je majhen do srednje velik (100 do 170 g), zbito hruškaste oblike. 
Pecelj je kratek, tanek in malo nagnjen. Kožica je srednje tanka, gladka, 
rumeno zelena, na sončni strani z rdečim nadihom, po vsej površini posuta 
z drobnimi zeleno rjastimi lenticelami. Meso je bele barve, fine teksture, 
sočno, topno, sladko kislega okusa in nekoliko dišeče. Zori konec julija ali 
v začetku avgusta, 19 dni pred sorto Viljamovka.

Klapova (-17)
Sorta Klapova (Clapp's Favourite) je ameriška sorta, ki jo je vzgojil Thad-
deus Clapp v mestu Dorchester v zvezni državi Massachusetts iz semena, 
najverjetneje iz semena sorte Flemish Beauty. Z razmnoževanjem so začeli 
leta 1860, leta 1867 pa so jo prinesli v Evropo. Rast je srednje bujna. Kro-
šnja je srednje redka. S kutino ni dobro skladna. Je občutljiva za hrušev 
škrlup, hruševo bolšico in hrušev ožig. Cveti pozno in ima dobro kaljiv 
cvetni prah. V rodnost vstopi srednje pozno, pridelki so redni in srednje 
veliki. Plodovi so srednje veliki do veliki (130 do 210 g), hruškaste oblike, 
v hladnejših območjih nekoliko izdolžene oblike. Kožica je srednje debela, 
suha, gladka in brez rjavosti. Osnovna barva kožice je svetlo zelena, ki je 
lahko do 50 % prekrita s temno rdečo krovno barvo. Meso je rumeno bele 
barve, srednje čvrsto, fine, topne teksture, aromatično, sladko kislega oku-
sa. Zori v prvi dekadi avgusta, 17 dni pred sorto Viljamovka.

Starkrimson (-7)
Sorta Starkrimson je brstna mutacija sorte Klapova, ki jo je leta 1939 od-
kril Adrian Kalle v mestu South Haven v zvezni državi Michigan, ZDA. V 
pridelavo so jo uvedli leta 1956. Drevo raste srednje bujno. Barva mladik in 
enoletnih poganjkov je rdečkasta. Skladnost s kutino ni zadovoljiva. Dobro 
uspeva v zmerno toplih krajih, ne odgovarjajo pa ji topla ali hladna obmo-
čja. Cveti srednje pozno do pozno. Je interinkompatibilna s sorto Klapova, 
zato se ti sorti med sabo ne moreta oploditi. V rodnost vstopi srednje zgo-
daj in ima srednje velike in redne pridelke. Plod je srednje velik do velik 

(150 do 200 g), nekoliko večji od sorte Klapova. Osnovna barva je v celoti 
prekrita s temno rdečo krovno barvo. Med dozorevanjem postaja krovna 
barva svetlejša in živahnejša. Kožica ploda je nekoliko debelejša. Meso je 
bele barve, sočno, sladko in aromatično. Zori v sredini avgusta, 7 dni pred 
sorto Viljamovka.

Rdeča viljamovka (+5) 
Tuja poimenovanja za sorto Rdeča viljamovka so Red Bartlett, (Max Red 
Bartlett) in William rossa. Je brstna mutacija sorte Viljamovka, ki jo je leta 
1938 odkril Moritz v kraju Zillah v ZDA. Drevo je manj bujno in se manj 
razvejuje, zato je krošnja bolj redka. Skladnost s kutino je zelo slaba. Zelo 
je občutljiva za hrušev ožig. Cveti pozno. V rodnost vstopi nekoliko kasne-
je, rodnost je slabša kot pri sorti Viljamovka. Oblika ploda je podobna sorti 
Viljamovka. Osnovna barva kožice je zelena in jo skoraj v celoti prekriva 
temno rdeča barva, ki je lahko tudi prižasta. Meso je kremno belo, topno, 
sladko, sočno in z značilno muškatno aromo. Zori približno 5 dni za sorto 
Viljamovka.

Rdeča viljamovka zori približno 
5 dni za Viljamovko. 

(foto: M. Hudina)
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Hardijeva (Gellertova) (+14)
Sorta Hardijeva se pogosto pojavlja tudi pod drugim enakovrednim ime-
nom Gelertova. Tuja poimenovanja za sorto pa so Gellerts Butterbirne, 
Bere Gardi, Beurré Hardy in Untoasa Hardy. Je francoska sorta neznanih 
staršev, ki jo je leta 1830 iz semena vzgojil Bonnet v mestu Boulogne-sur-
Mer. V pridelavo so jo začeli širiti leta 1845 pod imenom Hardy, ki ga je 
sorta dobila po direktorju parka Luksemburg v Parizu. V tistem času je 
nemški pomolog Oberdieck dobil iz Belgije cepiče brez oznake in je sorti 
dal ime po nemškem pesniku Christianu Gellertu. Kasneje je bilo ugoto-
vljeno, da gre pri tem za isto sorto z dvema različnima imenoma (Hardije-
va, Gellertova), ki ju enakovredno uporabljamo še danes.  Drevo je bujne 
do zelo bujne in pokončne rasti. Sorta je odlično skladna s kutino, zato 
jo uporabljamo kot posredovalko. Je zelo občutljiva za hruševo bolšico in 
srednje občutljiva za hrušev škrlup in hrušev ožig. Cveti srednje zgodaj do 
srednje pozno. V rodnost vstopi pozno in daje srednje velike pridelke. Zelo 
rada izmenično rodi. Plod je srednje velik do velik (150 do 200 g), okroglo 
hruškaste oblike. Plod je asimetričen, saj je ena stran vedno bolj zadebe-
ljena. Kožica je srednje debela in srednje hrapava. Osnovna barva kožice 
ob obiranju iz motno zelene prehaja v oker barvo. Plodovi izgledajo kot bi 
bili prekriti z rjasto rjavo barvo. Meso je rumeno belo, srednje čvrsto, zelo 
topno in zelo fine teksture, kislo sladkega, skladnega okusa. Zori v začetku 
septembra, 14 dni za sorto Viljamovka.

Concorde (+30)
Sorta Concorde je bila vzgojena leta 1968 na angleški poskusni postaji v 
East Mallingu. Starševski par sta sorti Društvenka in Konferans. Drevo ra-
ste srednje bujno. Skladnost s kutino je dobra. Na hrušev ožig je manj 
občutljiva, odporna je proti mikoplazmi propadanja hrušk (Pear decline 
mycoplasm), ki jo prenaša hruševa bolšica. Cveti srednje pozno – med sor-
tama Konferans in Društvenka. Zarodi zgodaj, rodi zelo obilno in redno. 
Nagnjena je k tvorbi partenokarpnih plodov. Plod je srednje velik do velik 
(150 do 250 g), hruškaste oblike, ki je nekoliko izdolžena. Pecelj je srednje 
dolg, tanek do srednje debel. Osnovna barva ploda je zeleno rumena, na 
sončni strani prekrita z rdečo barvo. Plod je manj rjast kot plod sorte Kon-
ferans. Meso je kremno bele barve, čvrsto, fine teksture, zelo sočno, topno, 
sladko in dišeče. Zori v sredini septembra, 30 dni za sorto Viljamovka.

Društvenka (+32)
Tuja poimenovanja za sorto Društvenka so Doyenne de Comice, Decana 
del Comizio, Comice, Fondante du comice in Beurré Robert. Je francoska 
sorta neznanih staršev, ki sta jo iz semena vzgojila vrtnarja Dhomé in Mil-
let de la Turtaudiére v Angersu. V pridelavo so jo razširili leta 1849. Drevo 
v začetku raste bujno, nato srednje bujno. Skladnost s kutino je srednja. 
Zelo občutljiva je za škrlup in hrušev ožig, srednje občutljiva za hruševo 
bolšico in občutljiva za viruse. Cveti pozno. V rodnost vstopi pozno, rodi 
srednje dobro in neredno – nagnjena je k izmenični rodnosti. Plod je debel 
do zelo debel (200 do 300 g), okroglasto hruškaste, asimetrične oblike. Pe-
celj je kratek, debel in raven. Kožica je zeleno rumena, z rdeče bronastim 
nadihom. Rjasta prevleka je vidna okoli peclja in muhe. Meso je kremno 
bele barve, topno, sočno, izredno okusno, kislo sladko in dišavno. Zori 
konec septembra, dober mesec za sorto Viljamovka.

Pakhamova (+34) 
Tuja imena za sorto Pakhamova so Packham's triumph, William autumna-
le, William tardiva in Trionfo di Packham. Pri nas ji nekateri pravijo tudi 
pozna Viljamovka. Je avstralska sorta, ki jo je leta 1886 vzgojil g. Packham 
iz Molonga s križanjem sort Bella angevina x Viljamovka. Drevo je srednje 
bujne rasti. Skladnost s kutino je slaba. Občutljiva je za klorozo, srednje 
občutljiva za škrlup in hruševo bolšico in zelo občutljiva za hrušev ožig. 
Cveti srednje pozno. Delno je nagnjena k partenokarpiji. V rodnost vstopi 
zgodaj, rodnost je dobra in redna. Plod je srednje velik do velik (180 do 280 
g), hruškaste oblike, podoben sorti Viljamovka, v spodnjem delu trebušast, 
z dobro vidnimi nabreklinami. Pecelj je dolg, debel in ukrivljen. Kožica je 
tanka, gladka in svetlo zelena. Meso je bele barve, fine teksture, sočno, 
topno, sladko kislega okusa in dišavno. Zori konec septembra, 34 dni za 
sorto Viljamovka. 
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Boskova steklenka (+36) 
Sorta Boskova steklenka ima na-
slednja tuja poimenovanja: Cale-
basse Bosc, Beurré  Bosc, Kaiser, 
Kaiser Alexander, Imperatorre 
Alessandro in Butirra d'apremont. 
Je francoska sorta neznanih star-
šev, ki jo je našel Madiot leta 
1793 v kraju Apremont. Drevo 
raste bujno. S kutino ni skladna. 
Za škrlup je malo občutljiva. Ob-
čutljiva je za hruševo bolšico in 
srednje občutljiva za hrušev ožig. 
Cveti zelo pozno in je nagnjena k 
partenokarpiji. V rodnost vstopi 
nekoliko kasneje, vendar rodi re-
dno in ima velike pridelke. Plod 
je srednje velik do velik (180 do 
280 g), podolgovato hruškaste, v 
spodnjem delu trebušaste oblike, 
z dolgim, tankim in ukrivljenim 
pecljem. Osnovna barva kožice 
je rumeno zelena, ki je skoraj po 
vsej površini prekrita z bronasto 
rjavo prevleko. Meso je kremno 
bele barve, fine teksture, sočno, 
topno, kislo sladkega okusa, aro-
matično in dišavno. Zori prve dni 
v oktobru, 36 dni za sorto Vilja-
movka.Plodovi sorte Boskova steklenka so 

skoraj v celoti rjasti.  (foto: M. Hudina)

Pastorjevka (+47) 
Tuja imena sorte Pastorjevka so Vicar of Winkfield, Curé, Poire de 
Curé, Curato, Plebanka, Kjure in Pastornice. Je sorta neznanih staršev, 
ki jo je našel župnik Leroy v gozdu pri mestu Clion leta 1760. Drevo 
v začetku raste zelo bujno, nato pa bujno. Sorta je odlično skladna s 
kutino, zato jo uporabljamo kot posredovalko. Je zelo prilagodljiva na 
različne talne in klimatske razmere. Cveti srednje zgodaj. Je triploidna 
sorta, zato je slaba opraševalna sorta, saj ima slabo kaljiv cvetni prah. V 
rodnost vstopi srednje zgodaj, rodi zelo veliko in redno. Plod je srednje 
velik do velik (150 – 250 g), izdolženo hruškaste in asimetrične oblike, 
saj je ena stran plodu bolje razvita. Kožica je precej debela, gladka in 
svetlo zelene osnovne barve, ki z zorenjem preide v zeleno rumeno. 
Značilen razpoznavni znak te sorte je rjasta črta ali plitev ozek žleb, ki 
poteka od peclja do čaše, vendar prisotnost ni nujna na vseh plodovih. 
Meso je rumeno belo, srednje čvrsto, precej grobe teksture, sočno, ki-
selkastega in malo trpkega okusa. Zori v prvi polovici oktobra, 47 dni 
za sorto Viljamovka.

Zimska dekanka (+60)
Tuja imena za sorto Zimska dekanka so Doyenné d'Hiver, Pastorale 
de Louain, Pastorale, Winterdechantsbirne, Zimna Dekanka, Decana 
d'inverno in Dekanka zimnjaja. Sorta izvira iz Belgije. Nastala je iz se-
mena v kapucinskem samostanu v Louvainu. Sedanje ime je dobila leta 
1860, saj se je pred tem širila pod različnimi imeni. Drevo je srednje 
bujne rasti. Skladnost s kutino ni dobra. Cveti srednje zgodaj. V ro-
dnost stopi hitro, daje srednje velike in redne pridelke. Plod je velik do 
zelo velik (230 – 350 g), okroglasto jajčaste oblike. Kožica je debela in 
rahlo hrapava. Osnovna barva kožice je zelena, na sončni strani lahko 
do 30 % prekrita z rjavo rdečo krovno barvo. Meso je rumeno belo, fine 
teksture, zelo sočno, topno, sladko kislega okusa, z blago aromo. Zori v 
drugi polovici oktobra, 60 dni za sorto Viljamovka.
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AZIJSKA HRUŠKA ali NASHI 
(Pyrus pyrifolia sin. 

Pyrus serotina)

Seznam B
KOSUI (-10)

PUNG (-7)

HOSUI (+10) 

KUMOI (+12)

Opomba: V oklepaju je podan čas zorenja (v dnevih) glede na sorto hrušk Viljamovka, ki 
v osrednji Sloveniji  v dolgoletnem povprečju zori med  20. in 25. avgustom.

Azijska hruška ali nashi (Pyrus pyrifolia Nakai, sinonim Pyrus serotina 
Rehd.) je sadna vrsta, ki spada v isti rod (Pyrus) kot nam znane sorte 
evropskih hrušk (Pyrus communis L.). V Sloveniji je nashi primeren za 
gojenje v omejenem obsegu, saj je občutljiv za spomladanske pozebe, 
ker cveti pred sortami evropske hruške.

Lepo dozoreli plodovi azijske 
hruške.

(foto: B. Godec)

Azijska hruška ali nashi 
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Seznam B

Kosui (-10)
Sorta Kosui je japonskega izvora. Vzgojena je bila s križanjem sort Kikusui 
x Wazekoso. Kosui v prevodu pomeni blago delujoča voda. Drevo je sre-
dnje bujne rasti. Občutljiva je za hrušev ožig. Cveti srednje pozno, 4 dni 
za sorto Viljamovka. V rodnost vstopi pozno, rodnost pa je dobra. Plod je 
srednje velik (150 do 170 g), sploščeno okroglaste oblike. Pecelj je dolg. Ko-
žica je bronasto zlate barve, zelo tanka in občutljiva. Meso je kremno bele 
barve, čvrsto, zelo sočno, zelo sladko, z dobro aromo. Zori v prvi polovici 
avgusta, približno 10 dni pred sorto hrušk Viljamovka.

Pung (-7)
Drevo sorte Pung raste srednje bujno in izmed sort nashija cveti srednje 
pozno, vendar pred sortami evropskih hrušk. Je slabše rodna sorta, vendar 
rodi vsako leto. Občutljiva je za hrušev ožig. Plodovi so jabolčne oblike, z 
značilnimi lenticelami in maso 70 do 120 g. Osnovna barva kožice je ze-
lena, ki je skoraj v celoti prekrita z bronasto rjavo barvo. Meso je kremno 
bele barve, sočno, čvrsto, z izrazito punčevo aromo. Zori v sredini avgusta.

Hosui (+10)
Sorta Hosui je japonska sorta nashija, ki je bila vzgojena s križanjem sort 
(Kikusui x Yakumo) x Yakumo leta 1972. Hosui v prevodu pomeni obilnost. 
Drevo je srednje bujne rasti. Občutljiva je za hrušev ožig. Cveti zgodaj, 
približno 10 dni pred sorto Viljamovka. Rodnost je stalna in zelo obilna, 
zato je potrebno redčenje plodov. Plodovi so srednje veliki do veliki (120 
do 180 g). Plod je okrogle oblike, pecelj pa dolg. Kožica je srednje debe-
la, bronasto zlate barve, z zelo svetlimi lenticelami. Meso je kremno bele 
barve, hrustljavo, sočno, kislo sladkega okusa in s šibkejšo aromo. Zori 
konec avgusta oz. prve dni v septembru, približno 10 dni za sorto hrušk 
Viljamovka. 

Kumoi (+12)
Drevo sorte Kumoi je šibkejše rasti. Cveti zelo zgodaj. Rodnost je zelo do-
bra in redna. Plodovi so srednje veliki do veliki (120 do 200 g). Plod je 
sploščeno okrogle oblike. Osnovna barva je zelena, ki jo prekriva bronasto 
zlata barva skoraj v celoti. Meso je kremno bele barve, sočno, čvrsto, z 
rahlo izraženo aromo in sladkega okusa. Zori v začetku septembra. 

KUTINA (Cydonia oblonga)

Azijska hruška ali nashi 
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Seznam B
LESKOVAČKA
CHAMPION
VRANJSKA

Seznam B

Leskovačka
Sorta Leskovačka je stara sorta kutine. Nastala je iz semena spontanega 
križanca v okolici Leskovca v Srbiji. Drevo je srednje bujno. Občutljiva je 
za nizke temperature in sušo. Cveti pozno. Zarodi zgodaj in rodi redno ter 
obilno. Plod je debel do zelo debel (350 do 500 g), okroglasto jabolčne obli-
ke, z zelo kratkim pecljem. Kožica je tanka, gladka, rumene barve, prekrita 
z drobnimi sivkastimi dlačicami. Meso je rumeno bele barve, zelo čvrsto, 
sočno, kislega okusa in zelo aromatično. Zori v prvi polovici oktobra.

Champion
Sorta Champion je ameriškega izvora. Drevo raste bujno. Občutljiva je za 
nizke temperature. Cveti pozno. Zarodi zgodaj, dobro in redno rodi. Plod 
je hruškaste oblike in zelo debel (350 do 500 g), z nekoliko daljšim pecljem. 
Kožica je tanka, gladka, limonasto rumene barve, pokrita z drobnimi sivo 
rjavimi dlačicami. Meso je rumeno belo, sočno, kislo sladko in zelo aroma-
tično. Zori sredi oktobra.

Vranjska
Sorta Vranjska je stara sorta kutine, ki je bila prinešena iz Male Azije. Dre-
vo je bujne rasti. Cveti pozno. Zarodi zgodaj in ima dobro rodnost (manj 
kot sorta Leskovačka). Plod je debel do zelo debel, hruškaste oblike, ru-
mene barve, pokrit s kratkimi dlačicami in ima zelo kratek pecelj. Meso je 
belo rumeno, srednje sočno, kislo sladkega okusa in zelo aromatično. Zori 
v sredini oktobra do konca oktobra.

 

Plodovi sorte Vranjska so hruška-
ste oblike.

(foto: B. Godec)

Kutina
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BRESKEV (Prunus persica)

Skupina rumeno mesnatih sort 
breskev

Seznam A

MAYCREST (-28)

SPRINGCREST (-24)

SPRING LADY (-17)

SPRINGBELLE(-15)

ROYAL GEM (-10)

REDHAVEN (0)

NORMAN (+7)

MARIA MARTA (+8)

VETERAN (+20)

FAYETTE (+31)

Seznam B

ROYAL GLORY (-5)

RICH LADY* (0)

GLOHAVEN (+11)

ROMESTAR (+17)

SUNCREST (+18)

SYMPHONIE (+20)

Skupina belo mesnatih sort 
breskev 

Seznam B

ANITA (-25) 

GRETA (+4)

BEA (+5)

MARIA BIANCA (+7)

REGINA BIANCA (+28)

 
Opomba:  V oklepaju je podan čas zorenja v dnevih glede na sorto Redhaven, ki na 

Primorskem v dolgoletnem povprečju zori med 22. in 25 julijem.

*  Zavarovanje sorte kot avtorskega dela na nivoju EU. Pri tem gre za zavaro-
vanje pravic žlahtnitelja ali njegovega zastopnika, ki s tem pridobi izključno 
pravico do razmnoževanja sorte. 

Breskev
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Skupina rumeno mesnatih sort breskev

Seznam A

Maycrest (-28)
Sorta Maycrest je poznana tudi pod imenom Minastar. Je brstna mutacija 
sorte Springcrest, ki so jo vzgojili v Kaliforniji in začeli razširjati leta 1977. 
Drevo raste srednje bujno do bujno. Cveti zgodaj. Rodnost je dobra in re-
dna. Plod je okrogel, srednje droben. Osnovna barva kožice je rumena, 70 
do 80 % prekrita z živo rdečo barvo in prižasta. Meso je rumeno, včasih ob 
koščici zelenkasto, čvrsto in dobrega okusa. Je kostenica. Zori 28 dni pred 
standardno sorto Redhaven.

Springcrest (-24)
Sorto Springcrest so vzgojili v Fort Valleyu v Georgiji v ZDA s križanjem 
sort [(Fireglow x Hiley) x Fireglow] x Springtime. V pridelavo so jo razširili 
leta 1969. Drevo raste srednje bujno do bujno. Cveti zgodaj. Rodi dobro. 
Plod je droben do srednje debel, okrogel. Kožica je rumena in malo dlaka-
va. 70 do 80 % plodu je prekritega z živo rdečim prelivom in prižami. Meso 
je rumeno, čvrsto in zelo sočno. Koščica se nekoliko loči od mesa. Zori 24 
dni pred sorto Redhaven.

Spring lady (-17)
Sorta Spring lady ima sinonim Merspri. Je ameriškega porekla. Drevo raste 
bujno. Cveti srednje zgodaj. Rodi dobro in redno. Plod je srednje debel, 
okrogle do okroglo ovalne oblike. Osnovna barva kožice je rumeno zelena, 
ki je skoraj po vsej površini živo rdeče prelita in pikčasta. Meso je rume-
no oranžne barve, čvrsto, sočno in dobrega okusa. Zori 17 dni pred sorto 
Redhaven.

Springbelle (-15)
Sorta Springbelle je italijanskega porekla, sejanec neznanega izvora. Drevo 
je srednje bujne do bujne rasti. Rodi dobro. Plodovi so srednje debeli do 
debeli (120 do 150 g), okrogle oblike, po okusu prav dobri. Meso je rumene 
barve, sočno in topno. Zori 15 dni pred sorto Redhaven.

Royal gem (-10)
Je ameriška sorta, ki jo je vzgojil 
Zeiger v Kaliforniji in jo v pridela-
vo uvedel leta 1988. Cveti srednje 
zgodaj in enakomerno dozoreva. 
Rodi dobro in redno. Plod je splo-
ščen, rahlo asimetričen, z maso 
ploda 120 do 150 g. Osnovna bar-
va kožice je rumena, ki jo 80 do 
90 % prekriva temno rdeča barva, 
ki je pikasta in prižasta. Meso je 
rumeno, pod kožico rdeče obar-
vano, čvrsto, topno, primerno 
sočno, sladko kislega okusa in 
zelo aromatično. Je polcepka. 
Zori 10 dni pred sorto Redhaven.

Redhaven (0)
Sorta Redhaven je križanec sort Halehaven x Kalhaven, ki so ga vzgojili 
v South Havnu v ZDA. Drevo raste srednje bujno. Cveti srednje pozno. 
Rodi zelo dobro in redno. Plod je srednje debel do debel, okroglast, z rahlo 
naznačenim šivom. Kožica je zlato rumene barve, z živahno rdečim preli-
vom in prižami na 70 do 80 % površine plodu in je srednje dlakava. Meso 
je rumeno oranžne barve, pri koščici nekoliko rdečkasto, čvrsto, topno in 
odličnega okusa. Je cepka. Zori v zadnji dekadi julija. V dolgoletnem pov-
prečju zori na Primorskem med 22. in 25. julijem. 

Norman (+7)
Sorta Norman je križanec sort Sunhigh x Redskin, ki so ga vzgojili v 
Jackson Springsu v Severni Karolini v ZDA in ga v pridelavo razširili leta 
1968. Drevo raste srednje bujno. Cveti srednje pozno. Rodnost je dobra. 
Plod je srednje debel in okroglast. Kožica je rumena, skoraj po vsej povr-
šini prekrita s temno rdečo barvo. Meso je oranžno rumeno, zelo čvrsto, 
topno in okusno. Sorta je uporabna za predelavo, ker je odporna proti por-
javitvi mesa. Zori 7 dni za sorto Redhaven.

Maria Marta (+8)
Italijanska sorta Maria Marta je nastala s samooprašitvijo sorte Glohaven. 
V pridelavo so jo začeli širiti leta 1992. Cveti srednje zgodaj. Plod je srednje 
debel do debel, rahlo asimetričen, sploščen, s srednje globokim šivom. 

Sorta Royal gem zori 10 dni pred 
sorto Redhaven. (foto: M. Hudina)

Breskev Breskev
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Osnovna barva kožice je rumena, ki je pikasto in prižasto prelita na 60 do 
80 % površine plodu s temno rdečo barvo. Meso je rumeno, ob koščici ra-
hlo rdeče obarvano, čvrsto, topno, primerno sočno, sladko kislo in srednje 
aromatično. Je polcepka. Zori 8 dni za sorto Redhaven.

Veteran (+20)
Sorta Veteran je križanec sort Vaughan x Early Elberta, ki so ga vzgojili 
v Vinelandu v Kanadi. V pridelavo so sorto razširili po letu 1928. Drevo 
raste srednje bujno do bujno. Cveti pozno. Rodi obilno in redno. Plod je 
debel do zelo debel in okroglaste oblike. Kožica je rumena, na senčni strani 
zeleno rumena, na sončni strani pa z rdečkastim prelivom do 50 % povr-
šine plodu. Kožica je debela in srednje dlakava. Meso je oranžno rumeno, 
včasih ob koščici rdeče, topno, sočno, sladko kislega okusa in se ne loči 
popolnoma od koščice. Zori 20 dni za sorto Redhaven.

Fayette (+31)
Sorta Fayette je križanec sort Fay Elberta x [(Fireglow x Hiley) x Fireglow], 
ki so ga vzgojili v Fresnu v Kaliforniji (ZDA) in ga v pridelavo začeli širiti 
leta 1966. Drevo je srednje bujne do bujne rasti. Cveti srednje zgodaj. 
Rodnost je dobra in redna. Plod je srednje debel in okroglast. Kožica je 
rumena, 70 do 80 % prekrita z rdečo barvo, srednje dlakava. Meso je rume-
no, ob koščici rdeče, čvrsto, topno in sočno. Je cepka. Zori 31 dni za sorto 
Redhaven.

Seznam B

Royal glory (-5)
Sorta Royal glory je ameriškega porekla. Nastala je s prosto oprašitvijo 
sorte May grand. Cveti srednje pozno. Plod je srednje debel do debel, ra-
hlo sploščen in asimetričen, z izbočenim šivom. Osnovna barva kožice je 
rumena in skoraj v celoti prekrita s temno rdečo barvo. Meso je rumeno, 
čvrsto, topno, sočno, sladko kislega okusa in aromatično. Je cepka. Zori 5 
dni pred sorto Redhaven.

Rich lady (0)
Sorto Rich lady je vzgojil g. Zeiger v Kaliforniji s prosto oprašitvijo sor-
te Amparo leta 1990. Cveti srednje pozno. Plodovi so srednje debeli, 
sploščeni, z intenzivno rdečo krovno barvo, ki prekriva plod 90 – 100 %. 
Meso je rumene barve, primerno sočno in po okusu rahlo kislo. Zori v času 
sorte Redhaven.

Glohaven (+11)
Sorto Glohaven so vzgojili v South Havnu v ZDA s križanjem sort South 
Haven 20 x Kalhaven in pričeli širiti leta 1963. Drevo raste bujno. Cveti sre-
dnje pozno. Rodi srednje dobro do dobro. Plod je okrogel in debel. Kožica 
je rumena, 70 % plodu prekriva živo rdeči preliv in priže. Meso je oranžno 
rumeno, pri koščici rdečkasto, čvrsto, sočno in okusno. Je cepka. Zori 11 
dni za sorto Redhaven.

Romestar (+17)
Sorto Romestar so vzgojili leta 1993 v Rimu in je križanec sort Fayette x 
Stark redgold. Drevo je srednje bujne in odprte rasti. Rodi dobro in redno. 
Plodovi so srednje debeli, rahlo sploščeni, rahlo asimetrični, s srednje glo-
bokim šivom. Kožica je rumena in skoraj v celoti prekrita s temno rdečo 
barvo. Meso je rumeno oranžno, ob koščici malo rdeče obarvano, čvrsto, 
topno, sočno, sladko kislo in zelo aromatično. Koščica je drobna. Je cepka. 
Sorta je občutljiva za škrlup in monilijo. Zori 17 dni za sorto Redhaven.

Suncrest (+18)
Sorta Suncrest je križanec sort Alamar x Gold dust, ki so ga vzgojili v Fre-
snu v Kaliforniji (ZDA) in začeli širiti leta 1959. Drevo raste bujno. Cveti 
srednje zgodaj. Rodi dobro. Plod je srednje debel do debel in okroglast. 
Osnovna barva kožice je rumena in je 60 do 70 % prekrita z živo rdečo bar-

Breskev Breskev
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vo, ki je  prelita in prižasta. Plodovi se zgodaj obarvajo in ostanejo na dre-
vesu, ne da bi prezoreli. Meso je rumeno, ob  koščici rdeče, čvrsto, sočno 
in aromatično. Je cepka. Zori 18 dni za sorto Redhaven.

Symphonie (+20)
Sorta Symphonie je francoskega porekla, nastala je s prosto oprašitvijo 
sorte Early O’Henry. Cveti srednje zgodaj. Rodi srednje dobro in redno. 
Plodovi so težki od 150 do 180 g. Osnovna barva kožice je rumena, ki jo 80 
do 90 % prekriva rdeča barva. Meso je rumeno, čvrsto, topno in sočno. Zori 
20 dni za sorto Redhaven.

Plodovi sorte Symphonie so zelo 
atraktivnega izgleda. 

(foto: M. Hudina)

Skupina belo mesnatih sort breskev 

Seznam B

Anita (-25)
Sorto Anita je vzgojil g. Zeiger v Kaliforniji leta 1979 s križanjem sort R10/5 
nektarina x Royal Gold. Plodovi dosežejo za tako zgodnjo sorto dobro de-
belino. Plod je sploščen, nekoliko asimetričen. Osnovna barva kožice je 
svetlo zelena in 80 do 90 % plodu prekriva rdeča barva, ki je pikasta in pri-
žasta. Meso je belo, nekoliko rdeče obarvano, srednje čvrsto, topno, sočno, 
kislo sladko in aromatično. Je kostenica. Zori 25 dni pred sorto Redhaven.

Greta (+4)
Sorta Greta je bila vzgojena na 
Inštitutu za sadjarstvo v Rimu. V 
pridelavo so jo razširili leta 1995. 
Drevo raste bujno. Cveti srednje 
pozno. Rodi dobro in redno. Plod 
je srednje debel do debel (150 - 
170 g), rahlo asimetričen, z močno 
vbočenim vrhom in srednje glo-
bokim šivom. Plod je skoraj v ce-
loti prekrit s temno rdečo krovno 
barvo. Meso je bele barve, čvrsto, 
rahlo rdeče obarvano ob koščici, 
sladko kislega okusa, zelo aro-
matično in zelo okusno. Je cepka. 
Zori 4 dni za sorto Redhaven.

Belo mesnata sorta breskev Greta.
(foto: M. Hudina)

Breskev Breskev
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Bea (+5)
Sorto Bea sta vzgojila Livearani in Cobianchi leta 1993 v Italiji s križanjem 
sort Suncrest x Iris rosso. Rodnost je zelo dobra. Kožica je svetlo zelena in 
skoraj v celoti prekrita s temno rdečo barvo. Meso je belo, pod kožico rahlo 
rdeče obarvano, čvrsto, sočno, topno, sladko kislo in zelo aromatično. Je 
cepka. Zelo je občutljiva za monilijo. Zori 5 dni za sorto Redhaven.

Maria bianca (+7)
Sorta Maria bianca je križanec sort Dew Hale x Michelini, ki so ga vzgojili 
v Firencah (Italija) in začeli širiti leta 1980. Drevo je srednje bujne do bujne 
rasti. Cveti srednje pozno. Rodnost je dobra. Plod je srednje debel in okro-
glast. Kožica je belo zelene barve, 60 do 70 % plodu prekriva rdeča barva. 
Meso je belo, topno in sladko kislo. Je cepka. Zori 7 dni za sorto Redhaven.

Regina bianca (+28)
Sorto Regina bianca so vzgojili v Rimu s križanjem sort Glohaven x K2 
leta 1993. Drevo raste srednje bujno. Cveti srednje zgodaj. Pridelki so zelo 
dobri in redni. Plodovi so debeli (180 do 220 g), okrogli in rahlo asimetrič-
ni. Osnovna barva plodu je belo zelena, 60 do 80 % plodu prekriva rdeča 
barva, ki je pikasta in prižasta. Plod je srednje dlakav. Kožica poka po 
šivu. Meso je belo, rahlo rdeče obarvano, srednje čvrsto, topno, sočno, ki-
slo sladko, aromatično in zelo okusno. Je cepka. Občutljiva je na odtiske. 
Zori 28 dni za sorto Redhaven.

NEKTARINA (Prunus persica 
var. nucipersica)

Breskev
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Skupina rumeno mesnatih sort 
nektarin

Seznam A

ARMKING (-20)

SPRING RED (+2)

STARK REDGOLD (+21)

Seznam B

AMBRA* (-14)

SUPERCRIMSON (-10)

MARIA LAURA (+4)

PEGASO (+8)

MARIA AURELIA (+25)

SWEET RED (+30)

ORION (+30)

MAX (+32)

Skupina belo mesnatih sort 
nektarin

Seznam A

CALDESSI 2000 (-10)

CALDESSI 2010 (+30)

Opomba:  V oklepaju je podan čas zorenja v dnevih glede na sorto breskev Redhaven, 
ki na Primorskem v dolgoletnem povprečju zori med 22. in 25. julijem.

*  Zavarovanje sorte kot avtorskega dela na nivoju EU. Pri tem gre za zavaro-
vanje pravic žlahtnitelja ali njegovega zastopnika, ki s tem pridobi izključno 
pravico do razmnoževanja sorte. 

Skupina rumeno mesnatih sort nektarin

Seznam A

Armking (-20)
Sinonim za sorto Armking je Eveking. Je križanec dveh sejancev breskev, 
ki so ga vzgojili v Wascu v Kaliforniji (ZDA) in ga v pridelavo razširili leta 
1969. Drevo raste bujno. Cveti srednje zgodaj. Rodnost je  dobra. Plodovi 
so občutljivi za rjavost, pokanje in plesen. Plod je srednje debel, okroglasto 
podolgovat. Kožica je gladka, rumeno oranžna, 70 do 80 % površine plodu 
prekriva intenzivno rdeča barva. Meso je rumeno, srednje čvrsto in oku-
sno. Je kostenica. Zori 20 dni pred sorto Redhaven.

Spring red (+2)
Sorta Spring red je nastala s prosto oprašitvijo sorte Summer grand v Ka-
liforniji (ZDA). Njen sinonim je Andical. V pridelavo so jo začeli širiti leta 
1974. Drevo je bujne rasti. Cveti srednje pozno. Plod je srednje debel, okro-
glasto podolgovat. Kožica je rumena, 80 do 100 % prekrita z bleščečo rdečo 
barvo. Meso je rumeno, čvrsto, sočno in dobrega okusa. Zori 2 dni za sorto 
Redhaven.

Stark redgold (+21)
Drugo ime za sorto Stark redgold je Andosa. Vzgojili so jo iz sejanca prosto 
oprašene sorte Sungrand v Le Grandu v Kaliforniji (ZDA) in jo v pridelavo 
razširili leta 1962. Drevo raste srednje bujno. Cveti srednje pozno. Rodnost 
je dobra in redna. Plod je srednje debel do debel in okroglast. Kožica je 
rumena in 70 do 80 % prekrita z intenzivno rdečo barvo. Meso je rumeno 
oranžno, čvrsto, sočno in sladko kislega okusa. Je cepka. Plodovi so odpor-
ni proti plesni. Zori 21 dni za sorto Redhaven.

Nektarina Nektarina
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Seznam B

Ambra (-14)
Sorta Ambra je italijanska sorta, vzgojena je bila v Bologni. V pridelavo 
je bila razširjena leta 1996. Drevo raste bujno. Cveti srednje pozno. Rodi 
dobro in redno. Plod je srednje debel (110 - 130 g), podolgovat in nekoliko 
asimetričen. Temno rdeča krovna barva prekriva plod skoraj v celoti. Meso 
je rumene barve, rahlo rdeče obarvano ob koščici, sladko kislega okusa, 
aromatično in zelo okusno. Je polcepka. Zori 14 dni pred sorto Redhaven.

Supercrimson (-10)
Sinonim sorte Supercrimson je 
Zairupe. Je križanec sort Ruby 
gold x Royal gold, ki so ga vzgojili 
v Kaliforniji v ZDA. Drevo raste 
srednje bujno. Cveti srednje zgo-
daj. Rodnost je zelo dobra. Plod je 
srednje debel, okroglasto ovalne 
oblike. Kožica je rumena in skoraj 
v celoti prekrita z bleščečo rdečo 
barvo. Meso je rumeno, čvrsto, 
sočno in dobrega okusa. Zori 10 
dni pred sorto Redhaven.

Rumeno mesnata nektarina Su-
percrimson zori 10 dni pred sorto 
breskev Redhaven. 
(foto: M. Hudina) 

Maria Laura (+4)
Italijanska sorta Maria Laura je nastala s samooprašitvijo sorte Favortop. 
Rodnost je dobra in redna. Plodovi so veliki. Kožica je rumena in skoraj v 
celoti prekrita z intenzivno rdečo barvo. Meso je čvrsto, zelo aromatično 
in sočno. Njene pomološke lastnosti so prav dobre. Zori 4 dni za sorto 
Redhaven.

Pegaso (+8)
Sorta Pegaso cveti srednje zgodaj. Je izredno rodna sorta, ki redno rodi. 
Plodovi so srednje debeli (110 do 130 g), podolgovati in rahlo asimetrič-
ni. Kožica je rumena in je skoraj v celoti prekrita z bleščečo temno rdečo 
barvo. Meso je rumeno, rahlo rdeče obarvano ob koščici, srednje čvrsto, 
topno, sočno, sladko kislega okusa in srednje aromatično. Je cepka. Zori 8 
dni za sorto Redhaven.

Maria Aurelia (+25)
Sorto je vzgojil Bellini v Firencah leta 1983. Drevo je srednje bujne rasti. 
Cveti srednje pozno. Plodovi so podolgovato okrogli, intenzivno rdeče ob-
arvani na 70 – 80 % površine plodu. Ima dobro rodnost, zelo lepe plodo-
ve, debele, čvrste, aromatične, ki so sladko kislega okusa in ocenjeni kot 
odlični. Sorta je malo občutljiva na škrlup. Je cepka. Zori 25 dni za sorto 
Redhaven.

Sweet red (+30)
Sorto Sweet red so vzgojili v Firencah kot prosto oprašitev sorte Stark 
redgold leta 1990. Cveti srednje pozno. Rodnost je zelo dobra. Plodovi so 
debeli, okroglasti, rahlo asimerični in občutljivi za monilijo. Kožica je oran-
žna in jo skoraj v celoti (90 do 100 %) prekriva temno rdeča barva. Meso je 
oranžno rumeno, ob koščici močno rdeče obarvano, čvrsto, topno, sočno, 
sladko kislo in zelo aromatično. Je cepka. Sorto odlikuje zelo dobra ro-
dnost. Zori 30 dni za sorto Redhaven.

Orion (+30)
Sorta Orion cveti pozno. Rodi zelo dobro in redno. Plodovi so debeli in 
podolgovati. Kožica je rumena, 80 do 90 % plodu prekriva svetleča temno 
rdeča barva. Meso je rumeno, ob koščici malo rdeče obarvano, čvrsto, to-
pno, sočno, sladko kislo in zelo aromatično. Je cepka. Zori 30 dni za sorto 
Redhaven.

Nektarina Nektarina
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Max (+32)
Sorta Max je nastala na CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali) v 
Ravenni, Italija s prosto oprašitvijo sorte Venus. V pridelavo je bila sorta 
razširjena leta 1995. Drevo raste bujno. Cveti srednje pozno. Rodi redno 
in zelo dobro. Plod je srednje debel do debel (150 - 180 g), 30 – 60 % pre-
krit z rdečo krovno barvo, rahlo asimetričen, z močno vbočenim vrhom in 
srednje globokim šivom. Meso je čvrsto, topno, primerno sočno, sladko 
kislega okusa, močno rdeče obarvano ob koščici, aromatično in okusno. Je 
cepka. Zori 32 dni za sorto Redhaven.

Skupina belo mesnatih sort nektarin

Seznam A

Caldessi 2000 (-10)
Sorta Caldessi 2000 je križanec sort Stark redgold x Snowqueen. Rodnost 
je dobra in redna. Plod je srednje velik, okrogle oblike, rahlo asimetričen. 
Je cepka. Zori 10 dni pred sorto Redhaven.

Caldessi 2010 (+30)
Sorta Caldessi 2010 je križanec sort Stark redgold x Snowqueen. Cveti 
srednje pozno. Pridelek je dober in reden. Plodovi so debeli, podolgovati, 
rahlo asimetrični, nekoliko občutljivi za monilijo. Kožica je svetlo zelena, 
60 do 80 % prekrita s temno rdečo barvo. Meso je belo, srednje rdeče obar-
vano v mesu in malo ob koščici, srednje čvrsto, topno, sočno, sladko kislo 
in aromatično. Je cepka. Zori 30 dni za sorto Redhaven.

Sorta Max je zelo pozno zoreča 
sorta iz skupine rumenomesnatih 
nektarin.

(foto: M. Hudina)

ČEŠNJA (Prunus avium)
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Seznam A

BURLAT (0)

SUMPACA* CELESTE ® (+10)

KORDIA (+26) 

REGINA (+30) 

Seznam B

FERPRIME* PRIMULAT® (-7)

PANARO 1* SWEET EARLY® (-5)

EARLISE  EARLY LORY® (-3)

PANARO 2* EARLY STAR® (0)

VIGRED (+10)

MAGAR* GARNET® (+10)

GIORGIA (+11)

NEW STAR (+13) 

SUMGITA* CANADA GIANT® (+17) 

VAN (+18) 

SUMMIT(+19)

SUNBURST (+20)

GERMERSDORFSKA (+20)

HEDELFINŠKA (+22)

LAPINS (+24)

Opomba:  V oklepaju je podan čas zorenja (v dnevih) glede na sorto Burlat, ki na Primor-
skem v dolgoletnem povprečju zori okrog  20. maja.

*  Zavarovanje sorte kot avtorskega dela na nivoju EU. Pri tem gre za zavaro-
vanje pravic žlahtnitelja ali njegovega zastopnika, ki s tem pridobi izključno 
pravico do razmnoževanja sorte. 

®  Blagovna znamka oz. tržno ime sorte. Pod tem imenom je narejen marketin-
ški pristop in razpoznavnost sorte.

Nasad cvetočih češenj. 
(foto: B. Godec)

Seznam A

Burlat (0)
Sorta Burlat je francoskega izvora. Rast drevesa je srednje bujna. Cveti 
srednje zgodaj. Je samoneoplodna sorta, ki jo dobro oprašujejo sorte Gio-
rgia, Van, Garnet in Hedelfinger. Plodovi so srednje debeli in občutljivi za 
pokanje in navadno sadno gnilobo. Kožica, meso in sok so temno rdeče 
barve. Pecelj je srednje dolg, koščica pa srednje velika do velika. Kožica 
je srednje čvrsta, meso je mehko do polčvrsto. Meso je sočno, srednje 
aromatično in sladko kislega okusa. Sorta Burlat je referenčna sorta glede 
določitve časa zrelosti drugih sort češenj. V dolgoletnem povprečju zori 
sorta Burlat na Primorskem okrog 20. maja.

Sumpaca* Celeste® (+10)
Sorta Sumpaca s tržnim imenom Celeste je kanadska samooplodna sor-
ta, križanka sort Van in New Star. Drevo je bujno. Cveti srednje zgodaj 
do srednje pozno. Zarodi srednje zgodaj, v rodnosti pa zelo dobro rodi. 
Plodovi s kratkimi peclji so zelo debeli. Barva kožice je živo rdeča, barva 
mesa je svetlo rdeča in barva soka rožnato rdeča. Meso je srednje čvrsto, 
zelo sočno, srednje aromatično, odličnega sladko kislega okusa. Sorta je 
občutljiva za pokanje. Zori 10 dni za sorto Burlat.

Kordia (+26) 
Sorta Kordia je neznanega izvora, selekcionirana na Češkem. Rast dreves 
je bujna. Sorta cveti pozno. Je samoneoplodna sorta, ki jo dobro oprašujejo 
sorte Regina, Hedelfinger, Van in Summit. Za spomladansko pozebo je 
precej občutljiva, zato priporočamo sajenje na dobre sadjarske lege. Plodo-
vi srčaste oblike so srednje debeli do debeli in imajo dolge peclje. Kožica je 
karminasto rdeče do temno rdeče barve, meso je temno rdeče, sok pa rdeče 
do temno rdeče barve. Plodovi so tolerantni za pokanje, čvrsti, zelo sočni, 
zelo aromatični in odličnega, sladko kislega okusa. Sorta je primerna za 
cepljenje na šibke podlage. Čas zorenja je 26 dni za sorto Burlat.
 
Regina (+30) 
Sorta je nemška križanka sort Schneiders späte Knorpelkirsche in Rube. 
Drevesa so bujna, s povešajočimi vejami. Je samoneoplodna sorta, ki jo 
oprašujejo Sylvia, Nordwunder, Hedelfinger in Kordia. Cveti in zori zelo 
pozno. Plodovi so srednje debeli, ovalne oblike in precej odporni proti po-
kanju. Peclji so dolgi. Barva kožice je temno rdeča do črna, barva mesa 
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je svetlo rdeča, in soka rožnato rdeča. Plodovi so čvrsti, aromatični in 
odličnega kislo sladkega do sladkega okusa. Meso je manj sočno in zelo 
čvrsto. Sorta je primerna za cepljenje na šibke podlage. Zori 30 dni za sorto 
Burlat.

Seznam B

Ferprime* Primulat® (-7) 

Francoska sorta Ferprime je nastala s povratnim križanjem sorte Fercer 
Arcina®. Njeno tržno ime je Primulat. Rast dreves je zelo bujna s polraz-
prto rastjo. Je samoneoplodna sorta, ki cveti zgodaj. Opraševalni sorti sta 
Early Lory in Sweetheart. Čas zorenja je zelo zgoden (5 do 7 dni pred sorto 
Burlat). Barva kožice je temno rdeča, barva mesa in soka pa je rdeča. Meso 
se od koščice, ki je srednje velika, srednje dobro loči. Kožica je srednje 
čvrsta, meso pa je polčvrsto. Plodovi so sladko-kislega okusa, debeli za ta 
čas zorenja (7-8 g). Sorta je občutljiva za pokanje.

Sorta Ferprime  (Primulat) zori 7 
dni pred sorto Burlat.  

(foto: V. Usenik) Panaro 1* Sweet Early® (-5) 

Sorta Panaro 1 s tržnim imenom Sweet Early  je italijanska križanka sort 
Burlat in Sunburst. Je dobro rodna sorta za zgoden čas zorenja (do 5 dni 
pred sorto Burlat). Rast dreves je srednje bujna, cveti pa srednje zgodaj. Je 
avtofertilna sorta. Barva kožice je temno rdeča, barva mesa je rdeča, barva 
soka pa je rožnato rdeča ali rdeča (odvisno od zrelosti). Meso se od koščice, 
ki je majhna, srednje dobro loči. Kožica je čvrsta, meso pa je polčvrsto. Plo-
dovi so kislo sladkega okusa, sočni in srednje aromatični. Zanimiva sorta 
zaradi časa zorenja, dobre rodnosti in kakovosti plodov.  Za pokanje je 
občutljiva. Italijani jo priporočajo za šibke podlage.

Earlise Early Lory® (-3)
Sorta Earlise je francoskega izvora. Njeno tržno ime je Early Lory. Zori 3 
dni pred sorto Burlat. Drevo je srednje bujno. Cveti zgodaj. Je samoneo-
plodna sorta, dobro jo oprašuje sorta Garnet. Plodovi so drobni do sre-
dnje debeli. Barva kožice, mesa in soka je temno rdeča. Plodovi so sočni, 
srednje aromatični, mehki do polčvrsti, sladko kislega okusa, občutljivi za 
pokanje. 

Plodovi sorte Panaro 1 (Sweet 
Early) so občutljivi na pokanje. 

(foto: V. Usenik)

Češnja
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Panaro 2* Early Star® (0) 
Sorta Panaro 2 s tržnim imenom Early Star izhaja iz žlahtniteljskega pro-
grama Univerze v Bologni (Italija). Starševski par sta sorti Burlat in Stella 
Compact, križanje je bilo izvedeno leta 1983. Je zgodnja, avtofertilna sorta. 
Rast dreves je srednje bujna s slabšim obraščanjem. Barva kožice je temno 
rdeča, barva mesa in soka pa je rdeča. Meso se od koščice, ki je srednje 
velika, srednje dobro loči. Kožica in meso sta čvrsta. Plodovi so sočni in 
srednje aromatični, odličnega sladko kislega okusa. Za pokanje je obču-
tljiva. Sorta zori v času zorenja standardne sorte Burlat, ki pa jo prekaša v 
boljših pomoloških lastnostih. Rodnost sorte je manjša kot pri sorti Burlat. 
Italijani jo priporočajo za šibke podlage.

Vigred (+10)
Sorta Vigred je slovenskega izvora, križanka sort Germersdorfska in Bur-
lat. Žlahtnitelj sorte je prof. dr. Julija Smole. Rast dreves je srednje buj-
na do bujna, razprostrta. Cveti srednje pozno. Je samoneoplodna sorta, 
opraševalne sorte pa niso znane. Rodnost je spremenljiva. Plodovi so topo 
srčaste oblike, bleščeče živo rdeče do temno rdeče barve s srednje dolgim 
pecljem. Meso je čvrsto in se od koščice, ki je drobna, lepo loči. Barva mesa 
je svetlo rdeča. Sorta je srednje občutljiva za pokanje in mraz. Sorta Vigred 
zori 10 dni za sorto Burlat. 

Sorta Panaro 2 (Early Star) je 
križanec sorte Burlat s sorto 
Stella Compact. 

(foto: Sadjarski center Bilje)

Magar* Garnet® (+10) 
Sorta Magar s tržnim imenom Garnet je ameriškega izvora. Starševski par 
sta sorti Starking Hardy Giant in Bing. Drevo je srednje bujno in sred-
nje pokončne rasti. Zgodaj zarodi. Cveti zgodaj. Dobro jo oprašuje sorta 
Van. Plodovi so srednje veliki. Barva kožice je temno rdeča do črna, pecelj 
je kratek. Oblika plodov je ledvičasta do okrogla. Meso in sok sta tem-
no rdeče barve. Je aromatična hrustavka kislo sladkega okusa. Je srednje 
občutljiva sorta za pokanje plodov. Zori 10 dni za Burlatom.

Giorgia (+11)
Italijanska sorta Giorgia je križanka sort Caccianese x ISF 123.  Drevo je 
bujne rasti. Hitro preide v rodnost in nato obilno rodi. Cveti srednje zgodaj 
do srednje pozno. Je samoneoplodna sorta. Dobro jo oprašuje sorta Van. 
Plod srčaste oblike je srednje velik, ob obilni rodnosti pa pogosto droben. 
Za pokanje je manj občutljiva. Kožica je temno rdeča, bleščeča in čvrsta. 
Meso je čvrsto, sočno, svetlo rdeče barve, srednje aromatično, sladko ki-
slega okusa. Sorte ne priporočamo za šibke podlage. Zori 11 dni za sorto 
Burlat.

New Star (+13) 
Sorta New Star je kanadska samooplodna križanka sort Van in Stella. 
Drevo je srednje bujno, široko razprte rasti. Cveti srednje zgodaj. Plodovi 
so debeli, okroglaste oblike, precej občutljivi za pokanje in navadno sadno 
gnilobo. Kožica je svetleča, temno rdeča. Meso se srednje dobro loči od 
koščice. Meso je polčvrsto, temno rdeče, zelo aromatično in sladko kislega 
okusa. Je polhrustavka. Sorta New Star zori 13 dni za sorto Burlat.

Sumgita* Canada Giant® (+17) 
Sorta Sumgita izhaja iz raziskovalne postaje Summerland (Kanada). Njeno 
tržno ime je Canada Giant. Je samoneoplodna sorta, ki jo dobro oprašujeta 
sorti Van in Lapins. Hitro zarodi. Cveti srednje pozno. Plodovi so debeli s 
srednje dolgim pecljem. Meso se od koščice loči srednje dobro. Barva koži-
ce je živo rdeča do temno rdeča, barva mesa svetlo rdeča do rdeča in soka 
rožnato rdeča. Meso je sočno, srednje aromatično in sladko kislega okusa. 
Je polhrustavka. Čas zorenja je 17 dni za sorto Burlat. 

Van (+18) 
Sorta Van je kanadska sorta, selekcija sejancev prosto oprašene sorte 
Empress Eugenie. Rast drevesa je bujna in pokončna. Je samoneoplodna 
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sorta, ki jo oprašujejo sorte Burlat, Giorgia, Summit, Lapins in Hedelfin-
ger. Zgodaj zarodi, nato pa obilno rodi. Plodovi so srednje debeli do de-
beli, okroglasto sploščene oblike, s kratkim pecljem. Kožica ploda je tem-
no rdeča, bleščeča, meso in sok sta rdeče barve. Je hrustavka z drobno 
koščico. Meso je zelo sočno, aromatično, sladko kislega okusa. Za pokanje 
je srednje občutljiva. Sorte ne priporočamo za šibke podlage. Sorta zori 18 
dni za Burlatom.

Summit (+19)
Sorta Summit je kanadska križanka sort Van in Sam. Drevo je srednje buj-
no do bujno, v mladostnem obdobju pokončne rasti. V rodnost preide sre-
dnje pozno. Je samoneoplodna sorta. Dobro jo oprašujejo  sorte Hedelfin-
ger, Sunburst, Lapins in Van. Plodovi so zelo veliki, srčaste oblike, srednje 
občutljivi za pokanje. Kožica je srednje čvrsta, živo rdeča, bleščeča. Meso je 
svetlordeče barve, polčvrsto, sočno, zelo aromatično, sladko kislega okusa. 
Sorta Summit zori 19 dni za sorto Burlat.

Sunburst (+20)
Sorta Sunburst je kanadska samooplodna križanka sort Van in Stella. Cve-
ti srednje zgodaj do srednje pozno. Drevo raste precej pokončno in bujno. 
Plod je zelo debel, živo rdeče barve, s srednje dolgim pecljem in srednje 
veliko koščico. Meso in sok sta rdeče barve. Meso je sočno do zelo sočno, 
srednje aromatično, sladko kislega okusa. Je srednje občutljiva za pokanje 
in gnitje. Zori 20 dni za sorto Burlat.

Germersdorfska (+20)
Sorta Germersdorfska (Germersdorfer) je nemškega izvora. Drevo je bujne 
rasti. Je samoneoplodna, zato potrebuje opraševalne sorte Van in Hedelfin-
ger. Čas cvetenja je srednje pozen.  Plodovi so veliki, okroglaste oblike, z 
dolgim pecljem in srednje veliko koščico, ki se srednje dobro loči od mesa. 
Barva kožice je temno rjavo rdeča, barva mesa in soka pa je rdeča. Meso 
je sočno do zelo sočno, aromatično, sladko kislega okusa.  Je občutljiva za 
pokanje in navadno sadno gnilobo. Čas zorenja sorte Germersdorfska je 
20 dni za sorto Burlat.

Hedelfinška (+22)
Sorta Hedelfinška (Hedelfinger) je stara nemška sorta. Drevo je srednje 
bujno do bujno. Cveti srednje pozno do pozno in je proti pozebi dobro 
odporna. Je samoneoplodna sorta, ki jo oprašujejo sorte Van, Kordia in 
Germersdorfska. Vstop v rodnost je pozen. Plodovi so srednje veliki do ve-

liki, ovalne oblike, ki prehaja v srčasto, z dolgim pecljem in veliko koščico. 
Je polcepka. Kožica je čvrsta, temno rdeče barve. Meso je polčvrsto do 
čvrsto, rdeče do temno rdeče barve, zelo sočno in srednje aromatično, slad-
ko kislega okusa. Za pokanje je manj občutljiva. Sorta Hedelfinška zori 22 
dni za sorto Burlat.

Lapins (+24)
Sorta Lapins je kanadska samooplodna sorta, križanka sort Van in Stella. 
Rast drevesa je zelo bujna in pokončna. Drevesa se slabo obraščajo. Cveti 
zgodaj in je za pozebo precej občutljiva. Zgodaj zarodi, nato pa obilno rodi. 
Plodovi so debeli, okroglaste oblike s srednje dolgim pecljem. Kožica je 
čvrsta, živo rdeče do temno rdeče barve. Meso je polčvrsto, svetlo rdeče do 
rdeče barve z rdečim sokom. Je srednje aromatična češnja, sladko kislega 
okusa. Za pokanje je srednje občutljiva. Sorte ne priporočamo za šibke 
podlage. Sorta Lapins zori 24 dni za sorto Burlat.

Češnja Češnja
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VIŠNJA (Prunus cerasus)

Seznam B

GORSEMSKA 

LOTOVKA

ŠUMADINKA

MONTMORENCY

KELLERIS 16

(foto: H. Gubuk)
Plodovi višnje tik pred obiranjem.

Višnja
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Seznam B

Gorsemska 
Sorta Gorsemska je belgijskega izvora, tuje ime zanjo je Double Gorsem Kriek. 
Rast drevesa je pokončna, srednje bujna do bujna. Cveti zgodaj in je samooplo-
dna. Dozoreva sredi julija. Plodovi so debeli, okroglasto ploščate oblike. Barva 
kožice je temno rjavo rdeče barve, barva mesa temno rdeče barve, barva soka 
pa karminasto rdeče barve. Meso je zelo sočno, sladko kislega okusa. Je cepka s 
kratkim pecljem. V polni zrelosti se rana med pecljem in plodom zaraste. 

Lotovka
Sorta Lotovka je stara nemška sorta, največ njenih klonov je bilo selekcionira-
nih v Nemčiji. Tuje ime zanjo je Schattenmorelle. Raste šibko do srednje buj-
no, povešajoče. Cveti pozno in je samooplodna sorta. Plodovi so srednje debeli, 
okroglaste in rahlo sploščene oblike. Barva plodov je temno rjavo rdeče barve, 
barva soka pa karminasto rdeče barve. Je cepka s srednje dolgim pecljem. Meso 
je sočno, aromatično, sladko kislega okusa. Ob zrelosti se rana med pecljem in 
plodom dobro zaraste. 

Šumadinka
Sorta Šumadinka je samooplodna jugoslovanska sorta, nastala v Čačku s 
križanjem sort Kereška in Heimanova konzervna. Rast drevesa je šibka do 
srednje bujna. Zori zelo pozno. Plodovi so debeli do zelo debeli, nekoliko 
srčaste oblike. Barva mesa je rubinaste barve, barva soka pa je temno rde-
ča. Meso je polčvrsto in kislega okusa. Primerna je za predelavo.

Montmorency 
Sorta Montmorency je francoska sorta s sinonimom English Pie Cherry. Rast 
drevesa je srednje bujna. Sorta je samooplodna. Cveti in zori pozno. Plodovi 
so srednje debeli, ploščato okrogle oblike s kratkim do srednje dolgim pecljem. 
Barva kožice je svetlo rdeča do živo rdeča, barva soka pa je svetlo rdeča, zato je 
primerna za pripravo zavitkov. Je cepka. Meso je mehko, izrazito kislega okusa. 

Kelleris 16
Danska sorta Kelleris 16 je poznana tudi pod imenom Morellenfeuer. Rast dre-
vesa je bujna. Veje so najprej pokončne, nato pa se povešajo. Cveti srednje po-
zno in je samooplodna sorta. Zori pred sorto Lotovka. Plodovi so srednje debeli 
do debeli, temno rdeče barve. V polni zrelosti plodovi niso izrazito kisli, zato so 
primerni tudi za svežo porabo. Meso je mehko in zelo sočno. Pecelj je kratek, 
pecljeva jamica pa se dobro zaraste.

SLIVA (Prunus domestica)

Višnja
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Seznam A

ČAČANSKA LEPOTICA

STANLEY

Seznam B

HERMAN

ČAČANSKA RANA

HANITA

ČAČANSKA NAJBOLJA

VALOR 

GROSSA DI FELISIO 

DOMAČA ČEŠPLJA

PRESIdENt

K žlahtnim sortam sliv prištevamo tako sorte evropskih sort sliv kot 
sorte kitajsko-japonskih sort sliv. V sadni izbor za Slovenijo 2010 so 
vključene le sorte evropskih sort sliv.  

Seznam A

Čačanska lepotica
Sorta Čačanska lepotica je nastala s križanjem sort Wangenhajmova in Po-
žegača leta 1961 v Srbiji. Rast dreves je srednje bujna. Zori konec julija oz. 
v začetku avgusta.  Plodovi so eliptične oblike, srednje debeli (okoli 40 g), 
s temno modro tanko kožico in kratkim pecljem. Meso je čvrsto, zeleno 
rumene barve. Plodovi so sladko kislega, odličnega, okusa. Meso se dobro 
loči od koščice (cepka). Je samooplodna sorta, ki cveti srednje zgodaj. Zna-
čilni sta zgodnja in redna rodnost. Glede na podatke iz literature je sorta 
tolerantna za šarko. 

Stanley
Ameriška sorta Stanley je kri-
žanka sort Agen in Grand Duke. 
Drevo je srednje bujno. Redno in 
obilno rodi. Je delno samooplo-
dna sorta, oprašuje jo sorta Pre-
sident. Cveti srednje pozno. Plo-
dovi so srednje veliki, podaljšano 
eliptični, rahlo asimetrični, temno 
vijolično modre barve s poprhom. 
Meso je zeleno rumeno, čvrsto, 
sladko kislo in srednje aromatič-
no. Je cepka. Je srednje občutljiva 
za pokanje kožice. Zori v zadnji 
dekadi avgusta in prvi dekadi 
septembra. Čeprav ne spada med 
sorte, tolerantne na šarko, je za 
šarko manj občutljiva. 

Lepo rodno drevo sorte Stanley.
(foto: B. Godec)

Sliva Sliva
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Seznam B

Herman
Sorta Herman je nastala na Švedskem, s križanjem sort Czar in Ruth Ger-
stetter. Drevo je srednje bujno do bujno. Je samooplodna, rodna sorta slive, 
ki zori sredi julija. Plod je srednje debel, vijolično-modre barve. Je polcep-
ka odličnega okusa in dobre kakovosti plodov. Je zanimiva sorta zaradi 
zgodnje zrelosti. Značilno za sorto je ozko obiralno okno (odpadanje plo-
dov ob zrelosti). Glede na podatke iz literature je sorta tolerantna za šarko.

(foto: V. Usenik)

Čačanska rana
Sorta Čačanska rana je križanec sort Wagenhajmova in Požegača (leto 
1961). Je zgodnja sorta, ki zori v drugi polovici julija. Drevo je bujno do 
zelo bujno. Je samoneoplodna sorta, primerni opraševalni sorti sta: Ča-
čanska lepotica in Stanley. Cveti srednje zgodaj. Plodovi so ovalne oblike, 
srednje debeli (okoli 40 g), modro vijolične barve kožice, s svetlo rumeno 
do zlato rumeno barvo mesa. Okus plodov je sladko kisel do kislo sladek 
(zreli plodovi). Plodovi ob zrelosti hitro odpadejo. Meso se dobro loči od 
koščice (cepka).

Sorta Herman zori zelo zgodaj, 
običajno že v sredini julija. 

Hanita
Sorta Hanita je nemškega izvora, vzgojena je bila v Hohenheimu v Nem-
čiji. Starševski par sta sorti President in Auerbacher. Rast dreves je bujna, 
srednje pokončna. Sorta je samooplodna. Zori sredi avgusta, za sorto Ča-
čanska lepotica. Plodovi so ovalne oblike, drobni do srednje debeli (od 30 
do 40 g) s temno modro barvo kožice. Meso je zlato rumene barve, srednje 
mehko do čvrsto, sočno, kislo sladkega okusa. Sorto odlikuje harmoničen 
okus in odlična aroma. Zanimiva zaradi časa zorenja in velike rodnosti. 
Meso se dobro loči od koščice (cepka). Je sorta, tolerantna na šarko.

Čačanska najbolja
Sorta Čačanska najbolja je eden izmed številnih potomcev  križanja sorte  
Wangehajmova s sorto Požegača, ki je bilo opravljeno leta 1961 v Čačku 
(Srbija). Rast dreves je bujna do zelo bujna. Zori v prvi tretjini septembra, v 
času zorenja sorte Stanley. Je samoneoplodna sorta, ki jo dobro oprašujejo 
sorte Čačanska lepotica in Čačanska rodna. Plodovi so eliptične oblike, 
srednje veliki. Masa plodov je odvisna od obloženosti dreves. Barva kožice, 
ki je srednje debela, je temno modra, barva mesa pa svetlo rumena. Meso 
je čvrsto, sočno, kislo sladkega okusa. Sorta glede na literaturne podatke 
spada med sorte, tolerantne za šarko.

Valor 
Sorta Valor je kanadska križanka sort Imperial Epinense in Grand Duke. 
Drevo je srednje bujno. Sorta hitro zarodi, vstop v polno rodnost pa kasni. 
V polni rodnosti rodi srednje do odlično. Cveti srednje pozno. Je samone-
oplodna, dobro jo oprašuje sorta Stanley. Plod je srednje velik, eliptične 
oblike, vijolično modre barve. Spada med cepke. Meso je zelo okusno in 
aromatično. Zori konec avgusta.  Plodovi so primerni za svežo porabo in 
predelavo.

Grossa di Felisio
Sorta Grossa di Felisio je poznana tudi pod imenom Empress. Izhaja iz 
mesta Felisio v Italiji. Drevo je srednje bujne rasti. Je samoneoplodna sorta, 
dobro jo oprašuje sorta President. Cveti srednje pozno in je precej odporna 
proti pozebi. Plod je srednje debel do zelo debel, rahlo asimetričen, ovalen, 
cepka. Kožica je vijolična do modro vijolična s svetlim poprhom. Meso je 
zelene ali svetlo rumene barve, srednje čvrsto, sladkega okusa. Vstop v 
rodnost kasni. Zori 5 dni kasneje kot sorta Stanley. Plodovi razvijejo poln 
okus ob užitni zrelosti. Primerni so za svežo porabo.

Sliva Sliva
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Domača češplja
Domača češplja je stara lokalna 
sorta, že v Sloveniji pa obstaja 
veliko njenih ekotipov. Rast dre-
ves je srednje bujna in najprej 
precej pokončna. Zori v sredini 
septembra. Je samooplodna sor-
ta, ki cveti pozno in je odporna 
proti pozebi. V rodnost vstopi 
pozno, nato pa obilno rodi. Plo-
dovi so zelo drobni, podolgovati, 
z drobno koščico. Kožica je mo-
dre do modrovijolične barve s 
sivim poprhom, meso pa je zlato 
rumene barve. Je cepka. Meso je 
sočno, sladko kislega okusa, zelo 
aromatično. Plodovi so primerni 
za predelavo. Sorta je občutljiva 
za šarko.

President
Sorta President je angleškega izvora. Drevo je srednje bujne do bujne rasti. 
Hitro preide v rodnost, nato pa redno rodi. Je samoneoplodna, oprašuje jo 
sorta Stanley. Cveti srednje zgodaj. Plod je debel do ekstremno debel, elip-
sast in temno rdeče vijolične do modro-vijolične barve s poprhom. Meso 
je rumeno, sladko, aromatično in zelo čvrsto. Je cepka. Zori konec avgusta 
(Primorska) oz. od sredine do konca septembra. Zelo rodna in zelo pozna 
sorta za svežo porabo. Občutljiva je za navadno sadno gnilobo.

Sorta Grossa di Felisio cveti srednje 
pozno in je precej odporna na 
pozebo.  (foto: V. Usenik)

MARELICA (Prunus armeniaca)

Sliva
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Seznam A

AURORA

GOLDRICH 

SAN CASTRESE

Seznam B

ORANGE RED

PERLA

HARCOT

HARGRAND

MADŽARSKA 

(foto: H. Gubuk)

Lepo rodna veja marelice. 

Seznam A

Aurora
Izvor sorte Aurora je neznan. Je le delno samooplodna sorta, ki jo dobro 
oprašujeta sorti San Castrese in Portici. Rast dreves je bujna. Cveti srednje 
zgodaj. Je srednje rodna sorta s srednje debelimi plodovi, ki je zanimiva 
zaradi zgodnjega zorenja (na Primorskem v začetku junija). Barva kožice 
je rumeno oranžna s svetlo rdečo krovno barvo, ki prekriva plod do 50%. 
Meso je rumeno oranžno, srednje konsistentno. Je cepka. 

Goldrich
Sorta Goldrich je ameriškega porekla. Je križanka sort Sun Glo in Per-
fection. Njen pogosto uporabljan sinonim je Sungiant. Rast dreves je buj-
na. Ker je delno samooplodna sorta, potrebuje opraševalne sorte: Portici, 
Sabbatani. Cveti srednje zgodaj, zori pa konec junija do začetek julija (na 
Primorskem). Plodovi so srednje debeli. Osnovna barva kožice je oranžno 
rumena do oranžna s pikasto porazdeljeno krovno barvo, ki prekriva manj 
kot četrtino plodu. Je cepka s srednje veliko koščico. Barva mesa je od tem-
no rumene do oranžne barve. 

San castrese
Sorta San castrese je italijanskega izvora, selekcija marelice iz okolice Ve-
zuva. Rast dreves je bujna in razprta. Cveti zgodaj, zori pa konec junija do 
začetek julija (na Primorskem). Redno in odlično rodi. Plodovi so srednje 
debeli, okroglo eliptične oblike, intenzivno rumene barve s pikasto poraz-
deljeno krovno barvo. Meso je svetlo oranžno, srednje čvrsto, aromatično 
in se od koščice loči srednje dobro do dobro.

Marelica Marelica
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Seznam B

Orange red
Sorta Orange red je ameriškega porekla, križanka sort Lasgerdi Mashhad 
x (Scout x Mc Clure). Je le delno samooplodna. Dobro jo oprašuje sorta 
Hargrand. Cveti srednje zgodaj. Raste bujno. Zori v drugi tretjini junija. 
Je sorta z drobnimi do srednje debelimi plodovi. Plodovi imajo srednje 
globok šiv, kožica je rahlo nagubana, vrh ploda je izbočen. Plodovi so rahlo 
asimetrični. Osnovna barva kožice je oranžna, ki pa jo enakomerno ali v 
obliki pikic do 1/4 prekriva krovna barva. Je cepka z rumeno oranžnim do 
oranžnim mesom. 

Perla
Sorta Perla je nastala s prosto oprašitvijo sorte Precoce di Colomer na Uni-
verzi v Firencah. Rast dreves je srednje bujna. Cveti pozno in je sorta s 
srednje debelimi plodovi. Plodovi imajo srednje globok šiv, gladko kožico, 
vrh ploda pa je izbočen. Plodovi so rahlo asimetrični. Osnovna barva koži-
ce je zeleno rumena do rumena, manj kot četrtina površine pa je prekrite s 
krovno barvo, ki je porazdeljena pikasto. Je cepka z rumenim mesom. Zori 
konec junija. 

Harcot
Sorta Harcot je kanadskega izvora, križanka  sort ((Geneva x Naramata) 
x Morden 604) x (Phelps x Perfection). Je samoneoplodna sorta, zato po-
trebuje opraševalno sorto: Hargrand  ali Pisana. Drevesa rastejo srednje 
bujno. Cveti pozno, zori pa konec junija do začetek julija. Ima srednje de-
bele plodove. Osnovna barva kožice je oranžno rumena, barva mesa pa 
oranžno rumena do rumeno oranžna. Krovna barva enakomerno prekriva 
od 1/3 do 1/4 površine plodu. Plodovi imajo plitek šiv, ki pa je pri osnovi 
globok. Je cepka. 

Hargrand
Sorta Hargrand je kanadska samooplodna sorta. Rast drevesa je srednje 
bujna. Cveti pozno, na Primorskem zori konec junija in v začetku julija. 
Plodovi so srednje debeli. Plod ima globok šiv, kožica je nagubana. Plodovi 
so rahlo asimetrični. Osnovna barva plodov je zeleno rumena, barva mesa 
pa oranžno rumena do rumeno oranžna. Je cepka. 

(foto: M. Maležič)

Madžarska 
Sorta Madžarska je znana tudi pod imenom Ogrska. Je madžarskega iz-
vora. Cveti pozno, zori pa od sredine do konca julija. Plodovi so srednje 
debeli do debeli, okroglasti in po debelini nekoliko sploščeni. Šiv je izrazit, 
še posebej pri osnovi. Osnovna barva plodu je svetlo rumena do oranžno 
rumena, krovna barva pa je rdeča in je enakomerno ali pikasto porazdelje-
na. Meso je oranžno rumeno, sočno, aromatično, odličnega, sladko kislega 
okusa. Je cepka. 

Plodovi sorte Madžarska s pi-
kasto razporejeno rdečo krovno 
barvo.

Marelica
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JAGODA (Fragaria x ananassa)

Skupina enkrat rodnih sort jagod 
Seznam A

ALBA* (0)

CLERY* (+2) 

ANTEA* (+7)

ASIA (+7)

AROSA* (+8)

RECORD* (+14)

Seznam B

MISS (0)

QUEEN ELISA* (+1)

CIVMAD* MADELEINE® (+2)

LIA* (+2)

MAYA* (+3)

ELSANTA (+4)

DARSELECT* (+4)

ONEBOR* MARMOLADA® (+6)

ONDA* (+8)

SYMPHONY* (+9)

IDEA (+11)

CIVKA* RAURICA® (+11)

HOBTHURMARDU* THUCHAMPION® (+13)

GALIA (+14)

ADRIA* (+14)

Skupina večkrat rodnih sort jagod
Seznam A

ALBION* 

IRMA* 

Seznam B

DIAMANTE* 

EVIE 2* 

Opomba:  V oklepaju je podan čas zorenja v dnevih glede na sorto Miss.

*  Zavarovanje sorte kot avtorskega dela na nivoju EU. Pri tem gre za zavaro-
vanje pravic žlahtnitelja ali njegovega zastopnika, ki s tem pridobi izključno 
pravico do razmnoževanja sorte. 

®  Blagovna znamka oz. tržno ime sorte. Pod tem imenom je narejen marketin-
ški pristop in razpoznavnost sorte.

Jagoda
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Skupina enkrat rodnih sort jagod 

Seznam A

Alba* (0) 
Sorta Alba je italijanskega porekla, skrižana je bila leta 1995. V pridelavi je 
od leta 2002. Rast je bujna in visoka. Cveti in zori zgodaj, sočasno s sorto 
Miss. Plodovi so veliki, izenačeni, izdolženo stožčasti, pravilno oblikovani, 
svetlo rdeči, svetleči, trdni in aromatični. Čaša je prilegajoča, srednje veli-
ka. Povrhnjica je zelo trdna. Semena so rumena ali rdeča, srednje številna, 
na nivoju povrhnjice. Meso je svetlo rdeče, zelo trdno, vendar pri visokih 
temperaturah izgubi trdnost. Okus je sladek, srednje dober. Pridelek je 
srednji do velik. Rastlina je tolerantna na pepelasto plesen in na oglato li-
stno pegavost (bakterioza) ter na koreninske bolezni in nizke temperature. 
Občutljiva je na črno pegavost jagod (antraknoza).

(foto: D. Koron)
Sorta Alba zori zelo zgodaj, 
sočasno  s sorto Miss. 

Clery* (+2) 
Sorta Clery je zgodaj zoreča italijanska sorta. V pridelavi je od leta 2002. 
Rast je srednje bujna. Pridelek je srednje velik. Plodovi so srednje veliki do 
veliki, izdolženo stožčasti, pravilno oblikovani od začetka do konca obira-
nja. Barva plodov je svetleče karminasto rdeča. Povrhnjica je odporna na 
pritiske in transport. Plodovi so zelo aromatični. Okus je zelo dober. Sorta 
je primerna za pridelavo v tleh in v substratih. Rastlina je tolerantna na 
bolezni korenin.

Antea* (+7)
Sorta Antea je srednje pozna italijanska sorta. Dozoreva 7 dni za sorto 
Miss. Rast je srednje bujna do bujna. Plod je velik, pravilno oblikovan, 
izdolženo stožčast. Barva je svetlo rdeča, delno svetleča. Dobro dozoreli 
plodovi potemnijo. Meso je trdno. Povrhnjica je zelo odporna, zato je pri-
merna za transport in ima dolgo obstojnost. Pridelek je velik. Je dobrega, 
sladko kislega okusa. Ker ima v obdobju mirovanja visoke potrebe po niz-
kih temperaturah, je primerna za gojenje v osrednjem evropskem prosto-
ru. Občutljiva je na bolezni korenin in pepelasto plesen.

Sorta Antea je srednje pozna 
italijanska sorta. 

(foto: D. Koron)

Jagoda Jagoda
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(foto: D. Koron) 

Asia* (+7)
Sorta Asia je italijanska sorta, v pridelavi je od leta 2005. Je srednje pozna, 
primerna za osrednje evropski prostor. Primerna je  za pridelavo v tunelih 
in na prostem. Rast je bujna. Plod je velik do zelo velik, stožčasto izdolžen, 
intenzivno rdeč in svetleč.  Meso in povrhnjica sta srednje trdni, predvsem 
ob dvigu temperatur. Meso ima visok delež sladkorja. Je dobrega okusa. 
Pridelek je srednje velik do velik. Močna je občutljivost na črno pegavost 
jagod in pepelasto plesen. Odporna je na koreninske bolezni in nizke tem-
perature.

Arosa* (+8)
Italijanska sorta Arosa je v pridelavi od leta 2001. Rast je srednje bujna. 
Plodovi so veliki, pravilno stožčasti, intenzivno rdeči, svetleči. Plod je tr-
den, povrhnjica pa neobčutljiva. Okus je srednje dober. Je srednje pozna 
sorta, ki zori 2 dni za sorto Onebor (Marmolada). Primerna je za pridelova-
nje v zemlji in izven tal, v substratih. 

Plodovi sorte Asia so veliki do 
zelo veliki.

(foto: D. Koron)

Record* (+14)
Sorta Record je italijanskega izvora, križanka sort Idea x Marmolada. Skri-
žana je bila leta 1992, v pridelavi pa je od leta 2005. Rast je bujna. Plod 
je velik, stožčasto srčaste oblike, srednje trden, zelo svetlo oranžno rdeče 
barve, sladko kislega okusa. Primerna je za gojenje v nerazkuženih in manj 
založenih tleh. Tolerantna je na črno pegavost jagod in pepelasto plesen, 
občutljiva pa na rdečo listno pegavost in oglato listno pegavost. Zori zelo 
pozno, 14 dni za sorto Miss.

Plodovi sorte Record so 
stožčasto srčaste oblike. 
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Seznam B

Miss (0)
Sorta Miss je italijanskega porekla, križanka sort (Honeoye x Comet) x 
Dana, v pridelavi je od leta 1993. Rast je srednje bujna, visoka, redka in 
pokončna. Plodovi so veliki do zelo veliki, stožčasto podolgovati, včasih 
sploščeni z izrazitim 'vratom'. Površina plodu je trdna, svetlo rdeča in sve-
tleča. Pod vratom je bela. Meso je trdno, svetlo rdeče, v sredini belo. Okus 
je dober, sladek. Zori zelo zgodaj, štiri dni pred sorto Elsanta. Občutljiva je 
na bolezni listov  in korenin.

Queen Elisa* (+1)
Sorta Queen Elisa je zelo zgodnja italijanska sorta, križanka sorte Miss in 
selekcije USB35. V pridelavi je od leta 2003. Rastlina je bujna in zelo rodna. 
Zori sočasno s sorto Miss. Plodovi so srednje veliki, stožčasti ali stožčasto 
okrogli. Povrhnjica je zelo odporna, svetleče oranžno rdeča. Meso je sve-
tlo rdeče, trdno, aromatično in dobrega okusa. Primerna je za severnejša 
območja. Sorta je delno tolerantna na pepelasto plesen in črno pegavost 
jagod, občutljiva pa na pegavosti in bakterioze. Primerna je tudi za utruje-
na zemljišča.

Civmad* Madeleine® (+2) 
Sorta Civmad s trgovskim imenom Madeleine je italijanska sorta, v pride-
lavi od leta 1998. Rast je zelo bujna, srednje pokončna, srednje gosta. Plo-
dovi so veliki, izdolženo stožčasti, na dolgih kobuljastih socvetjih. Površina 
plodu je srednje intenzivno rdeča, zelo svetleča. Meso je trdno, živo rdeče 
barve. Na prerezu je plod poln. Po okusu je zelo dobra. Zori zgodaj, 4 dni 
pred sorto Onebor (Marmolada). Zaradi svoje bujnosti je zelo primerna za 
težja, nerazkužena in utrujena tla. Odporna je na bolezni koreninskega 
sistema.

(foto: D. Koron)

Lia* (+2) 
Sorta Lia je italijanska sorta, skrižana leta 1996. Je križanka (sel.86.288.1 
x Cortina) x Miss. Selekcionirana je bila 1998. V pridelavi je od leta 2006.  
Prvotno ime sorte je bilo Sugar Lia. Zaradi nesoglasja pri zavarovanju ime-
na je bila v letu 2009 sorta preimenovana v sorto Lia. Glede rasti je sorta 
srednje bujna, delno pokončna. Priporočeno jo je saditi zgodaj in na zelo 
bogata tla. Je srednje zgodnja sorta. Zoreti začne zgodaj, 2 dni za zelo zgo-
dnjo sorto Alba. Plod je srednje velik, pravilen, stožčast, zelo trden, svetlo 
rdeč in svetleč. Meso je trdno, bogato s sladkorji, aromatično in zelo dobro. 
Sorta je srednje rodna. Občutljiva je na belo listno pegavost, črno pegavost 
jagod, pepelasto plesen, bakteriozo in gnilobo rizomov  jagode ter na pole-
tne toplotne šoke.

Maya* (+3)
Sorta Maya je italijanskega porekla. Gre za bogato rodno sorto, ki je v pri-
delavi od leta 1998. Rast je srednje bujna in pokončna. Plodovi so veliki, po 
obliki izdolženo stožčati, svetleče živo rdeči. Povrhnjica je nekoliko manj 
odporna. Meso je rdeče in dobrega okusa. Zori srednje zgodaj. Tolerantna 
je na črno pegavost jagod in bolezni koreninskega sistema, razen na gnilo-
bo rizoma jagode, na katero je delno občutljiva. 

Plodovi sorte Lia so srednje 
veliki, svetlo rdeče obarvani in 
svetleči. 

Jagoda
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Elsanta (+4) 
Nizozemska sorta Elsanta je križanka sort Gorella in Holiday. Skrižana je 
bila leta 1973, v pridelavi od leta 1981. Rast je bujna in odprta. Plodovi so 
srednje veliki, okroglo srčaste oblike. Površina plodu je živo rdeče barve. 
Meso je oranžno rdeče, belo žarkasto, topno. Okus je zelo dober, usklajen, 
sladko kisel. Zori srednje zgodaj. Občutljiva je na pozebo. Primerna je za 
pridelavo na prostem in v tunelih.

Darselect* (+4) 
Sorta Darselect je francoska sorta, križanka sort Elsanta in Parker. V pride-
lavi je od leta 1996. Rast je bujna in pokončna. Plodovi so veliki, pravilno 
stožčasto oblikovani. Povrhnjica je temno opečnato rdeča. Meso je svetlo 
rdeče, trdno in aromatično. Okus je dober. Zori srednje zgodaj. Zmerno 
je tolerantna na koreninsko bolezen uvelost jagode, odporna na jagodno 
koreninsko gnilobo in zelo občutljiva na pepelasto plesen, rdečo listno pe-
gavost in rdečo sadno pršico. 

Onebor* Marmolada® (+6)  
Italijanska sorta Onebor je bolj poznana pod trgovskim imenom Marmola-
da. Je križanka sorte Gorella s selekcijo Sel. 15. Skrižana je bila leta 1985. 
Rast je srednje bujna, zbita in gosta. Plodovi so srednje veliki do veliki, 
srčasti ali v obliki prisekanega stožca. Površina plodu je srednje trdna do 
trdna, svetleče rdeča. Meso je trdno, čvrsto, dobro prenaša transport. Okus 
je sladko kisel, povprečen. Zori sočasno ali nekaj dni za Elsanto. Je zelo 
rodna. Srednje je občutljiva na pepelasto plesen in pegavosti. Srednje od-
porna je na črno pegavost jagod in nekatere koreninske bolezni. V naših 
klimatskih razmerah je primerna za gojenje v nasadih na višji nadmorski 
višini.

Onda* (+8)
Sorta Onda je italijanska sorta, križanka selekcije 83.52.1 in sorte Onebor 
(Marmolada). V pridelavi je od leta 1998. Po rasti je srednje bujna, podob-
na sorti Marmolada. Plodovi so zelo veliki, po obliki stožčasti do stožčasto 
okrogli. Površina plodu je svetleča, intenzivno rdeče oranžna in nikoli ne 
potemni. Meso je zelo trdno, rdeče oranžno, v sredini svetlo. Prvi plodovi 
so pogosto votli. Okus je srednje dober. Zori srednje pozno in zelo soča-
sno. Tolerantna je  na bolezni koreninskega sistema in črno pegavost jagod, 
občutljiva pa na oglato listno pegavost.

Symphony* (+9) 
Sorta Symphony je angleška sorta, križanka sort Rapsody in Holiday. V 
pridelavi je od leta 1994. Je bujne rasti. Plodovi so veliki, po obliki stožčasti 
do izdolženo stožčasti. Povrhnjica je srednje temno rdeče barve. Meso je 
trdno, po okusu zelo dobro. Zori pozno. Odporna je na rdečo koreninsko 
gnilobo, občutljiva pa na jagodno pepelasto plesen. Zelo je primerna za 
hladnejša območja.

Idea (+11) 
Sorta Idea je italijanska sorta, križanka številnih selekcij in sort Gorella, 
Tioga in Etna. Skrižana je bila leta 1984, v pridelavi pa je od leta 1991. Rast 
je srednje bujna do bujna. Plodovi so veliki, pravilno stožčaste oblike z 
zaokroženim vrhom. Površina plodu je trdna, svetlo oranžno rdeča, zelo 
svetleča. Meso je trdno, oranžno rdeče in zelo aromatično. Je sladkega in 
skladnega okusa. Zori pozno. Odporna je na bolezni koreninskega siste-
ma.

Civka* Raurica® (+11) 
Italijanska sorta Civka je srednje bujne, pokončne rasti. Njeno tržno ime 
je Raurica. Značilna je po svojem zelo močnem in dolgotrajnem cvetenju. 
Cveti srednje pozno. Plodovi so zelo veliki, po obliki stožčasti. Površina 
plodu je svetleče rdeča. Meso je trdno, rahlo žilnato, rdeče obarvano. Po 
okusu je dobra. Zori pozno, v hribovitih predelih pa zelo pozno. V hladnej-
ših predelih se oblika, barva in okus plodu razvijejo optimalno.

Hobthurmardu*  Thuchampion® (+13) 
Sorta Hobthurmardu s tržnim imenom Thuchampion je zelo pozna švicar-
ska sorta. Plod je zelo velik, pravilno stožčaste oblike. Povrhnjica je srednje 
intenzivno rdeče obarvana. Meso je trdno, dobrega okusa in zelo aromatič-
no. Pridelek je velik, do zelo velik. Sorta je primerna za vse načine pridelo-
vanja in oblike trženja. Je delno tolerantna na pepelasto plesen.

Jagoda Jagoda
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(foto: D. Koron)

Galia (+14) 
Sorta Galia je zelo pozna italijanska sorta. Rast je zelo močna, gosta in 
visoka. Pridelek je zelo visok. Plodovi so veliki do zelo veliki, stožčaste do 
srčaste oblike, na močnih, dolgih in zelo trdnih pecljih. Trganje plodov je 
težko. Povrhnjica je svetlo oranžno rdeče barve. Je dobrega, sladko kislega 
okusa. Občutljiva je na pepelasto plesen in rdečo sadno pršico.

Adria* (+14) 
Sorta Adria je italijanska sorta srednje bujne, robate rasti. Zori zelo po-
zno. Plod je pravilno stožčasto okrogel, rdeče oranžno obarvan s srednje 
trdno povrhnjico. Ker je odporna na koreninske bolezni, jo lahko sadimo 
v nerazkužena in težja tla. Dobro prenaša tudi alkalna tla. Občutljiva je na 
pepelasto plesen in belo listno pegavost  ter na zimsko pozebo.

(foto: D. Koron)

Plodovi sorte Galia visijo na 
dolgih in zelo trdnih pecljih. 

Čas zorenja sorte Adria je zelo 
pozen, 14 dni za sorto Miss.

Skupina večkrat rodnih sort jagod

Seznam A

Albion*
Sorta Albion je večkrat rodna ameriška sorta, doma iz Kalifornije. Rast je 
srednje bujna, zelo pokončna, kar omogoča gostejše sajenje. Podobna je 
sorti Diamante. Plod je srednje velik do velik, zelo trden, pravilno stožča-
sto oblikovan, izdolžen, dobrega in sladkega okusa. Lahko se trga. Barva 
je zelo intenzivna. Pri visokih temperaturah so plodovi temni. Včasih je 
barva neenotna. Plodovi so zelo obstojni. Meso je zelo trdno. Pridelek je 
srednje velik. Je srednje do zelo občutljiva na črno pegavost jagod. Zelo je 
odporna na venenje in gnilobo korenin jagode. Primerna je tako za gojenje 
v vrečah s šotnim substratom kot tudi v tleh.

(foto: D. Koron)

Sorta Albion je večkrat rodna 
sorta jagod. Njeni plodovi so 
zelo obstojni. 

Jagoda
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Irma*
Sorta Irma  je večkrat rodna sorta italijanskega izvora, križanka sort Don 
in selekcije 89.33.1. V pridelavi je od leta 2003. Rast je zelo bujna. Plodo-
vi so veliki, stožčasti ali izdolženo stožčasti. Povrhnjica je trdna, rdeča in 
zelo svetleča. Meso je svetlo rdeče, srednje trdno, dobro, ne preveč sladko. 
Pri prevelikem pridelku sta trdnost mesa in okus slaba. Primerna je pred-
vsem za jesensko pridelavo v zemlji in v substratih. Sorta je tolerantna na 
pegavosti, srednje občutljiva na pepelasto plesen, črno pegavost jagod in 
bakterioze. V spomladanskem času jo lahko pridelujemo na prostem in v 
zaščitenem prostoru. 

Seznam B

Diamante*
Sorta Diamante je ameriškega izvora. Je križanka selekcij Cal. 87.112-6 in 
Cal. 88.270-1. Ima gosto in pokončno rast. Plodovi so veliki, okroglo stožča-
sto valjaste oblike. Površina plodu je svetleče rdeča. Meso je svetlo in zelo 
trdno. Okus je zelo dober. Zaradi nevtralnosti na dolžino dneva, cveti in 
zori od pomladi do jeseni, oziroma do prvih pozeb. Odporna je na jagodno 
pepelasto plesen, občutljiva pa na belo listno pegavost, črno pegavost ja-
god in gnilobo rizomov jagod.

Evie 2*
Sorta Evie 2 je novejša večkrat rodna angleška sorta, primerna za severno 
Evropo. Je križanka sorte Everglade x J92 D12. Skrižana je bila leta 1997, v 
pridelavi pa je od leta 2005. Rast je bujna, srednje gosta. Pridelek je velik. 
Plod je velik, stožčaste oblike, svetleče oranžno rdeče barve, trden. Semena 
so pod povrhnjico. Lahko se obira. Okus je srednje sladek do srednje kisel. 
Odporna je na venenje, koreninsko gnilobo in pepelasto plesen.

MALINA (Rubus idaeus)

Jagoda
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Skupina enkrat rodnih sort malin
Seznam A

MEEKER

GLEN AMPLE*

TULAMEEN

Seznam B

WILLAMETTE

RUBACA* NINIANE®

Skupina dvakrat rodnih sort malin

Seznam B

AUTUMN BLISS 

POLKA* 

*  Zavarovanje sorte kot avtorskega dela na nivoju EU. Pri tem gre za zavaro-
vanje pravic žlahtnitelja ali njegovega zastopnika, ki s tem pridobi izključno 
pravico do razmnoževanja sorte. 

®  Blagovna znamka oz. tržno ime sorte. Pod tem imenom je narejen marketin-

ški pristop in razpoznavnost sorte.

Skupina enkrat rodnih sort malin

Seznam A

Meeker 
Ameriška sorta Meeker je križanka sort Willamette in Cunthbert. Skrižana 
je bila leta 1967. Je pokončne in bujne rasti, z dolgimi, povešenimi  stran-
skimi poganjki. Plodovi so srednje veliki do veliki, prisekano stožčasti, 
svetleče rdeči, trdni. Okus je dober, skladen. Zori srednje zgodaj. Pridelek 
je srednje velik. Dobro prenaša sušo. Ni primerna za težka tla. Delno je 
odporna na sivo plesen in glivo Phytophthora cactorum ter Sphaerotheca 
humuli. Občutljiva je na mraz, virus RBDV in glivo Phytophthora fragariae 
var. rubi. Primerna je za ekološko pridelavo.

Glen ample* 
Sorta Glen ample je bila skrižana v Veliki Britaniji leta 1978. V pridelavi je 
od leta 1994. Je sejanec sorte Glen Rosa. Rast je srednje bujna do bujna, 
pokončna. Poganjki so brez trnov. Cveti srednje pozno, v drugi polovici 
maja. Zori zgodaj, v sredini junija.  Pridelek je velik do zelo velik. Plod je 
srednje velik do velik, svetlo rdeče barve, okroglo stožčaste oblike in trden. 
Okus je dober, z močneje izraženo kislino. Primerna je za svežo uporabo in 
predelavo. Obiranje je lahko. Na bolezni je sorta srednje občutljiva. 

Tulameen 
Sorta Tulameen je bila skrižana 
leta 1980 v Kanadi. V pridelavi  je 
od leta 1989. Je križanec sort No-
otka x Glen prosen. Rast je bujna 
in pokončna. Rodne vejice so dol-
ge. Poganjki so brez trnov. Cveti 
pozno, v drugi polovici maja. Zo-
reti začne pozno, v drugi polovici 
junija. Zori zelo dolgo. Pridelek je 
zelo velik. Plodovi so zelo veliki, 
dolgi, stožčaste oblike, svetleče 
rdeče obarvani, trdni in obstojni. 
Lahko se obira. Odporna je na 
prenašalce virusa mozaik, delno 
odporna na koreninsko gnilobo 
in na pepelasto plesen. Občutljiva 
je na mraz, sušico malin in sivo 
plesen poganjkov. Primerna je za 
strojno obiranje. Zelo je primerna 
za gojenje v pridelovalnih in ljubi-
teljskih nasadih.

Plodovi maline sorte Tulameen 
so veliki in podolgovato stožčaste 
oblike.

(foto: D. Koron)

Malina Malina



124 125

Seznam B

Willamette 
Ameriška sorta Willamette je križanka sort Newburg in Lloyd george. V 
pridelavi je od leta 1950. Je močne rasti, z veliko pokončno rastočih in s 
trni obraščenih poganjkov ter s srednje veliko srednje dolgih rodnih vejic. 
Plodovi so srednje veliki, podolgovato koničaste oblike, temno rdeče barve 
in aromatični. Okus je zelo prijeten, skladen. Zori zgodaj, v sredini junija. 
Pridelek je srednje velik. Delno je občutljiva na zimsko pozebo in na odmi-
ranje malin ter občutljiva na malinovo sušico. 

Rubaca* Niniane®

Nemška sorta Rubaca je bolj poznana pod trgovskim imenom Niniane. 
V pridelavi je od leta 1993. Je križanec sort Rutrago in Latham. Rast je 
srednje bujna do bujna, visoka in pokončna, s krajšimi rodnimi vejicami. 
Izraščanje poganjkov je srednje bujno do bujno. Začetek zorenja je srednje 
pozen. Zorenje je zelo sočasno. Pridelek je velik. Plodovi so srednje veliki 
do veliki, okrogle do stožčaste oblike, srednje intenzivno rdeče obarvani. 
Po okusu so dobri, aromatični.  Odporna je na koreninsko gnilobo in malo 
občutljiva na bolezni stebla in sivo plesen. Sorta je primerna za ekološko 
pridelovanje.

Skupina dvakrat rodnih sort malin
Seznam B

Autumn bliss 
Sorta Autumn bliss je dvakrat rodna sorta angleškega porekla. Vzgojena je 
bila leta 1984. Je medvrstni križanec. Rast je srednje bujna, srednje visoka 
in pokončna. Plodovi so srednje veliki do veliki, prisekano stožčasti, in-
tenzivno rdeči do temneje rdeči, srednje trdni in aromatični. Okus je blag, 
srednje dober. Pridelek je velik. Prvič zori zelo zgodaj, v sredini junija dru-
gič pa avgusta. Odporna je na boleznim korenin in na uš (Amphorophora 
rubi), ki je prenašalka virusa mozaik (RMV). Občutljiva je na nekatere vi-
rusne bolezni (RBDV) in malinarja (Byturus tomentosus). 

Polka* 
Sorta Polka je dvakrat rodna poljska sorta, selekcija naključnih križancev s 
sorto Autumn bliss. Križanja so bila opravljena 1993. Je srednje bujna. Po-
ganjki so pokončno rastoči, tako da ne potrebujejo opore. Glavna prednost 
te sorte je zgodnje jesensko zorenje in dobra kakovost plodov. Zori nekaj 
dni za Autumn bliss. Plodovi so srednje veliki do veliki, stožčasti, trdni, 
kompaktni, primerni za transport. Barva je srednje do temno rdeča. Okus 
je dober do zelo dober. Plodovi vsebujejo veliko suhe snovi in biološko 
aktivnih substanc, predvsem elagične kisline. Primerna je za sveže uživa-
nje in predelavo. Testi so pokazali visoko stopnjo tolerance na sivo plesen 
poganjkov in plodov. 

(foto: D. Koron)

Sorta Polka je dvakrat rodna 
poljska sorta maline.

Malina Malina
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ROBIDA (Rubus fruticosus) 

Seznam A

LOCH NESS   NESSY®

CHESTER   CHESTER THORNLESS®

Seznam B

THORNFREE

JUMBO

Seznam A

Loch ness Nessy® 
Sorta Loch ness s tržnim imenom Nessy je škotskega izvora (SCRI). Skri-
žana je bila leta 1988. Rast je srednje bujna, pokončna, do povešena. Zori 
srednje pozno. Plod je srednje velik do velik, svetleče črn, trden in aroma-
tičen. Zelo lahko se obira. Okus je zelo dober, kislo sladek. Občutljiva je na 
sivo plesen in sušico ter odporna na mraz.

(foto: D. Koron)
Tržno ime sorte robide Loch ness 
je Nessy. 

Robida
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 (foto: D. Koron)

Chester  Chester Thornless®  
Sorta Chester je severno ameriška sorta, križanka sort Thornfree x Sius 
47. Skrižana je bila leta 1985. Njeno tržno ime je Chester Thornless. Je 
pokončne in bujne rasti. Zori srednje pozno do pozno, dva tedna za sorto 
Thornfree. Pridelek je visok do zelo visok. Plod je velik, svetleč, sladko 
kislega okusa in obstojen. Jeseni je občutljiva na sivo plesen plodov. Med 
breztrnatimi robidami je najbolj odporna na zimski mraz. Zaradi poznega 
zorenja jo je primerno gojiti v tunelih.  

Seznam B

Thornfree 
Sorta Thornfree je starejša ameriška sorta, skrižana leta 1966. Je križanka 
sort (Brainerd x Merton Thornless) x (Merton Thornless x Eldorado). Pri-
delek je velik. Plod je srednje velik, pravilno stožčasto okrogel, črn, svetleč. 
Lahko se obira. Okus je dober, sladko kisel. Odporna je na transport in 
srednje odporna na bolezni. Je občutljiva na večje količine kalcija tleh.

Jumbo 
Sorta Jumbo je mutacija sorte Black Satin, najdena v Švici (Häberli), leta 
1983. Rast je izredno bujna. Pridelek je srednje velik do velik. Zori zgodaj 
do srednje pozno. Plod je zelo velik, svetleč, kislega okusa. Je občutljiva na 
koreninske bolezni. V deževju je občutljiva na sivo plesen plodov.   

Breztrnata robida Chester je 
poznana pod tržnim imenom 
Chester Thornless.

KRIŽANEC ROBIDA X MALINA
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Seznam B

TAYBERRY

Seznam B

Tayberry  
Tayberry je najbolj razširjen križanec robide in maline. Sorta je bila skri-
žana leta 1979 v Veliki Britaniji. Je križanec robide sorte Aurora in tetra-
ploidne škotske maline. Plod je rdeč do temno rdeč, velik približno 4 cm. 
Poganjki, listni in cvetni peclji ter pecelji ploda so gosto trnasti. Plod je 
aromatičen in izrazito kisel. Pridelek je majhen do srednje velik. Obiranje 
je enostavno. V primerjavi z malinami in robidami cveti in zori zelo zgodaj. 

RDEČI RIBEZ (Ribes rubrum)

Križanec robida x malina
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Seznam A

JONKHEER VAN TETS

ROVADA

Seznam B

JUNIFER

Seznam A

Jonkheer van tets 
Sorta Jonkheer van tets je starejša sorta nizozemskega izvora. V pridelavi 
je od leta 1941. Je križanka sorte Fay’s prolific in škotske selekcije. Rast je 
zelo močna, bujna, pokončna in visoka. Zori zelo zgodaj. Pridelek je zelo 
velik. Grozd je srednje velik do velik. Plodovi na grozdu so srednje veliki 
do veliki. Je sladko kislega okusa. Odporna je na pepelasto plesen in rjo ter 
občutljiva na sivo plesen.

Rovada 
Sorta Rovada je nizozemska sorta, skrižana leta 1980. Je križanka sort Fay’s 
Prolific x Heinemann’s Rote Spätlese. Rast je bujna, pokončna, z veliko tal-
nimi poganjki in srednje dolgimi stranskimi poganjki, srednje visoka. Zori 
pozno. Pridelek je zelo velik. Grozd je dolg, s srednje velikimi do velikimi, 
živo rdečimi, trdnimi jagodami. Okus je dober, sladko kisel. Odporna je na 
pepelasto plesen, rjo in pokanje plodov. Rahlo je občutljiva na pepelasto 
plesen.  

Seznam B

Junifer 
Sorta Junifer je selekcija sejancev Fay’s prolific. V pridelavi je od leta 1978. 
Rast je srednje bujna do bujna, razširjena. Cveti srednje zgodaj. Grozd je 
srednje velik z velikimi jagodami z malo semeni. Povrhnjica je srednje tr-
dna. Plod je aromatičen, blagega okusa. Zori zelo zgodaj in zelo sočasno. 
Pridelek je velik in se lahko obira. Občutljiva je na sivo plesen.

(foto: D. Koron) 
Plodovi rdečega ribeza sorte 
Junifer zorijo zelo zgodaj in 
sočasno. 

Rdeči ribez Rdeči ribez
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ČRNI RIBEZ (Ribes nigrum)

Seznam A

TENAH

TITANIA

Seznam B

TSEMA

Seznam B

Tenah 
Sorta Tenah je nizozemskega izvora, skrižana leta 1959. Je križanka sort 
(((Goliath x R. nigrum) x R. nigrum) x Brödtorp). Rast je bujna in široka. 
Na dolgem grozdu ima velike jagode z dobrimi notranjimi in zunanjimi 
lastnostmi. Okus je dober do zelo dober. Zori srednje pozno. Pridelek je 
velik in stalen. Občutljiva je na pepelasto plesen in rjo.

Titania 
Sorta Titania je švedska sorta, 
skrižana v zgodnjih 70. letih. Je 
križanka (Altajskaja Desertnaja x 
(Consort x Kajaanin Musta)). Rast 
je bujna. Grozd je srednje dolg, z 
velikimi jagodami. Zori enotno. 
Okus je dober, izrazito kisel. Zori 
srednje pozno. Pridelek je srednje 
velik do velik. Odporna je na rjo 
in pepelasto plesen ter srednje 
občutljiva do občutljiva na odpa-
danje listja.  

Plodovi črnega ribeza sorte Tita-
nia.
(foto: D. Koron)

Črni ribez
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Seznam B

Tsema 
Sorta Tsema je nizozemska sorta, skrižana leta 1959. Je križanka sort 
(((Goliath x R. nigrum) x R. nigrum) x Brödtorp). Rast je bujna in široka, 
zato nekateri priporočajo gojenje ob opori. Dolg grozd ima velike jagode. 
Plodovi imajo dobre notranje in zunanje lastnosti. Vsebnost vitamina C je 
visoka. Zori zgodaj. Pridelek je velik in stalen. Občutljiva je na pepelasto 
plesen in rjo. 

KOSMULJA (Ribes grossularia)

Črni ribez
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Seznam A

INVICTA

Seznam B

MAY DUKE

WHINHAM’S INDUSTRY

Seznam A

Invicta 
Sorta Invicta je angleškega izvora, vzgojena je bila na raziskovalni postaji v East 
Malling-u. Je križanka sort Resistenta x Whinham’s industry. Skrižana je bila 
leta 1967. V pridelavi je od leta 1980. Rast je bujna in zelo razvejana. Trni so 
veliki in številni. Plodovi so srednje veliki do veliki, rumeno zelene barve, elip-
saste oblike, rahlo dlakavi in čvrsti. Okus je dober. Primerna je za svežo porabo 
in predelavo. Pridelek je velik. Primerna je za strojno obiranje. Odporna je na 
kosmuljevo plesen.

Seznam B

May duke
Sorta May duke je stara angleška sorta. Grm raste srednje močno, nekoliko 
razprto in je okroglaste oblike. Poganjki so močno razvejeni, srednje močni 
in obrasli s precej dolgimi trni. Jagode izraščajo posamično, le malokdaj 
v parih. So srednje debele, okrogle do elipsaste. Povrhnjica je rdeča, na 
sončni strani je zelo temno rdeča. Povrhnjica je skoraj gladka, le redko je 
obrasla s tankimi dlačicami. Jagode so prijetnega sladko-kislega okusa in 
so aromatične. Za vrsto tal ni občutljiva, vendar dobro rodi na globokih in 
rodovitnih tleh. Občutljiva je na plesen in spomladansko pozebo. 

Whinham’s industry
Sorta Whinham’s industry je stara škotska sorta. Grm je močne rasti, okroglaste 
oblike, poganjki so razvejeni, stare ogrodne veje pa zelo močne. Veje hitro ostarijo 
in se izrodijo, zato je treba grm redno pomlajevati. Plodovi izraščajo posamično in 
so na srednje dolgem peclju. Jagode so zelo debele in elipsaste. Je temno, vinsko 
rdeče barve, zelo gosto, mehko dlakava, kožica je tanka, vendar trdna in dobro 
prenese prevoze. Jagode so prijetnega sladko-kiselkastega okusa z medlo aromo. 
Zori pozno, sredi julija. Je zelo rodovitna sorta. Občutljiva je na pepelasto plesen.

KRIŽANEC ČRNI RIBEZ X KOSMULJA

Kosmulja
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Seznam B

JOSTA

Seznam B

Josta
Josta je križanec med črnim ribezom in kosmuljo (R. nigrum x R. divari-
catum) x (R. nigrum x R.grossularia). Skrižana je bila v Nemčiji, leta 1977. 
Rastlina je bujne in močne rasti. Pridelek je srednje velik. Plodovi so sa-
mostojni ali v majhnem in kratkem grozdu s tremi ali več jagodami. Plod 
je srednje velik, okrogel, gladek, vijolično črne barve. Po okusu je bolj po-
dobna črnemu ribezu. Aroma je zelo specifična. Odporna je na pepelasto 
plesen, rjo in antraknozo. 

AMERIŠKA BOROVNICA 
(Vaccinium corymbosum)

Križanec črni ribez x kosmulja
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Seznam A

DUKE

BLUECROP

BRIGITTA

COVILLE

ELLIOTT

Seznam B

BLUETTA

DRAPER*

NELSON

LIBERTY*

*  Zavarovanje sorte kot avtorskega dela na nivoju EU. Pri tem gre za zavaro-
vanje pravic žlahtnitelja ali njegovega zastopnika, ki s tem pridobi izključno 
pravico do razmnoževanja sorte. 

Seznam A

Duke 
Sorta Duke je križanka sort Ivanhoe in Earliblue ter selekcij E-30 in E-11. 
Rast je bujna. Grm je odprt, drevesast, pokončen, z velikim številom po-
ganjkov. Jagode so debele do zelo debele,  sploščeno okrogle, trdne, prekri-
te z močnim poprhom. Okus je zelo dober, skladen in blag. Zori zgodaj in 
zelo sočasno. Pridelek je zelo velik. Primerna je za svežo porabo in zamr-
zovanje. Odporna je na nizke spomladanske temperature.

Bluecrop 
Sorta Bluecrop je križanka sort (Jersey x Pioneer) x (Stanley x June). Je v 
svetu najbolj razširjena sorta. V pridelavi je od leta 1952. Grm je bujen, 
širok in visok. Poganjki so številni, zelo dolgi, manj obraščeni s stranskimi 
poganjki in včasih nekoliko povešeni. Jagode so debele, okrogle, do rahlo 
sploščene, trdne, prekrite z obilnim in obstojnim poprhom, zato so svetlo 
modrega videza. Okus je srednje dober do dober. Zori srednje pozno, od 7 
do 10 dni za zgodnjimi sortami. Rodnost je velika in stalna. Odporna je na 
zimski mraz in sušo ter delno odporna proti boleznim.

Brigitta 
Avstralska sorta Brigitta, poznana tudi pod imenom Brigitta Bluen, je v 
pridelavi od leta 1980 dalje. Rast je bujna in pokončna. Zori pozno. Plod je 
velik, trden, zelo obstojen. V hladilnici lahko zdrži več kot en mesec. Barva 
je svetlo modra. Zaradi skladnosti med sladkorji in kislinami je okus zelo 
dober. Pridelek je srednje velik. Občutljiva je na brstno monilijo in zimski 
mraz. 

Coville
Sorta  Coville je križanka sort (Jersey x Pioneer) x Stanley. V pridelavi je 
od leta 1949. Grm je bujen, pokončen, odprt in visok. Jagode so zelo debe-
le, okroglaste do sploščene, pri muhi rahlo rebraste, trdne, svetlo modre. 
Okus je izredno dober, sladko kisel, usklajen. Zori pozno, od sredine julija 
naprej, tri tedne za sorto Earliblue. Rodnost je zelo velika. Odporna je proti 
nizkim zimskim temperaturam.

Elliott 
Sorta Elliott je križanka sort (Burlington x ((Dixi x (Jersey x Pioneer))). V 
pridelavi je od leta 1974. Grm je srednje visoke in pokončne rasti. Jago-
de so srednje debele, zelo trdne, svetlo modre barve z izrazitim poprhom. 
Okus je dober, rahlo kisel. Zori zelo pozno, 4 tedne za zgodnjimi sortami. 
Je rodovitna sorta, ki redno rodi. Je delno odporna na monilijo.

Ameriška borovnica Ameriška borovnica
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Seznam B

Bluetta 
Sorta Bluetta je križanka sort (North sedgwich lowbush x Coville) x Earli-
blue. V pridelavi je od leta 1968. Je srednje bujne rasti. Grm je pokončen 
in gosto razraščen, visok le do 1,5 m. Grozdi so majhni, okroglasti. Jagode 
so srednje debele, okroglaste in rahlo sploščene, srednje trdne, s srednje 
izraženim poprhom. Okus je dober, blag. Zori zelo zgodaj, nekaj dni pred 
sorto Earliblue, v zadnji dekadi junija. Pridelek je srednje velik. 

Draper* 
Sorta Draper je ameriškega izvora, skrižana leta 1990. V pridelavi je od leta 
2003. Je križanka sorte Duke in selekcije G751. Rast je bujna, pokončna. 
Veje so zmerno razvejane. Grozd je zelo rahel. Zori zgodaj do srednje po-
zno in zelo sočasno. Pridelek je zelo velik. Plod je srednje velik, zelo trden. 
Povrhnjica je trdna in zelo svetla. Okus je dober, blag, z malo kisline. Zelo 
je odporna na zimski mraz.

(foto: D. Koron)
Sorta Draper je novejša sorta 
ameriške borovnice. 

Nelson 
Ameriška sorta Nelson je križanka sorte Bluecrop s selekcijo G 107 (F-72 
x Berkeley). V pridelavi je od leta 1989. Rast je bujna, pokončna, srednje 
visoka. Je srednje pozna sorta. Primerna je za hladnejša območja. Plod je 
velik do zelo velik, trden, svetlo moder, z močnim poprhom. Okus je zelo 
dober, sladkorji in kisline so skladni. Pridelek je kakovosten in velik. Zah-
teva s humusom bogata tla. 

Liberty* 
Ameriška sorta Liberty je križanka sort Brigitta x Elliott, skrižana leta 
1991. V pridelavi je od leta 2003. Je križanka sort Brigitta x Elliott. Rast je 
bujna, pokončna, s številnimi zmerno obraščenimi poganjki. Je srednje po-
zna sorta. Pridelek je velik in se ga običajno obere v dveh do treh obiranjih. 
Plod je srednje velik, rahlo sploščen, zelo trden, z modrim poprhom. Okus 
je zelo dober, srednje kisel. Zelo je odporna na zimski mraz.

(foto: D. Koron)

Sorta Liberty je zelo odporna na 
zimski mraz. 

Ameriška borovnica Ameriška borovnica
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BEZEG (Sambucus nigra)

Seznam B

HASCHBERG

Seznam B

Haschberg
Sorta Haschberg je v pridelovalnih nasadih srednje Evrope najbolj razširje-
na sorta bezga. Je avstrijska selekcija divjega bezga Sambucus nigra. Rastli-
na ima zelo močno rast in je bogato rodna. Čas zorenja je precej neizena-
čen. Kobul je srednje velik. Jagode v kobulu so črne barve, srednje velike 
do velike. Imajo zelo visoko vsebnost barvil. Občutljiva je na listne uši. 

Bezeg
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OREH (Juglans regia)

Seznam A

FRANQUETTE

ELIT

FERNOR 

FERNETTE*

LARA 

G – 139

Seznam B

PARISIENNE

HARTLEY

JUPITER

MB - 24

MEYLANNAISE

RONDE DE MONTIGNAC

RASNA

ADAMS

CHANDLER

CISCO

     
  (Foto: A. Solar)

*  Zavarovanje sorte kot avtorskega dela na nivoju EU. Pri tem gre za zavaro-
vanje pravic žlahtnitelja ali njegovega zastopnika, ki s tem pridobi izključno 
pravico do razmnoževanja sorte. 

Kolekcijski nasad oreha v 
Mariboru 

Oreh
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Seznam A

Franquette
Sorta Franquette izvira z območja Isere v Franciji. Brsti po prvem maju. Je 
srednje do bujne rasti, odporna proti pozebi in malo občutljiva za bakte-
rijsko pegavost. Rodi redno in dobro. Opraševalke so sorte Meylannaise, 
Ronde de Montignac, Elit in MB-24. Plod je srednje velik, podolgovat z izra-
zito konico in šivom. Luščina je tanka, čvrsta, rahlo brazdasta in lepe svetle 
barve, izplen jedrca je 42 do 46 %. Jedrce je zelo svetlo, odličnega okusa in 
se lahko izlušči. Zori v drugi dekadi oktobra.

Elit
Sorta Elit je slovenska sorta. Brsti prve dni maja. Je odporna proti spomla-
danskim pozebam in srednje občutljiva za orehov ožig. Drevo je srednje 
bujne, nekoliko pokončne rasti. Opraševalke so sorte Parisienne, Franquet-
te, MB-24 in G-139; delno se lahko opraši tudi sama. Zarodi zgodaj, rodi 
redno in zadovoljivo. Plod je ovalne oblike, srednje velik. Luščina je svetla, 
gladka in prikupnega videza, izplen jedrca je 42 do 47 %. Jedrce je svetlo 
rumeno, zelo okusno in se zlahka izlušči. Zori sredi oktobra.

Fernor 
Sorta Fernor je francoski križanec med sortama Franquette in Lara. Br-
sti zelo pozno, med 1. in 5. majem. Je odporna za spomladanske pozebe 
in zelo malo občutljiva za bakterijsko pegavost. Drevo je srednje bujne, 
nekoliko pokončne rasti. Zelo zgodaj zarodi in je zelo rodna, saj rodi na 
obstranskih brstih. Opraševalke so sorte Fernette, Ronde de Montignac 
in Meylannaise. Plod je rahlo podolgovat, srednje velik, z dobro spojeno, 
svetlo in precej nagrbančeno luščino. Izplen jedrca je 43 do 47 %. Jedrce je 
zelo svetlo, odlične kakovosti. Zori drugi teden oktobra.

Jedrce sorte Fernor je zelo svetlo in 
odlične kakovosti. 

(foto: A. Solar)

Fernette*
Francoska sorta Fernette je križanec sort Franquette in Lara. Brsti zelo po-
zno, zato dobro kljubuje poznim spomladanskim pozebam. Občutljivost za 
bakterijsko pegavost je majhna. Raste srednje bujno, nekoliko razprostr-
to. Zarodi zelo zgodaj in redno ter obilno rodi - rodna je večina lateralnih 
brstov. Opraševalke so Franquette, Ronde de Montignac in Meylannaise. 
Plod je velik, okroglasto podolgovate, rahlo oglate oblike. Luščina je svetla, 
gladka in dobro spojena. Izplen jedrca je 46 do 50 %. Jedrce je veliko, neko-
liko rjavkasto in se zlahka izlušči. Zori v drugi dekadi oktobra.

Lara
Sorta Lara je naključni sejanec ameriške sorte Payne, odbran v Franciji. 
Brsti v zadnji dekadi aprila. Je zmerno občutljiva za spomladanski mraz, 
za bakterijsko pegavost so bolj občutljivi mladi poganjki. Drevo je bujne 
rasti, razprtega habitusa. Zarodi zelo zgodaj. Rodi na lateralnih brstih, zato 
je rodnost zelo obilna in redna. Opraševalke so sorte Franquette, Ronde de 
Montignac, Fernor, Fernette in Meylannaise. Plod je velik, privlačne okro-
glasto kopaste oblike. Luščina je svetla, gladka, z vmesnimi gubami, izplen 
jedrca je 45 do 50 %. Jedrce je svetlo rjavo. Zori v prvi polovici oktobra. 

G - 139 (Geisenheimska selekcija št. 139)
Geisenheimska selekcija št. 139 je stara sorta nemškega izvora. Brsti sre-
dnje pozno - okrog 25. aprila. Je srednje občutljiva za spomladanske poze-
be in glivično pegavost. Drevo je bujne rasti. Rodi redno in obilno. Opraše-
valke so sorte Franquette, Jupiter, Hartley, Fernor in Fernette; delno je tudi 
samooplodna. Plodovi so srednji do veliki, široko ovalne oblike. Luščina 
je zelo gladka, svetla, lepega videza. Izplen jedrca je 44 do 49 %. Jedrce je 
dobrega okusa in rumenkaste barve. Zori sredi oktobra.

Oreh Oreh
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Seznam B

Parisienne 
Sorta Parisienne je stara francoska sorta z območja Is?re. Brsti po prvem 
maju. Je odporna proti spomladanskim pozebam in malo občutljiva za 
bakterijsko pegavost. Drevo je bujne rasti. Zarodi zgodaj in srednje rodi. 
Opraševalke so sorte Ronde de Montignac, Meylannaise, Elit in MB - 24. 
Pri nas jo sadimo predvsem kot opraševalko sorte Elit. Plod je okroglasto 
ovalne oblike, srednje velik do velik. Luščina je nekoliko hrapava in rjav-
kasta. Jedrce je kakovostno, svetlo rjavo in se zlahka izlušči. Izplen znaša 
43 do 49 %.

Hartley
Sorta Hartley je stara ameriška sorta. Brsti sredi tretje dekade aprila. Je sre-
dnje občutljiva za spomladanski mraz in precej odporna proti bakterijski 
pegavosti. Raste srednje do bujno.  Zarodi zgodaj in rodi dobro, saj so ro-
dni tudi nekateri lateralni brsti. Opraševalke so sorte Elit, Franquette, Pa-
risienne, G-139. Plod je srednje velik, široko stožčaste oblike s poudarjeno 
konico. Luščina je svetla in gladka, jedrce pa kakovostno, svetlo rumeno in 
predstavlja 45 do 50 % teže celega ploda. Zori sredi oktobra.  

Jupiter
Sorta Jupiter je češkega izvora. Brsti v zadnji dekadi aprila. Je srednje obču-
tljiva za spomladanski mraz in bakterijsko pegavost. Drevo bujno raste in 
obilno rodi. Opraševalke so sorte Franquette, Elit in G-139; možna je tudi 
delna samooplodnja. Plod je srednje velik do velik, lepe okroglasto ovalne 
oblike. Luščina je svetlo rjava, dokaj gladka z dobro napolnjenim svetlim 
jedrcem. Izplen jedrca znaša 46 do 50 %. Zori v drugi polovici oktobra.   

MB - 24 (Mariborska selekcija št. 24)
Mariborska selekcija št. 24 je slovenska sorta. Brsti zelo pozno: po 5. maju. 
Je odporna proti spomladanskim pozebam in srednje odporna proti pega-
vosti. Drevo je srednje bujne, čokate rasti, rodi srednje in redno. Opraše-
valke so sorte Elit, Meylannaise in Ronde de Montignac. Plod je srednje 
velik, valjaste oblike, širok pri osnovi in z izrazitim šivom. Luščina je neko-
liko razbrazdana, svetlo rjave barve. Jedrca so odličnega okusa, svetla in se 
lahko izluščijo. Njihov izplen je 47 do 52 %. Zori konec oktobra. 

Meylannaise
Sorta Meylannaise je francoskega izvora. Brsti v začetku maja. Je odpor-
na proti spomladanskim pozebam in malo občutljiva za bakterijsko pega-
vost. Raste srednje do bujno, rodi redno in obilno. Opraševalke so sorte 
Franquette, Parisienne, Ronde de Montignac. Pri nas jo sadimo kot opra-
ševalko poznih sort. Ima velik plod, privlačne okroglasto kopaste oblike s 
svetlo, gladko luščino. Jedrce je svetlo in srednje zapolnjuje luščino, izplen 
znaša 43 do 45 %. Zori sredi oktobra.  

Ronde de Montignac
Sorta Ronde de Montignac je stara francoska sorta. Brsti po prvem maju. 
Je odporna proti spomladanskemu mrazu in zelo malo bočutljiva za bakte-
rijski ožig. Drevo raste nekoliko šibkeje. Rodnost je stalna in obilna. Opra-
šujeta jo sorti Meylannaise in MB-24. Pri nas se sadi zgolj za opraševanje 
drugih poznih sort. Plod je bolj droben, okroglaste oblike. Luščina je svetlo 
rjava, precej razbrazdana. Jedrce je svetlo rumeno in s 44 do 49 odstotnim 
izplenom dobro napolnjuje luščino. Zori konec oktobra. 

Rasna
Sorta Rasna je vojvodinska selekcija. Brsti sredi zadnje dekade aprila. Je 
zmerno občutljiva za spomladanske pozebe in precej odporna proti bak-
terijski pegavosti. Drevo je bujne, razprostrte rasti. Zarodi zgodaj in redno 
ter obilno rodi. Opraševalke so sorte Ronde de Montignac, Franquette in 
MB-24. Plod je velik, atraktivne, podolgovato okroglaste oblike z izrazito iz-
dolženim vrhom. Luščina je hrapava, sivkasto rjava. Jedrce je malo temnej-
še in predstavlja 48 do 52 % teže celega ploda. Zori v prvi polovici oktobra. 

Adams
Sorta Adams je ameriškega porekla. Brsti konec aprila. Je malo občutlji-
va za spomladanski mraz. Za bakterijsko pegavost so občutljivi predvsem 
plodovi. Drevo zelo bujno in čokato raste. Rodi tudi na nekaterih lateralnih 
brstih, zato je rodnost dobra. Opraševalke so sorte Rasna, Ronde de Mon-
tignac, Meylannaise in Elit. Plod je velik, okroglasto podolgovat z močnej-
šim šivom in konico. Luščina je svetla, rahlo razbrazdana, izplen jedrca je 
44 do 47 % in je svetlo rjavkaste barve. Zori sredi oktobra. 

Chandler 
Sorta Chandler je ameriški križanec med sorto Pedro in selekcijo UC56-
224. Odžene sredi zadnje dekade aprila, zato je zmerno občutljiva za pozen 
spomladanski mraz. Za glivično rjavo pegavost je skoraj neobčutljiva, bak-

Oreh Oreh
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terijski ožig pa se pojavi predvsem na bujno rastočih poganjkih v deževnih 
letih. Drevo raste srednje bujno in ima nekoliko pokončen habitus. Zarodi 
zelo zgodaj in obilno rodi – tudi na večini lateralnih brstov. Opraševalne 
sorte so Fernor, Fernette, Franquette, Meylannaise, Elit, Rasna, Ronde de 
Montignac in Cisco. Plod je velik, podolgovat, z lepo, svetlo in gladko lušči-
no.  Izplen jedrca je 44 do 50 %.  Jedrce je zelo svetlo in okusno ter se dobro 
izlušči. Zori sredi oktobra.

(foto: A. Solar)

Cisco
Sorta Cisco je ameriški križanec sort Meylan x Pedro. Odžene v zadnji 
dekadi aprila, en teden pred sorto Franquette. Je zmerno občutljiva za spo-
mladanske pozebe, za bakterijski ožig pa so nekoliko bolj občutljivi samo 
plodovi. Drevo je šibkejše rasti, rahlo pokončnega habitusa in gosto obra-
ščeno z rodnimi lateralnimi poganjki. Rodnost je srednja do obilna, zelo 
odvisna od rastnih razmer. Oprašujejo jo sorte G-139, Fernor in Franquette. 
Plodovi so srednje veliki, privlačne okroglasto podolgovate oblike. Luščina 
je svetla in gladka, izplen jedrca je 46 do 48 %. Jedrce je svetlo, okusno  in 
se lepo izlušči. Zori v drugi polovici oktobra.

Plodovi oreha sorte Cisco so 
srednje veliki ter privlačne okro-
glasto podolgovate oblike. 

LESKA (Corylus avellana)

Oreh
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Seznam A

ISTRSKA DOLGOPLODNA LESKA 

MERVEILLE DE BOLLWILLER

ENNIS

TONDA DI GIFFONI

DARIA

Seznam B

FERTILE DE COUTARD

BUTLER

SEGORBE

TONDA GENTILE ROMANA

FERCORIL CORABEL®

NEGRET

PAUETET

GUNSLEBENSKA

RICCIA DI TALANICO

TONDA GENTILE DELLE LANGHE

HALSKA LESKA

ISTRSKA OKROGLOPLODNA LESKA 

KRIŽANEC št. 119

LEWIS

CLARK

OSU 228.084   TONDA PACIFICA ®

  

®  Blagovna znamka oz. tržno ime sorte. Pod tem imenom je narejen marketin-
ški  pristop in razpoznavnost sorte

(foto: A. Solar)

Seznam A

Istrska dolgoplodna leska 
Sorta Istrska dolgoplodna leska zvira iz Istre in je dobro udomačena v 
Sloveniji. Njeno drugo poimenovanje je Istrska debeloplodna leska. Ra-
ste srednje bujno do bujno in ima značilen razprt, povešav habitus. Rodi 
zelo obilno. Za lešnikarja in brstno pršico je malo občutljiva. Cveti in brsti 
srednje zgodaj. Opraševalke so Rimska, Halska, Istrska okrogloplodna in 
Landsberška dolgoplodna leska. Plod je velik in podolgovat. Ob zrelosti ne 
izpade iz zelene ovojnice. Luščina je srednje debela, privlačne lešnikove 
barve. Jedrce je podolgovato s poudarjeno konico in tanko ter gladko po-
vrhnjico (testo), ki pri praženju v celoti odstopi. Izplen jedrca je 39 do 43 
%. Zori sredi septembra. 

Merveille de Bollwiller 
Sorta Merveille de Bollwiller ima tuje ime Wunder aus Bollwiller. Je nezna-
nega, morda francoskega morda nemškega izvora. V Ameriki jo istovetijo 

Nasad leske na nizkem deblu. 

Leska
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s sorto Halska leska. Raste zelo bujno in pokončno. Rodnost je srednja. 
Odporna je proti brstni pršici in srednje občutljiva za lešnikarja. Cveti in 
brsti pozno. Opraševalke so sorte Butler, Ennis, Segorbe, Pauetet, Fertile 
de Coutard in Cosford. Plod je velik, atraktivne stožčaste oblike. Izpadanje 
iz zelene ovojnice je srednje. Luščina je debelejša, rdečkaste do maroni-rja-
ve barve. Jedrce je stožčasto s tanko, mestoma odebeljeno testo, ki popol-
noma odstopi ob praženju. Izplen jedrca je 38 do 40 %. Zori v drugi dekadi 
septembra.   

(foto: A. Solar)

Ennis
Sorta Ennis je ameriška sorta šibke do srednje bujne rasti in dobre ter 
redne rodnosti. Za lešnikarja in brstno pršico je malo občutljiva. Cveti in 
brsti pozno. Opraševalke so sorte Butler, Pauetet, Cosford in Merveille de 
Bollwiller. Plod je velik, ovalno okrogel. Ko dozori, skoraj vedno izpade iz 
zelene ovojnice. Luščina je srednje debela, prikupnega videza, svetle lešni-
kove barve s temnejšimi vzdolžnimi prižami in svetleča. Jedrce je ovalno 
zašiljeno, z debelejšo, a gladko testo, ki se pri praženju slabo odlušči. Iz-
plen jedrca je 43 do 45 %. Zori sredi septembra.

Tonda di Giffoni
Sorta Tonda di Giffoni izvira iz osrednje Italije. Bujno raste in dobro ter 
redno rodi. Za lešnikarja in leskovo brstno pršico je zelo malo občutljiva. 
Cveti in brsti zgodaj. Opraševalke so sorte Riccia di Talanica, Tonda gentile 

Plodovi sorte Ennis so ovalno 
okrogli, luščina pa ima temnejše 
vzdožne priže. 

Romana, Fertile de Coutard, Gunslebert, Tonda gentile delle Langhe, Se-
gorbe in Pauetet. Izpadanje zrelih lešnikov iz zelene ovojnice je srednje do 
popolno. Plod je srednje debel, okrogel z izrazito vzdolžno brazdo. Luščina 
je tanka, lepo rjava z vzdolžnimi svetlejšimi prižami. Jedrce je okroglasto 
srčasto s srednje kompaktno testo, ki se pri praženju popolnoma odlušči. 
Izplen jedrca je 44 do 48 %. Zori v začetku septembra.

Daria 
Sorta Daria je italijanska križanka med sortama Tonda gentile delle Lang-
he in Cosford. Raste srednje bujno in srednje pokončno, rodi zelo dobro. Je 
precej občutljiva za brstno pršico in dokaj odporna proti lešnikarju. Cveti 
in brsti srednje zgodaj. Oprašujejo jo sorte Istrska dolgoplodna leska, Co-
rabel, Campanica, Fertile de Coutard in Pauetet. Plod je srednje velik in 
okrogel. Ko je zrel, vedno izpade iz zelene ovojnice. Tudi jedrce je okro-
glasto in ima tanko in gladko testo. Izplen jedrca je okrog 48 do 52 %. Zori 
konec avgusta do začetka septembra.

Leska Leska
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Seznam B

Fertile de Coutard 
Poreklo sorte Fertile de Coutard ni povsem znano, morda je francoska sorta, 
morda ameriška, odbrana iz neke španske populacije. Njena sinonima sta 
Barcelona in Castanyera. Zelo bujno raste in obilno rodi. Je nekoliko bolj ob-
čutljiva za lešnikarja in malo za brstno pršico. Cveti in brsti zgodaj. Opraše-
valke so sorte Gunslebert, Merveille de Bollwiller, Segorbe, Negret in Butler. 
Plod je velik, široko okroglast z razmeroma debelo luščino, temno kostanje-
ve barve brez leska. Izpadanje zrelih lešnikov iz zelene ovojnice je skoraj po-
polno. Jedrce je okroglo konične oblike s tanko in temno testo, ki se srednje 
dobro lušči po praženju. Izplen jedrca je 42 do 46 %. Zori sredi septembra.

Butler
Sorta Butler je ameriškega izvora. Raste zelo bujno, pokončno. Rodi redno 
in obilno. Za lešnikarja in brstno pršico je precej občutljiva. Cveti in brsti 
zelo pozno. Oprašujeta jo sorti Merveille de Bollwiller in Ennis. Plod je 
velik, valjaste oblike, privlačnega videza. Ko je zrel, lepo izpade iz zelene 
ovojnice. Luščina je svetleče temno rjave barve. Jedrce je podolgovato ogla-
to z dokaj kompaktno testo, ki po praženju skoraj v celoti ostane na jedrcu. 
Izplen jedrca je 43 do 47 %. Zori v prvi polovici septembra. 

Segorbe
Sorta Segorbe je najverjetneje španskega izvora. Raste zelo bujno, pokončno in 
dobro rodi. Za lešnikarja je malo občutljiva in nekoliko bolj za brstno pršico. Cveti 
in brsti pozno. Opraševalke so sorte Fertile de Coutard, Tonda di Giffoni, Butler, 
Ennis, Merveille de Bollwiller, Pauetet in Butler. Plod je srednje debel, okroglasto 
podolgovate oblike. Zreli lešniki lepo popadajo iz zelene ovojnice. Luščina je sre-
dnje debela, svetlo rjava in svetleča. Jedrce je okroglasto ovalno s tanko testo, ki se 
pri praženju odlušči. Izplen jedrca je 40 do 45 %. Zori sredi septembra. 

Tonda gentile Romana
Sorta Tonda gentile Romana s sinonimom Tonda Gentile di Viterbo je sta-
ra italijanska sorta. Raste srednje bujno in dobro rodi. Je malo občutljiva 
za lešnikarja in skoraj odporna proti leskovi brstni pršici. Cveti in brsti 
srednje pozno. Opraševalke so sorte Tonda di Giffoni, Tonda gentile delle 
Langhe, Riccia di Talanica. Plod je srednje debel, okrogel. Izpadanje zrelih 
plodov iz zelene ovojnice je popolno. Luščina je tanka, kostanjeve barve 
z rahlimi vzdolžnimi progami. Jedrce je okroglo s tanko testo, ki se slabo 
praži. Izplen jedrca je 44 do 47 %. Zori v začetku septembra.   

Fercoril Corabel®

Francoska sorta Fercoril s trgovskim imenom Corabel je naravni sejanec 
sorte Fertile de Coutard. Raste zelo bujno in precej pokončno, rodi srednje 
do obilno. Je dokaj odporna proti brstni pršici in srednje občutljiva za le-
šnikarja. Cveti in brsti zelo pozno. Najbolje jo oprašuje sorta Merveille de 
Bollwiller, delno tudi sorti Pauetet in Fertile de Coutard. Plod je zelo velik, 
okroglast, atraktivnega izgleda. Ko je zrel, izpade iz zelene ovojnice. Lušči-
na je lepe temno rdečkastorjave barve z rahlimi prižami. Jedrca so okrogla-
sta s srednje kompaktno testo, ki se srednje dobro praži. Izplen jedrca je 43 
do 48 %. Zori v drugi dekadi septembra.   

Negret
Sorta Negret je španskega izvora. Raste šibko do srednje bujno in dobro 
rodi. Za lešnikarja je srednje občutljiva in precej odporna proti brstni pr-
šici. Cveti in brsti srednje zgodaj. Opraševalke so sorte Tonda di Giffoni, 
Gunslebert, Fertile de Coutard, Cosford in Segorbe. Plod je srednje dro-
ben, rahlo podolgovat. Ko je zrel, skoraj vedno izpade iz zelene ovojnice. 
Luščina je srednje debela, temnejša z vzdolžnimi prižami in sivkasto koni-
co. Jedrce je okroglasto ovalno s srednje kompaktno testo, ki ob praženju 
lepo odstopi. Izplen jedrca je 45 do 47 %. Zori v drugi dekadi septembra. 

Pauetet
Sorta Pauetet je naravni sejanec španskega izvora. Raste nekoliko pokonč-
no in zelo bujno, rodi redno in zelo dobro. Je malo občutljiva za brstno pr-
šico in srednje za lešnikarja. Cveti in brsti srednje zgodaj. Opraševalke so 
sorte Segorbe, Merveille de Bollwiller in Fertile de Coutard. Plod je droben 
do srednje velik, okroglasto podolgovat. Izpadanje zrelih plodov iz zelene 
ovojnice je popolno. Luščina je privlačne temno rjave barve z izrazito sivo 
konico. Jedrce je okroglo s temno, kompaktno testo, ki se odlično praži. 
Izplen jedrca je 46-50 %. Zori v prvi dekadi septembra.

Gunslebenska
Sorta Gunslebenska (Gunslebert) je neznanega, verjetno nemškega pore-
kla. Raste zelo bujno, robustno in dobro rodi. Je precej občutljiva za lešni-
karja in malo za brstno pršico. Cveti in brsti pozno. Oprašuje jo  sorta Cos-
ford, sama je dobra opraševalka številnim drugim sortam.  Plod je srednje 
velik, podolgovate oblike z rahlimi vzdolžnimi brazdami. Ko je zrel, lepo 
izpade iz zelene ovojnice. Luščina je srednje debela, svetlo rjava in svetleča 
s prižami. Jedrce je podolgovato z dokaj kompaktno testo, ki se srednje 
dobro praži. Izplen jedrca je 42 do 45 %. Zori sredi septembra.  

Leska Leska
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Riccia di Talanico
Sorta Riccia di Talanico (Riccia di Roccarainola) izvira iz Italije. Bujno ra-
ste in obilno rodi. Malo je občutljiva za lešnikarja in skoraj odporna proti 
brstni pršici. Cveti in brsti srednje do pozno. Opraševalke so sorte Tonda 
gentile Romana, Negret, Fertile de Coutard in Campanica. Plod je srednje 
debel, okroglo ovalne oblike s tanko luščino svetlo lešnikove barve. Izpa-
danje zrelih lešnikov iz ovojnice je zelo dobro. Jedrce je okroglasto in ima 
tanko testo, ki pri praženju lepo odstopi. Izplen jedrca je 48 do 51 %. Zori 
v prvi dekadi septembra. 

Tonda gentile delle Langhe 
Sorta Tonda gentile delle Langhe je poznana tudi pod imenom Tonda Gen-
tile del Piemonte. Je severnoitalijanska sorta srednje bujne rasti, povprečne 
rodnosti in zelo kakovostnih plodov. Je precej občutljiva za brstno pršico 
in dokaj odporna proti lešnikarju. Cveti in brsti zelo zgodaj. Opraševalke 
so sorte Cosford, Negret, Gunslebert, Daria in križanec št. 119. Plod je 
srednje debel in skoraj pravilne, okrogle oblike. Ko je zrel, izpade iz zelene 
ovojnice. Luščina je tanka, bleščeče svetlo rjave barve. Jedrce je okroglo s 
tanko testo, ki se pri praženju popolnoma odlušči. Izplen jedrca je 44 do 47 
%. Zori že konec avgusta.   

Halska leska 
Sorta Halska leska (Halska orjaška leska, Hall’s Giant, Hallesche Riesen) 
je stara nemška sorta bujne pokončne rasti in povprečne rodnosti. Proti le-
šnikarju in brstni pršici je srednje odporna. Cveti in brsti pozno. Zanimiva 
je predvsem kot opraševalka za Istrsko dolgoplodno lesko. Plod je velik, 
značilno stožčaste, rahlo podolgovate oblike. Iz zelene ovojnice izpade več 
kot polovica zrelih lešnikov. Luščina je debela, svetlo rjave barve in privlač-
nega izgleda. Jedrce je podolgovato zašiljeno s tanko testo, ki se odlično 
praži. Izplen jedrca je 40 do 43 %. Zori v drugi dekadi septembra. 

Istrska okrogloplodna leska 
Istrska okrogloplodna leska izvira iz Istre. Je srednje bujne rasti, Rodnost je 
srednja. Za lešnikarja in brstno pršico ni posebno občutljiva. Omenjamo jo 
samo kot dobro oprašavalko za Istrsko dolgoplodno lesko. Plod je srednje 
velik, okroglaste oblike. Izpadanje zrelih lešnikov iz ovojnice je srednje. 
Luščina je srednje debela, prikupne temnejše lešnikove barve z rahlimi 
prižami. Jedrce je okroglasto s tanko testo. Izplen jedrca je 42 do 45 %. Zori 
konec avgusta oz. v začetku septembra. 

Križanec št. 119 
Sorta z oznako Križanec št. 119 je nastala na Univerzi v Torinu s križanjem 
sort Tonda gentile delle Langhe in Cosford. Bujno raste in zelo dobro rodi. 
Je malo občutljiva za brstno pršico in srednje za lešnikarja. Cveti in brsti sre-
dnje zgodaj. Oprašujejo jo sorte Tonda gentile Romana, Negret, Pauetet, Fer-
tile de Coutard in Istrska dolgoplodna leska. Plod je okrogel in srednje velik. 
Ko je zrel, vedno izpade iz zelene ovojnice. Okroglo jedrce ima tanko testo, 
ki se odlično praži. Izplen jedrca je 48 do 50 %. Zori v prvi dekadi septembra.

Lewis
Sorta Lewis je križanka med OSU17.028 (Barcelona x Tombul Ghiaghli) in 
sorto Willamette, vzgojena na Univerzi Oregon, ZDA. Raste srednje bujno, 
zarodi zgodaj in dobro rodi. Je malo občutljiva za lešnikarja in nekoliko bolj 
za leskovo brstno pršico. Cveti in ozeleni srednje pozno. Priporočeni opra-
ševalni sorti sta Tonda di Giffoni in Halska leska. Plod je okroglast, srednje 
velik do velik, izenačen po obliki. Ob zrelosti vedno izpade iz zelene ovojni-
ce. Luščina je nekoliko rdečkastorjava, rahlo prižasta, s sivim poprhom na 
konici. Jedrce je okroglo, izenačene oblike in ima tanko testo, ki pri praženju 
lepo odstopi. Izplen jedrca je 45 do 50 %. jedrca. Zori sredi septembra.

Clark
Sorta Clark je križanka med sorta-
ma Tombul Ghiaghli in Willamette, 
vzgojena na Univerzi v Oregonu, 
ZDA. Rast je šibkejša do srednje 
bujna. Zarodi zgodaj, rodi obilno. 
Je skoraj neobčutljiva za lešnikarja 
in zelo malo za leskovo brstno pr-
šico. Cveti in brsti srednje pozno. 
Oprašujejo jo Halska leska, Istrska 
dolgoplodna leska, Negret in Paue-
tet. Plodovi so okrogli, izenačeni po 
obliki, srednje debeli. Ko dozorijo, 
stoodstotno izpadejo iz zelene ovoj-
nice. Luščina je rjavorumenkasta z 
rahlim sivim poprhom na konici. 
Jedrce je okroglo, s tanko in gladko 
testo, ki pri praženju lepo odstopi. 
Izplen jedrca je 48 do 52 %. Dozori 
v prvi polovici septembra.

Izplen jedrca je pri sorti Clark zelo 
visok. 
(foto: A. Solar)

Leska Leska
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OSU 228.084 Tonda pacifica®

Sorta z oznako OSU 228.084 in tržnim imenom Tonda pacifica je križanka 
med sortama Tonda gentile delle Langhe in OSU 23.024. Izvira iz žlahtni-
teljskega programa Univerze Oregon, ZDA in je bila v letu 2010 registri-
rana kot nova sorta za slaščičarsko industrijo. Pri nas smo jo preizkuša-
li pod imenom OSU 228.084. Raste srednje bujno in razvije širok, nizek 
grm. Rodnost je zelo dobra. Cveti zgodaj, brsti srednje zgodaj. Priporoče-
ne opraševalne sorte so Segorbe, Halska leska, Pauetet in Negret. Razvije 
veliko moških socvetij, zaradi česar je tudi sama dobra opraševalka. Plod 
je srednje velik, pravilne okroglaste oblike. Luščina je tanka, svetlo rjava 
do rahlo rumenkasta z nežnimi temnejšimi prižami. Jedrce je hrustljavo s 
tipično lešnikovo aromo. Po obliki je okroglo z nekoliko debelejšo testo, 
ki se srednje dobro odlušči pri praženju. Izplen jedrca je 46 %. Plodovi do-
zorijo v drugi dekadi septembra. Sorta je zanimiva predvsem zaradi dobre 
rodnosti, pa tudi kot potencialna opraševalka. Zahteva pa nekoliko redkej-
še sajenje.

 (foto: A. Solar)
Sorta leske z oznako OSU 
228.084 je na trgu poznana pod 
imenom Tonda pacifica.

KOSTANJ (Castanea x sativa)

Leska
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Seznam A

MARSOL 

MARAVAL

BOUCHE DE BETIZAC

PRECOCE MIGOULE

Seznam B

GARRONE ROSSO

SOBOTA

COLOSSAL

(foto: A. Solar)
Odrasel kostanj na brežini. 

Seznam A

Marsol
Sorta Marsol je naravni hibrid evropskega (Castanea sativa) in japonskega 
kostanja (Castanea crenata) francoskega porekla. Raste zelo bujno, precej 
pokončno. Rodnost je srednja. Je srednje občutljiv za kostanjevega raka, 
odporen proti spomladanskemu in jesenskemu mrazu in malo občutljiv za 
črnilavko. Cveti zgodaj. Oprašujejo ga sorte Precoce Migoule, Bournette in 
Marigoule. Zori v začetku oktobra. V ježici se razvijeta dva do trije normal-
ni plodovi, ki so okroglasto trikotne oblike,  svetleče rdečkasto rjave barve. 
Tehtajo povprečno 13 - 15 g (80 - 67 plodov v kg). Plodovi so v glavnem 
monoembrionalni z majhno stopnjo zajedanja povrhnjice (teste) v jedro. 

Maraval 
Sorta Maraval je naravni hibrid evropskega in japonskega kostanja franco-
skega porekla. Drevo je šibkejše do srednje bujne, rahlo pokončne rasti. Je 
občutljiv za kostanjevega raka, odporen proti spomladanskemu in jesen-
skemu mrazu in dokaj odporen proti črnilavki. Cveti srednje zgodaj. Opra-
šujeta ga sorti Précoce Migoule in Marigoule. Zori v drugi dekadi oktobra. 
V ježici sta eden ali dva normalno razvita ploda, redkeje trije. Plod je zelo 
velik, v povprečju tehta 15 - 17 g (67 - 59 plodov v kg). Je široko eliptično 
trikotne oblike,  svetleče, temno rjavo rdečkaste barve z rahlimi prižami. 
Najmanj 95 % plodov je monoembrionalnih. Testa se ne zajeda v jedro.  

Bouche de Betizac 
Sorta Bouche de Betizac je francoski križanec med kitajskim kostanjem (C. 
crenata) in sorto Bouche Rouge (C. sativa). Raste bujno in dokaj pokončno. 
Je občutljiv za spomladanske pozebe. Občutljivost za kostanjevega raka je 
manjša. Brsti in cveti razmeroma zgodaj. Opraševalke so sorte Bournet-
te, Précoce Migoule, Maraval in Marsol. Zarodi zgodaj. Rodi zelo dobro 
in redno. Zori konec septembra, v začetku oktobra. Običajno razvije dva 
normalna ploda v ježici. Plod je zelo velik, ploščat, široko eliptične oblike, 
z velikim hilumom, v povprečju je težak okrog 16 g (63 plodov v kg). Pe-
rikarp je privlačne temno rdečkasto kostanjeve barve. Povrhnjica se zelo 
šibko zajeda v jedro. Monoembrionalnih je 80 do 90 % plodov.    

Kostanj Kostanj
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(foto: A. Solar)

Precoce Migoule 
Sorta Precoce migoule je naravni hibrid evropskega kostanja in japonskega 
kostanja francoskega porekla. Drevo je srednje do šibke rasti, pokončne-
ga habitusa in redko obraščeno. Rodi zelo dobro. Je srednje občutljiv za 
kostanjevega raka. Brsti zgodaj, cveti srednje zgodaj. Oprašujejo ga Mara-
val, Marigoule in Bournette. Sam je dober opraševalec številnih sort. Zori 
konec septembra. V ježici so dva do trije normalno razviti plodovi. Plod je 
velik, trikotno eliptične oblike, svetlo mahagonijeve barve, težak 12 - 15 
(največ 18) g. Zajedanje teste v jedro je srednje, sicer pa je notranja kako-
vost plodov nekoliko slabša, saj je lahko do 40 % plodov poliembrionalnih.

Plodovi sorte Precoce migoule 
so trikotno eliptične oblike. 

Seznam B

Garrone rosso 
Sorta Garrone rosso je stara itali-
janska sorta iz okolice Cunea (SZ 
Italija, pokrajina Piemonte). Pripa-
da vrsti navadnih kostanjev (Ca-
stanea sativa ). Drevo je srednje 
bujne rasti. Krošnja je srednje go-
sto obraščena, z dokaj pokončnimi 
ogrodnimi vejami ter položnejšimi 
stranskimi vejami. Zarodi zgodaj 
in dobro rodi. Zori sredi oktobra 
in zelo skoncentrirano. Običajno 
so dva do trije normalni plodovi 
v ježici. Plod je srednje debel: v 
1 kg je od 76 do 94 kostanjev. Po 
obliki je transverzalno eliptičen, 
ima dolg in ozek hilum. Barva lu-
pine je temno do rdečkasto rjava 
z zelo rahlo izraženimi vzdolžnimi 
prižami. Jedro je monoembrional-
no. Testa je tanka in se zelo malo 
zajeda v jedro. 

Sobota 
Sorta Sobota je selekcija domačega kostanja, odbrana iz lokalne avtohtone 
populacije v kraju Panovci v Prekmurju in je dobro prilagojena domačim 
pridelovalnim pogoejm. Rast je srednje bujna in robustna. Krošnja je gosto 
obraščena s kratkimi čokatimi poganjki. Zarodi nekoliko kasneje kot znani 
evrojaponski križanci. Rodnost je srednja. Zori v prvi polovici oktobra. V 
ježici se razijejo dva do trije normalni plodovi, ki ob zrelosti lepo izpadejo. 
Plod je široko eliptične oblike z ozkim in dolgim hilumom. Spada med 
srednje debele kostanje: v 1 kg je od 90 do 103 plodov. Lupina je privlačne, 
skoraj črne do mahagonijeve barve s še temnejšimi prižami. Jedro je mono-
embrionalno, zajedanje povrhnjice v jedro je rahlo do srednje. 

V ježici sorte Garrone rosso so obi-
čajno dva ali trije normalno razviti 
plodovi.              (foto: A. Solar)

Kostanj
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Colossal
Sorta Colossal je evrojaponski križanec (C. sativa x C. crenata) vzgojen na 
začetku 20. stoletja v Kaliforniji, ZDA. Avtor F. Gillet. Raste srednje bujno. 
Habitus je rahlo razprostrt, poganjki gosto obraščeni. Rodni sta lahko več 
kot dve tretjini enoletnih poganjkov, zato je rodnost dobra. Je srednje ob-
čutljiv za kostanjevega raka. Cveti in brsti razmeroma zgodaj. Ker ima ste-
rilen cvetni prah, ga posadimo skupaj s sortami Precoce Migoule, Marsol 
ali Marigoule. Plod je težak okrog 16 g in več ter ima vsaj 60 plodov/kg. V 
ježici so dva do trije normalno razviti plodovi, ki ob zrelosti lepo izpadejo. 
Plodovi so široko ovalne do okroglaste oblike. Lupina je rdečkastorjave 
barve z rahlimi prižami. Jedro je zelo redko zgrajeno iz dveh embrijev. Po-
vrhnjica je nekoliko debelejša, a se zelo šibko zajeda v jedro. Zori zgodaj, 
konec septembra. Sorto priporočamo zaradi solidne rodnosti in dobre pri-
lagojenosti na naše razmere pridelovanja.

MANDELJ (Prunus dulcis)

Kostanj
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Seznam B

TUONO

SUPERNOVA

NONPAREIL

FERRAGNES

TEXAS

CRISTOMORTO

(foto: B. Godec)

Seznam B

Tuono 
Sorta Tuono je stara italijanska sorta neznanih staršev. Sodi med avtofertil-
ne (samooplodne) sorte. Dobro jo oprašujeta tudi sorti Ferragnes in Texas. 
Rodi srednje obilno. Zori v 1. dekadi septembra. Plod je velik (3,8 g), okro-
glasto mandljaste oblike. Izplen jedrca je do 41 %. V luščini, ki je zelo trda, 
je 25 do 35 % dvojnih jedrc. 

Plod mandlja sestavljata usnjati 
ovoj ter koščica, v kateri je 
užitno seme.

Supernova 
Sorta Supernova je italijanskega izvora in prihaja z Inštituta za sadjarstvo v 
Rimu. Je tip stare italijanske sorte Fascionello, za katero novejše raziskave 
kažejo, da gre za sorto Tuono. Sorta Supernova je avtofertilna in dobro 
rodna sorta. Cveti srednje pozno, zori v 1. dekadi septembra. Plod je velik 
(3,6 g), mandljaste oblike s trdo luščino, v kateri je do 15 % dvojnih jedrc. 
Izplen jedrca je okrog 35 %. 

Nonpareil
Sorta Nonpareil je ameriška avtosterilna (samoneoplodna) sorta. Dobro jo 
oprašuje stara francoska sorta Ne plus ultra. Rodi srednje obilno. Zori sre-
di septembra. Plodovi so srednje debeli (2,1 g), pravilne mandljaste oblike. 
Luščina je mehka in vsebuje samo do 2 % dvojnih jedrc. Jedrce je sladkasto 
in ima do 54 odstotni izplen.  

Ferragnes
Sorta Ferragnes je francoska križanka med sortama Cristomorto in Ai. 
Cveti pozno. Je avtosterilna. Dobro jo oprašujeta sorti Supernova in Tuono. 
Rodnost je obilna. Zori v 2. dekadi septembra. Plod je velik (3,5 g), pravilne 
mandljaste oblike. Luščina je zelo trda. Kakovostno jedrce predstavlja do 
41 % teže celega ploda. Dvojnih jedrc nima.  

Texas
Sorta Texas je ameriškega izvora in znana tudi pod imenom Mission. Vzgo-
jena je bila v Kaliforniji, verjetno iz francoske sorte Languedoc. Cveti po-
zno in je avtosterilna. Dobro jo oprašuje Nonpareil. Rodnost je srednja. 
Zori konec septembra. Plod je velik (3,0 g), okroglasto mandljaste oblike. 
Luščina je poltrda in ima do 39 % dvojnih jedrc. Jedrce je veliko s 50 odsto-
tnim izplenom.

Cristomorto
Sorta Cristomorto je stara italijanska sorta iz pokrajine Puglia. Sodi med 
avtosterilne sorte z zelo dobro rodnostjo. Dobra opraševalka je sorta Texas. 
Cveti pozno in prenese tudi nižje temperature med cvetenjem. Zori sredi 
septembra. Plod je zelo velik (4,5 g). Ima podolgovato mandljasto obliko 
in poltrdo luščino. Izplen jedrca je do 36 %. V luščini je lahko 20 do 25 % 
dvojnih jedrc.

Mandelj Mandelj
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OLJKA (Olea europaea)

Skupina sort oljk za predelavo v olje

Seznam A

ISTRSKA BELICA

LECCINO

Seznam B

ARBEQUINA

BUGA 

CIPRESSINO

CORATINA

ČRNICA

FRANTOIO

GRIGNAN

LECCIO DEL CORNO

LECCIONE

MAURINO

MORAIOLO

OBLICA

PENDOLINO

(foto: B. Godec)
Oljka je sadna rastlina z veliko 
sposobnostjo  regeneracije. 

Oljka
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Skupina sort oljk za predelavo v olje in za vlaganje (kombinirane sorte)

Seznam B

ITRANA

PICHOLINE

Skupina sort oljk za vlaganje

Seznam B

ASCOLANA TENERA

MATA

SANTA CATERINA

ŠTORTA

Skupina sort oljk za predelavo v olje
Seznam A

Istrska belica
Sorta Istrska belica ima naslednje sinonime in tuja poimenovanja: Belica, 
Bianchera, Bianca Istriana, Cepljena belica, Plemenita belica in Žlahtna be-
lica. Sorta po nekaterih podatkih izhaja iz Boljunca v zaledju Trsta, sicer 
pa je najbolj razširjena v Slovenski Istri in zaledju Trsta. Prisotna je tudi v 
preostalem delu Istre, v Kvarnerju, nekoliko manj pa v Dalmaciji. Istrska 

belica je po trditvah iz literature samooplodna, vendar ugotavljamo, da je 
oploditev boljša v mešanih nasadih. Značilna zanjo je zaprta, pokončna 
in metlasta rast ter nekoliko kasnejši vstop v rodnost. Dozorevanje je po-
zno v jeseni (od druge polovice novembra do sredine decembra). Plodovi 
so srednje debeli, navadno ob obiranju še svetlo zelene barve, ki kasneje 
prehaja prek temno rdečkaste do temne skoraj črne barve. Dozorevanje je 
neenakomerno. Na dobro pripravljenih zemljiščih s primerno agrotehniko 
zelo dobro in redno rodi, namenjena pa je predvsem predelavi v olje, saj 
ima izredno visoko vsebnost olja (v naših razmerah vsebuje približno 5 % 
več olja kot sorta Leccino). Olje pridobljeno iz te sorte je običajno sveže, 
grenko in pikantno z visoko vsebnostjo biofenolov ter nizko vsebnostjo 
tokoferolov. Istrska belica dobro prenaša nekoliko nižje temperature, ob-
čutljiva pa je na napad oljčne muhe, oljčnega molja in pavje oko (kozavost).  

Leccino
Sorta Leccino ima sinonime Leccio, Premice in Silvestrone. Je toskanska 
sorta, ki je močno razširjena po celi Italiji, hkrati pa je močno zastopana 
sorta v svetu. Pri nas je močneje zastopana v novejšem obdobju (od osem-
desetih let dalje).  Sorta Leccino potrebuje za dobro oploditev opraševalce 
(Pendolino, Maurino, Frantoio, Istrska belica). Rastlina je srednje bujna, ši-
roko razraščena in dokaj pokončne rasti. Plodovi dozorevajo zgodaj (že od 
druge polovice oktobra dalje), obiranje pa navadno poteka do sredine no-
vembra. Sorta ima srednje debele plodove, ki se ob dozorevanju obarvajo 
v črno. Prednost te sorte je zgodnji vstop v rodno obdobje, v ustreznih raz-
merah pa je njena rodnost dobra, vendar nekoliko slabša od sorte Istrska 
belica. Poleg tega se v naših razmerah v polni rodnosti pojavlja izmenična 
rodnost. Sorta Leccino vsebuje manj olja od sorte Istrska belica, olje pa je 
bolj sladkega okusa s srednjo vsebnostjo biofenolov in tokoferolov. Sorta 
dobro prenaša nizke temperature in vetrove, odporna je proti pavjemu oče-
su (kozavost), manj občutljiva za oljčno muho, občutljiva pa na sajavost.

Najbolj zreli plodovi sorte Istrska 
belica so temno obarvani.

(foto: B. Godec)

Oljka Oljka
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Seznam B

Arbequina 
Tuja imena za sorto Arbequina so Arbequi, Arbequin in Blancal.To je sorta, 
ki izhaja iz Španije (Katalonije), kjer je znana kot manj občutljiva na nizke 
temperature in je cenjena zaradi visoke in redne rodnosti. V primerjavi z 
našimi glavnimi sortami je sicer nekoliko bolj občutljiva na nizke tempera-
ture, vendar je hkrati sorta, ki je tudi v naših razmerah zelo zgodaj stopila 
v rodnost in dala redne in visoke pridelke. Je šibke rasti in drobnih plodov, 
ki rastejo v grozdičih, zato jih lahko zelo hitro oberemo. Zaradi šibke rasti 
je primerna za intenzivne nasade z manjšimi sadilnimi razdaljami. Sorta 
je samooplodna. Plodovi dozorevajo neenakomerno. V naših razmerah je 
vsebnost olja nekoliko nižja (v razmerah od koder izhaja, naj bi vsebovala 
veliko olja), olje pa je nežno, brez grenkobe in pikantnosti. Olje vsebuje 
srednje vrednosti biofenolov in tokoferolov. Sorta je tolerantna za pavje 
oko (kozavost). V Španiji naj bi bila občutljiva na napad oljčne muhe, med-
tem ko pri nas tega nismo opazili, najverjetneje zato, ker oljčna muha raje 
odlaga jajčeca v plodove sorte Istrska belica.

Buga
Sorta Buga ima naslednje sinonime: Boga, Bugi, Bugla, Burla, Buso di Pi-
rano, Buža in Piranska Buga. Sorta Buga je domača sorta, razširjena po 
vsej v Istri. V zadnjem času je bila precej zanemarjena, saj jo je izpodrinila 
Istrska belica. Sorta je srednje bujna, z lepo, gosto krošnjo.  Značilna zanjo 
je izmenična rodnost in zgodnje dozorevanje (že konec oktobra). Srednje 
debeli plodovi se začnejo zgodaj barvati v črno, pogosto se zelo zgodaj 
nagubajo ne glede na obarvanost. Vsebnost olja v plodovih je nizka, olje 
pa ima razmeroma visoko vsebnost tokoferolov in srednjo vsebnost biofe-
nolov. Po pozebi se je obnesla kot ena odpornejših sort. Odporna je proti 
pavjemu očesu (kozavost) in manj občutljiva na napad oljčne muhe in oljč-
nega molja.

(foto: V. Vesel)

Cipressino
Sorta Cipressino ima naslednja tuja imena: Frangivento, Olivo cipressino, 
Olivo di Pietrafitta in Olivo frangivento. Gre za italijansko sorto, ki jo za-
radi njene izrazito pokončne rasti največkrat uporabljajo za vetrozaščitne 
pasove v bližini oljčnikov. Zaradi zbite rasti se lahko pojavijo težave pri 
varstvu. Sorta je tujeplodna, njeni opraševalci so sorte Frantoio, Leccino, 
Moraiolo in Pendolino. Plodovi so okrogle oblike in na daljših pecljih. Do-
zorevajo neenakomerno. V svoji domovini naj bi imela  dobro, vendar iz-
menično rodnost, medtem ko v kolekcijskem nasadu v Strunjanu rodnost 
iz leta v leto precej niha.  Vsebnost olja je nekoliko nižja, olje pa ima dokaj 
visoko vsebnost biofenolov in tokoferolov. Sorta je občutljiva na napad 
oljčne muhe, malo občutljiva pa na pavje oko (kozavost).

Coratina 
Sorta Coratina ima številne italijanske sinonime. Ti so: Cima di Corato, 
Coratese, La Valente, Olivo a grappoli, Olivo a racemi, Olivo a racimolo, 
Olivo a raciuoppe, Olivo confetti, Racema, Racemo, Racemo di Corato, Ra-
cioppa in Racioppa di Corato. Razširjena je v Apuliji v in je namenjena 
predelavi v olje, zlahka pa se prilagaja na različne rastne pogoje. Značilno 
zanjo je dobro ukoreninjenje in zgodnji začetek rodnosti, ki je običajno vi-
soka in redna. V naših razmerah je pokazala dobro rodnost, ki je nekoliko 
izmenična. Pogosto pride do močne obremenjenosti posameznih vej, na 

Plodovi sorte Cipressino so  
okrogle oblike in visijo na dolgih 
pecljih. 

Oljka
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drugem delu krošnje pa pridelka ni. Socvetja so velikokrat olistana. Za do-
bro oploditev potrebuje opraševalca – v svojem rastnem okolju je to sorta 
Cellina di Nard?.  Plodovi, ki  se zelo pozno barvajo (značilno je torej pozno 
dozorevanje), so zelo različnih velikosti. Včasih jih tudi vlagajo, kljub temu 
da imajo precej visoko dobit olja, ki vsebuje veliko biofenolov pa tudi kar 
precej tokoferolov. Olje je sadežno, grenko in pikantno.  Sorta je delno 
tolerantna na nizke temperature, občutljiva pa na pavje oko (kozavost) in 
sajavost.

Črnica
Sorta Črnica je domača sorta, ki je bila pred pozebo leta 1956 najbolj raz-
širjena sorta v Slovenski Istri. Sinonimi oz. tuja poimenovanja za sorto 
Črnica so naslednji: Istrska črnica, Piranska črnica, Carbania, Carbone-
ra, Carbogno di Pirano, Mora in Nera. Drevo je srednje bujno do bujno, 
krošnja je razširjena in srednje gosta, internodiji pa daljši z večjimi koti 
izraščanja. Sorto lahko spoznamo tudi zaradi temno zelenega videza, saj je 
zgornja stran lista izrazito temno zelene barve, medtem ko je spodnji del 
lista svetlo sivo zelen. Tudi ta sorta sorazmerno zgodaj dozoreva, prvi plo-
dovi dozorijo že konec oktobra, obiranje pa naj bi potekalo v prvi polovici 
novembra. Sorta dokaj pozno stopi v rodnost, rodnost pa je  srednja in teži 
k izmeničnosti. Plodovi so srednje debeli, v zrelosti črne  barve. Za olje te 
sorte je značilna srednja vsebnost tokoferolov in dokaj nizka vsebnost bi-
ofenolov. Sorta Črnica je za naše razmere nekoliko bolj občutljiva za mraz, 
vendar se po pozebi  zelo dobro in hitro obnavlja. Sorta ni občutljiva na 
napad oljčne muhe, oljčnega molja in na pavje oko (kozavost).

Frantoio
Sorta Frantoio ima v Italiji številne sinonime. Ti so Bresa Fina, Comune, 
Correggiolo, Crognolo, Frantoiano, Gentile, Infrantoio, Laurino, Nostrato, 
Oliva lunga, Pendaglio, Pignatello, Raggio, Raggiolo, Rajo, Razza,  Razzo, 
Solciaro in Stringona. Gre za toskansko sorto, vendar jo najdemo tudi v 
drugih predelih Italije, pa tudi drugod po svetu. Razširila se je zaradi do-
brega prilagajanja različnim razmeram, redne in dobre rodnosti, predvsem 
pa zaradi visoke kakovosti olja. Drevo je bujne rasti, mladi poganjki so 
dolgi in povešajoči se, značilni so dolgi internodiji. Sorta je samooplodna 
in dober opraševalec, kljub temu bolje rodi v mešanih nasadih. Navadno 
redno in dobro rodi, čeprav zarodi pozneje kot sorta Leccino. Dozoreva-
nje je postopno in traja dalj časa, plodovi so ob obiranju srednje debeli in 
različno obarvani. Plodovi vsebujejo več olja od sorte Leccino, olje pa je 
odlične kakovosti z visoko vsebnostjo biofenolov. V Toskani je cenjena za-

radi sadežnega olja, ki je v času stabilno, kljub temu da je v naših razmerah 
doseglo podpovprečno vrednost biofenolov in nizko vrednost tokoferolov. 
Na pavje oko (kozavost) in oljčno muho je srednje občutljiva, slabše pa 
prenaša nizke temperature, vendar se hitro obnavlja. Znana je njena velika 
občutljivost na oljčnega raka, ki je pogost spremljevalec te sorte.

Grignan 
Sorta Grignan je ima naslednja tuja imena: Bersan, Gargna, Gargnan, 
Gargnano in Negrar.  Sorta je dobro prilagojena na severnejša (hladnejša) 
območja, tako da je razširjena predvsem v Venetu in Lombardiji (Italija). 
Namenjena je predelavi v olje. Zanjo je značilna počasna rast, ne ustreza ji 
močna rez, značilno zanjo pa je večje število bohotivk. To je sorta, ki zgodaj 
stopi v rodnost, čeprav ne cveti močno. Zaradi avtosterilnosti potrebuje 
za oploditev opraševalce,  ki sta v njenem rastnem okolju sorti Trepp in 
Casaliva. Kljub temu, da v slovenskem kolekcijskem nasadu teh sort ni, 
je oploditev dobra. Rodnost je srednja, a konstantna. Majhni plodovi se 
zgodaj obarvajo, vendar odpadanje začne sočasno. Po tujih podatkih plo-
dovi vsebujejo veliko olja, medtem ko so v kolekcijskem nasadu vsebovali 
podpovprečno olja. Vsebnost biofenolov v olju je dobra, tokoferolov  pa 
srednja. Odločilna za njeno razširjenost je gotovo neobčutljivost na nizke 
temperature, pavje oko (kozavost) in oljčnega raka, občutljiva pa je na na-
pad oljčne muhe.

Leccio del corno
Sorta Leccio del corno izvira iz Italije, kjer je bila odbrana zaradi izredne 
odpornosti na nizke temperature. Sorta potrebuje opraševalca (Pendolino, 
Frantoio, nekoliko manj primeren je Maurino). Drevo je bujne rasti, kro-
šnja pa je zaradi kratkih internodijev zbita. Dozorevanje plodov je zelo 
pozno, običajno je ob obiranju plod še zelen. Rodnost je slabša, prisotna je 
šibka alternanca. Plodovi vsebujejo nekoliko več olja kot pri sortah Cipres-
sino in Arbequina, olje pa vsebuje srednjo količino tokoferolov in nekoli-
ko manj biofenolov. Dobro prenaša nizke temperature in je odporna proti 
pavjemu očesu (kozavost).

Leccione
Sorta Leccione je italijanskega izvora. Sorta je delno samooplodna, vendar 
se bolje obnese v mešanih nasadih. Cveti sočasno s sorto Frantoio. Naj-
boljši opraševalec je sorta Morchiaio, medtem ko je s sorto Leccino interin-
kompatibilna (medsebojno neskladna). Drevo je srednje bujno in razširje-
no, spoznamo jo lahko po velikih listih. V novejših nasadih se je izkazala z 
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zgodnjim vstopom v rodnost. Rodnost je dobra, vendar delno alternativna. 
Vsebnost olja je nekoliko nižja, olje pa je sadežno in nekoliko grenko. Sor-
ta vsebuje srednjo vrednost tokoferolov in nekoliko nižjo biofenolov. Od-
porna je proti nizkim temperaturam in pavjemu očesu (kozavost).

Maurino
Sinonima za sorto Maurino sta Razzola in Maurino Lucchese. Sorta izvira 
iz Toskane, zasledimo pa jo tudi v drugih predelih Italije, pa tudi drugod po 
svetu. Drevo je srednje močne rasti, s povešujočimi se rodnimi vejami. Cve-
tovi so avtosterilni, zato jo moramo saditi v nasade z različnimi sortami. 
Dobro oploditev lahko dosežemo s sortami Frantoio, Leccino, Moraiolo in 
Pendolino, hkrati pa je ta sorta dober opraševalec sort Moraiolo in Pendo-
lino. Sorta je cenjena zaradi zelo hitrega vstopa v rodnost in redne ter do-
bre rodnosti, vendar v naših razmerah ugotavljamo tudi rahlo alternativno 
rodnost. Drobni plodovi zelo zgodaj dozorevajo (oktobra), velikokrat pa že 
pred popolnim obarvanjem odpadajo, zato moramo biti natančni pri dolo-
čanju časa obiranja. Sorta Maurino vsebuje približno enako olja kot sorta 
Leccino, olje pa je dobre kakovosti, kljub temu da je vsebnost biofenolov v 
povprečju nizka, tokoferolov pa srednja. Zaradi manj intenzivnega okusa 
je primerno za mešanje s pikantnimi in grenkimi olji. Sorta je odporna 
proti pavjemu očesu (kozavost), srednje občutljiva na nizke temperature, 
občutljiva pa na napad oljčne muhe (v naših razmerah običajno manj izra-
zita občutljivost zaradi prisotnosti sorte Istrska belica, ki je na napad oljčne 
muhe zelo občutljiva). 

(foto: B. Godec)

Moraiolo 
Sorta Moraiolo ima v Italiji številna druga poimenovanja. Ta so Anerina, 
Assisano, Bucino, Carboncella, Cimignolo, Corniolo, Fosco, Migno, Morel-
la, Morellino, Morello, Morichiello, Morina, Morinello, Muragliolo, Neraio-
la, Nerella, Nerina, Neriolo, Nostrale, Ogliolo, Oliva nera, Oliva tonda, Ori-
olo, Petrosello, Ruzzolino, Tondello, Tondolina in Tondorina. Najmočneje 
je razširjena v srednji Italiji pa tudi po preostalih območjih Italije in drugih 
sredozemskih deželah, saj je odporna sorta s srednje do šibko rastjo, do-
bro prilagojena na gričevnata območja. Drobni plodovi, ki so pogosto v 
grozdičih in postopno dozorevajo, so namenjeni predelavi v olje. Značilno 
zanjo je dobro ukoreninjenje, težave pri celjenju ran po rezi in zgodnja 
začetna rodnost. Kljub veliki količini cvetnega prahu za oploditev potre-
buje opraševalce, ki so Maurino, Pendolino, Morchiaio, Lazzero, Razzaio, 
Maremmano, Americano, Rosino in Mignolo. Kot razlog za njeno široko 
razširjenost je navedena dobra rodnost in visoka dobit olja v plodovih. V 
kolekcijskem nasadu se z rodnostjo ni najbolj izkazala, pa tudi vsebnost 
olja v plodovih je bila povprečna. Olje je cenjeno zaradi sadežnosti in vi-
soke vsebnosti biofenolov, v naših razmerah pa je vsebovalo tudi precej 
tokoferolov.  Sorta je občutljiva na pavje oko (kozavost), sajavost, srednje 
občutljiva na oljčnega raka in nizke temperature, tolerantna pa na sušo in 
plitva tla ter vetrove, ki so lahko tudi slani morski vetrovi. Identificirani so 
številni ekotipi te sorte.  

Oblica
Sorta Oblica ima na Hrvaškem, od koder sicer prihaja, številne sinoni-
me. Ti so naslednji: Balunjača, Bračka, Debela, Debela maslina, Debelju-
ša, Grumača, Krupnica, Krupnica trka, Lumbardeška, Lušinjka, Maslina, 
Maslina domaa, Maslina obična, Mekura, Naša, Naša domaa, Našinka, 
Orbula, Orbulača, Orgula, Orkis, Orkula, Pitoma, Puljiška, Puljka, Saldu-
nica, Sorbulača, Srkulača, Torkuljica, Torkula debela, Trgonja, Trgulja in 
Velika. Sorta je razširjena na celotnem pridelovalnem območju Hrvaške, 
predvsem pa v Dalmaciji. Sorta Oblica naj bi bila sicer grškega porekla s 
sinonimi Orchis, Orchitis, Orchites, Orcas, ... Prilagojena je na slabša tla 
in dobro prenaša nižje temperature, sušo in vetrove. Dobro se prilagaja na 
različne pogoje. Je delno samooplodna sorta, vendar za boljšo oploditev po-
trebuje opraševalca. Primerni opraševalci so sorte Ascolana tenera, Drob-
nica, Lastovka, Levantinka in Picholine. Plodovi so bolj okrogli in nekoliko 
večji. Uporabna je za predelavo v olje in za vlaganje. Rodnost je srednja in 
izrazito alternativna. Dozoreva zgodaj in izrazito neenakomerno, tako da 
so na drevesu hkrati popolnoma dozoreli in še zeleni plodovi. Obarvani 

Sorta Maurino je ena izmed 
številnih sort oljk, ki izvirajo iz 
Toskane. 

Oljka Oljka
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plodovi hitro začnejo gniti, zato jih moramo takoj po obiranju predelati. 
Vsebnost olja je nekoliko nižja, olje pa ima srednjo vsebnost  biofenolov in 
nižjo tokoferolov. Sorta je manj odporna na napad oljčne muhe in srednje 
odporna na napad oljčnega molja in pavje oko (kozavost). Različni avtorji 
navajajo drugačno občutljivost na bolezni in škodljivce. V naših razmerah 
se je izkazala kot občutljiva na napad oljčne muhe in pavje oko.

Pendolino
Sorta Pendolino je poznana tudi pod naslednjimi sinonimi: Piangente, Ma-
urino fiorentino in Olivo Passerino. Sorta je razširjena v okolici Firenc, od 
koder tudi izhaja. Gojijo jo v celotni Toskani, razširjena pa je povsod v Ita-
liji, pa tudi drugod po svetu, saj se zelo dobro prilagaja na različne pogoje 
pridelave.  Pojavlja se povsod kot sorta za opraševanje sort Leccino in Fran-
toio. Tudi sama je avtosterilna in za dobro oploditev potrebuje opraševalca 
(Leccino, Moraiolo, Frantoio). Drevo je močne rasti z izrazito povešajočimi 
se tanjšimi rodnimi vejami in dolgimi ozkimi listi. Po teh značilnostih sor-
to hitro ločimo od drugih. V novejših nasadih se je izkazala kot sorta, ki 
zgodaj stopi v rodnost. Plodovi se zgodaj obarvajo v črno in dozorevajo  
v istem času kot sorta Leccino. Sorta Pendolino rodi dobro in redno, po 
vsebnosti olja, ki je dobre kakovosti, pa je podobna sorti Leccino. Olje ima 
srednjo vsebnost tokoferolov in nizko vsebnost biofenolov. Občutljiva je 
za pavje oko in sajavost, odporna pa na napade oljčne muhe in oljčnega 
molja. Nizke temperature  sorazmerno dobro prenaša.

Skupina sort oljk za predelavo v olje in za vlaganje 
(kombinirane sorte)
Seznam B

Itrana 
Sorta Itrana ima v Italiji, kjer je najbolj zastopana, številna druga poimenova-
nja. Ta so Aitana, Aitanella, Aitanesca, Auliva a acqua, Cicerone, Esperiana, 
Gaetana, Gitana, Iatanella, Itana, Oliva di Esperia, Oliva di Gaeta, Oliva gros-
sa, Olivacore, Raituna, Reitana, Strano, Tanella, Trana in Velletrana. Sorta je 
razširjena predvsem na območju Lazia, uporabljajo pa jo za predelavo v olje in 
za pripravo namiznih oljk. Značilna zanjo je hitra rast in dobro ukoreninjenje. 
V rodnost vstopi srednje hitro, za oploditev pa potrebuje opraševalce. Primer-
ni opraševalci so sorte Leccino, Pendolino in Olivastro. Po literaturi je zanjo 
značilna visoka, vendar  alternativna rodnost, po podatkih iz kolekcijskega 
nasada je rodnost res nekoliko izmenična, vendar povprečna. Nekoliko debe-
lejši plodovi jajčaste oblike dozorevajo postopno in pozno ter se težko trgajo. 
Primerni so za vlaganje, saj imajo poleg velikosti tudi primerno razmerje med 
mesnatim delom in koščico – več kot 87 % ploda zavzema meso (kolekcijski 
nasad). Plodovi vsebujejo srednjo dobit olja ter povprečno količino biofenolov 
in tokoferolov. Sorta je tolerantna na nizke temperature in večino bolezni, ob-
čutljiva pa na pavje oko (kozavost) in napade oljčne muhe.

Picholine
Sinonimi sorte Picholine so Collias, Coyas, Falsa Lucques, Olive de Nîmes in 
Picholine Languedoc. Sorta izvira iz Francije, kjer je tudi najbolj razširjena, 
predvsem v južnem predelu gojitve oljk, v Languedocu, Provansi in na Korzi-
ki. Dobro je prilagodljiva na različne pogoje. Drevo je srednje bujno in srednje 
pokončne rasti. Sorta je delno samooplodna. Njene značilnosti so dokaj zgo-
dnji začetek rodnosti ter  dobra in redna rodnost, v kolikor je namakana ali ra-
ste v dobrih pogojih. V naših razmerah rodnost ni vedno dobra. Uporabljamo 
jo lahko za predelavo v olje in za vlaganje, čemur prilagodimo tudi obiranje. 
Za vlaganje jo obiramo konec oktobra, za predelavo v olje pa od sredine no-
vembra dalje. Plodovi so nekoliko večji, pozno se barvajo in vsebujejo srednjo 
količino olja z dokaj visoko vsebnostjo biofenolov in srednjo vsebnostjo to-
koferolov. Značilno  zanjo je olje visoke kakovosti, ki ga pri predelavi težko 
izločimo. Nizke temperature in sušo sorazmerno dobro prenaša. Odporna je 
proti pavjemu očesu (kozavost) in zelo občutljiva na oljčnega raka.

Oljka Oljka
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Skupina sort oljk za vlaganje
Seznam B

Ascolana tenera
Drugo poimenovanje za sorto Ascolana tenera je Oliva dolce. Ascolana te-
nera je stara italijanska avtosterilna sorta namenjena vlaganju. Njeni dobri 
opraševalci so Santa Caterina, Itrana, Rosciola in Morchiaio. Rastlina je 
dokaj bujna, pokončne zbite rasti in zelo preprosta za oblikovanje. Sorta 
je zahtevna glede okoljskih razmer. Dobro se obnese v odcednih tleh bo-
gatih s kalcijem. Ob primerni agrotehniki  zgodaj zarodi, v polni rodnosti 
pa rodi dobro in redno. Dozorevanje je zgodnje in sukcesivno – obiramo 
jo, ko je zelenkaste do rumenkaste barve do začetka spreminjanja v rdeč-
kasto prižasto barvo. Prezreli plodovi imajo slabo konsistenco. Plodovi so 
lahko zelo veliki, odvisno od naloženosti in agrotehničnih ukrepov, poleg 
tega ima zelo dobro razmerje med mesnatim delom in koščico. Mesnati del 
plodu je mehek in zelo občutljiv na odtise. Plodovi ne vsebujejo veliko olja. 
Prilagojena je na okolje z nizkimi temperaturami. Odporna je proti pavje-
mu očesu (kozavost), zelo občutljiva pa za napad oljčne muhe.

Mata 
Sorta Mata je znana še pod imenoma Matto di Pirano in Piranska Mata. 
Razširjena na območju Slovenske Istre, vendar je bolj redka sorta. Kljub 
temu, da je po edinem pisnem viru (Hugues, 1902) primerna za kombinira-
no pridelavo, jo zaradi nizke vsebnosti olja priporočamo samo kot sorto za 
vlaganje. V seznam smo jo dali tudi zaradi potrebe po ohranitvi avtohtonih 
sort. Drevo je srednje velikosti, zanjo so značilni dolgi pokončni poganj-
ki s slabšim olistanjem v spodnjem delu. Srednje veliki do veliki plodovi 
dozorevajo postopno. Zreli plodovi začnejo hitro odpadati. Razmerje med 
mesnatim delom ploda in koščico je ugodno, saj meso zavzema skoraj 87 % 
ploda (kolekcijski nasad). Po Huguesovih podatkih daje veliko olja, vendar 
naj bi sorto zaradi slabe kakovosti olja izločili iz nasadov za pridelavo olja. 
Po naših podatkih je rodnost dokaj dobra, vendar plodovi ne vsebujejo 
veliko olja.  Z dosedanjimi analizami smo ugotovili dokaj visoko vsebnost 
biofenolov in srednjo vsebnost tokoferolov, kar pomeni, da je Huguesova 
ugotovitev o slabi kakovosti olja vprašljiva. Mogoče so poskušali olje iz 
plodov, ki so bili prepozno obrani. Sorta Mata je dokaj dobro odporna na 
nizke temperature.

Santa Caterina
Sinonimi sorte Santa Caterina so Oliva di San Biagio, Oliva di San Giaco-
mo, Oliva Lucchese in Olivo da indolcire. Sorta Santa Caterina je najbolj 
razširjena v Toskani, najdemo pa jo tudi v drugih predelih Italije in drugod 
po svetu. Namenjena je predvsem vlaganju. Drevo je močnejše pokončne 
rasti. V novih nasadih pozno stopi v rodnost, v polni rodnosti pa naj bi bila 
rodnost redna in visoka. V naših razmerah je rodnost nekoliko neenako-
merna oziroma slabša. Zaradi delne avtosterilnosti se bolje obnese v me-
šanih nasadih. Plodovi so veliki in v času obiranja zelene barve. Vsebujejo 
manjši odstotek olja, mesnati del ploda se težje loči od koščice.  Sorta je 
sorazmerno dobro odporna proti nizkim temperaturam. V  naših razmerah 
se je izkazala kot občutljiva za pavje oko (kozavost).

Štorta
Sorta Štorta ima naslednje sinonime: Ukrivljena, Fažolina, Piranska ukri-
vljena in Storta di Pirano. Sorta je že dolgo razširjena na območju Istre, 
tako da jo pojmujemo kot domačo sorto, ki je namenjena vlaganju. Drevo 
je dokaj bujno, vendar precej redko. V kolekcijskem nasadu ni izkazala 
dobre rodnosti, kljub temu da je po literaturi rodnost redna in sorazmerno 
dobra. Namenjena je predvsem vlaganju. Zaradi zgodnjega dozorevanja 
jo običajno obiramo v oktobru. Plodovi so srednje debeli do debeli, zna-
čilne podolgovate oblike in nekoliko asimetrični, podobno kot koščica, ki 
se zelo hitro loči od mesa. Meso je okusno in primerne konsistence, razen 
pri pomanjkanju padavin, ko so plodovi drobnejši in precej vlaknati. Olje 
vsebuje nižjo vrednost biofenolov in srednjo vrednost tokoferolov. Tudi ta 
sorta za vlaganje je bolj občutljiva za oljčno muho.

(foto: V. Vesel)

Plodovi sorte Štorta so značilno 
podolgovati in rahlo ukrivljeni. 

Oljka Oljka
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KAKI (Diospyros kaki)

Seznam A

KAKI TIPO (PVNA)

Seznam B

AMANKAKI (PVNA)

JIRO C-24276 (PCNA)

HACHIYA (PCA)

FUJI (PCA)

TONE WASE (PVA)

(foto: B. Godec)

Plodove kakija na preprost 
način umedimo tako, da jih za 
nekaj dni hermetično zapremo v 
škatlo skupaj s plodovi jabolk.

Kaki
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Sorte kakija delimo v pomološke skupine, ki temeljijo na značilnostih plodov v 
času obiranja. Osnovni kriterij klasifikacije je prisotnost trpkosti plodov. Poleg vp-
liva sorte ima pri trpkosti pomembno vlogo tudi oploditev oz. prisotnost semen 
v plodu. Tako ločimo štiri skupine sort kakija: PCNA, PVNA, PCA in PVA. Za 
skupino PCNA (pollination constant non astringent) je značilno, da plodovi ob obi-
ranju niso trpki in so užitni že trdi, ne glede na oploditev oziroma prisotnost semen 
v plodu. Barva mesa ploda je svetla. Za  skupino PVNA  (pollination variant non 
astringent) je značilno, da plodovi ob obiranju niso trpki in so užitni že trdi, če so 
oplojeni z večjim številom semen v plodu. Če so plodovi brez semen (parteno-
karpni) ali z majhnim številom semen (manj kot 3), je meso ploda trpko ob obiranju 
in je zato potrebna umeditev plodov. Za skupino PCA (pollination constant astrin-
gent) je značilno, da so plodovi ob obiranju trpki, ne glede na oploditev oziroma 
prisotnost semen v plodu ter so užitni šele, ko se umedijo. Za skupino PVA (pollina-
tion variant astringent) je značilno, da so plodovi ob obiranju trpki, če so brez se-
men (partenokarpni) ter večinoma trpki, kljub temu da so oplojeni in imajo semena. 
Meso ni trpko le okrog semen, zato je pri teh sortah potrebna umeditev plodov.

Seznam A

Kaki Tipo (PVNA)
Sorta Kaki Tipo je pri nas najbolj razširjena sorta kakija, zelo je razširjena 
tudi v Italiji. Najverjetneje je japonskega izvora. Ima izključno ženske cve-
tove. Po klasifikaciji o užitnosti trdih plodov ob obiranju, v odvisnosti od 
oploditve, uvrščamo to sorto v skupino variabilnih sort PVNA (pollination 
variant non astringent). Plodovi sort v tej skupini so trpki, če niso oplojeni 
(partenokarpni plodovi) ali če imajo malo semen v plodu ter je za uživanje 
potrebna umeditev. Če so plodovi oplojeni, z večjim številom semen, nima-
jo trpkosti in jih lahko uživamo trde. Plodovi sorte Kaki Tipo so odličnega 
okusa, tako trdi, kot tudi umedeni. Plod je velik, povprečna masa ploda 
je 240 g. Plodovi so izenačeni, okroglaste oblike po vzdolžnem in preč-
nem prerezu. Kožica je ob obiranju rumeno oranžne barve, ob umeditvi pa 
postane intenzivno oranžna. Meso oplojenih plodov je temnejše, oranžno 
bakrene barve, pri plodovih brez semen (partenokarpni) pa je meso ploda 
svetlejše. Zori v začetku novembra. Sorta obilno rodi.

Seznam B

Amankaki (PVNA)
Sorta Amankaki je verjetno japonskega izvora, nepoznanih staršev. Ima 
izključno ženske cvetove. Sorto Amankaki uvrščamo v skupino variabilnih 
PVNA sort, kjer so plodovi užitni že trdi ob obiranju, če so oplojeni. Plodo-
vi sorte Amankaki so veliki, tehtajo okoli 250 g, so okroglasto podolgovati 
pri vzdolžnem prerezu in okroglasti pri prečnem prerezu. Okus oplojenih, 
trdih plodov ob obiranju je prav dober (oplojeni plodovi z večjim številom 
semen v plodu), tudi okus umedenih plodov je prav dober. Pri umedenih 
plodovih je okus celo boljši, če so plodovi neoplojeni, brez semen, kot pa 
če so plodovi oplojeni. Pri sorti Amankaki imajo plodovi večinoma manjše 
število semen ali pa so brez njih, zato večinoma potrebujejo umeditev. Zori 
v začetku novembra. Sorta obilno rodi. 

Plodovi sorte Amankaki so brez 
semen ali pa jih imajo le nekaj. 

Kaki Kaki
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(foto: B. Ambrožič Turk)

Jiro C-24276 (PCNA)
Sorta Jiro C-24276 izhaja iz Japonske. V Evropo se je razširila v 20. stoletju 
iz Kalifornije (ZDA). Ima izključno ženske cvetove. Sorto Jiro C-24276 uvr-
ščamo v skupino PCNA (pollination constant non astringent). Plodovi sort 
v tej skupini so užitni že trdi ob obiranju (niso trpki), ne glede na oploditev 
oziroma prisotnost semen v plodu. Plodovi sorte Jiro C-24276 so srednje 
veliki, povprečno tehtajo 190 g. V vzdolžni smeri so sploščeni, pri prečnem 
prerezu pa so kvadratne oblike. Večinoma imajo plodovi te sorte majhno 
število semen (do 2 semeni v plodu) ali pa so brez semen. Trdo užitni, 
ustrezno dozoreli plodovi imajo ob obiranju rumeno oranžno barvo kožice 
kot tudi mesa in so prav dobrega okusa. Med trdoužitnimi PCNA sortami 
je sorta Jiro C-24276 zgodnejša glede časa zorenja, v razmerah Primorske 
zori v začetku novembra. Če jo je potrebno obirati nekoliko prej, zaradi po-
java jesenskih slan, imajo trdi plodovi še prisotno rahlo trpkost, zlasti pod 
kožico. Okus zmehčanih plodov v fiziološki zrelosti je prav dober. Pridelki 
sorte Jiro C-24276 so srednje veliki. Kljub temu je zaradi okusnih, trdouži-
tnih plodov zanimiva za gojenje v razmerah Primorske. 

Hachiya (PCA)
Sorta Hachiya je verjetno japonskega izvora. Zelo je razširjena v Kaliforni-
ji. Ima izključno ženske cvetove. Sorto Hachiya uvrščamo v skupino PCA 
sort  (pollination constant astringent), kjer so plodovi ob obiranju trpki, ne 
glede na prisotnost semen v plodu in potrebujejo umeditev. Sorta Hachiya 
ima velike plodove, ki povprečno tehtajo 230 g. V vzdolžni smeri so podol-
govate, konične oblike, pri prečnem prerezu pa so okroglasti. Barva koži-
ce je ob obiranju oranžna, ob umeditvi postane rdeče oranžna. Tudi meso 
umedenih plodov je rdeče oranžno, prav dobrega okusa, število semen v 
plodu je majhno. Zori v začetku novembra. Rodnost je srednja.

 (foto: B. Ambrožič Turk)

Fuji (PCA)
Sorta Fuji izvira iz Japonske, kjer je tudi precej razširjena. Ima izključno 
ženske cvetove. Sorta Fuji sodi v skupino PCA sort  (pollination constant 
astringent). Plodovi so trpki ob obiranju, ne glede na prisotnost semen in 
so užitni šele, ko se umedijo. Po lastnostih plodov je sorta Fuji zelo podob-
na sorti Hachiya, razlika je predvsem v velikosti plodov. Sorta Fuji ima 
srednje velike plodove, ki povprečno tehtajo 190 g. V vzdolžni smeri so 
podolgovate, konične oblike, pri prečnem prerezu pa so okroglasti. Barva 
kožice je ob obiranju oranžna, ob umeditvi pa rdeče oranžna. Meso ume-
denih plodov je rdeče oranžno, prav dobrega okusa, število semen v plodu 
je majhno. Zori v začetku novembra. Rodnost je srednja.

Plodovi sorte Fuji (PCA) so 
užitni šele po umeditvi. Kljub 
prisotnosti semen v plodu so 
neumedeni plodovi trpki. 

Kaki
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(foto: B. Ambrožič Turk)

Tone Wase (PVA)
Sorto Tone Wase uvrščamo v skupino PVA sort (pollination variant astrin-
gent). Za uživanje plodov (tako oplojenih, kot neoplojenih) je potrebna 
umeditev, saj je kljub prisotnosti semen, plod trpek (meso ni trpko le 
okrog semen). Umedeni plodovi so odličnega okusa, aromatični z visoko 
vsebnostjo sladkorja in so zelo primerni za sušenje. Plodovi so srednje ve-
liki, povprečno tehtajo 180 g, prikupne oblike, pri vzdolžnem prerezu splo-
ščeni, v prečnem prerezu pa kvadratne oblike. Barva kožice je ob obiranju 
oranžna, ob umeditvi pa je intenzivno rdeče oranžna. Sorta Tone Wase 
je zgodnejša, zori v zadnji dekadi oktobra. Kljub slabši rodnosti je zaradi 
zgodnjega zorenja in zelo okusnih plodov zanimiva sorta.

  
  

Sorta Tone Wase je zanimiva 
predvsem zaradi zgodnejšega 
časa zorenja in zelo okusnih 
plodov. 

FIGA (Ficus carica)
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Skupina enorodnih sort fig
Seznam A

MILJSKA FIGA

Seznam B

ZELENKA

FLAZANA

PINČICA

LAŠČICA

BELA BRUŽETKA

Skupina dvorodnih sort fig
Seznam A

BELA PETROVKA

Seznam B

ZUCCHERINA

V Sloveniji je verjetno preko 20 sort fig; veliko pa je zmede zaradi različnega poi-
menovanja iste sorte in enakega poimenovanja različnih sort. Za tržno pridelavo so 
primerne le sorte, ki imajo kvalitetne in okusne plodove. Ne smejo biti občutljive na 
zakisanje, ki je največji problem v deževnih letih. Poznamo sorte, ki rodijo enkrat 
(enorodne) in sorte, ki rodijo dvakrat letno (dvorodne). K enorodnim sortam fig 
uvrščamo sorte, ki rodijo samo enkrat na leto. Te sorte rodijo od sredine avgusta do 
nastopa nizkih jesenskih temperatur. Skupne značilnosti plodov enorodnih sort fig 
so naslednje: so aromatični in zelo okusni, drobnejši, lepo se trgajo s peclji, so bolj 
odporni proti pokanju in zakisanju, primerni so za sušenje. K dvorodnim sortam fig 
prištevamo sorte, ki rodijo dvakrat letno. Prvi rod dvorodnih sort zori od sredine 
junija do sredine julija, drugi rod  pa od avgusta do nastopa hladnega vremena 
še oktobra. Skupne značilnosti plodov dvorodnih fig so naslednje: slabo se trgajo 
s peclji, so manj aromatični kot plodovi enorodnih sort, prvi rod ima debelejše 
plodove, drugi rod običajno bolje rodi in zori pred enorodnimi sortami ter je zelo 
občutljiv na zakisanje. 

Skupina enorodnih sort fig
Seznam A

Miljska figa
Sinonimi sorte Miljska figa so Mujžanka, Mivšca, Ravanka, Črnica in Pla-
vica. Plodovi so sladki, aromatični, sočni, zelo polnega okusa, temno vijo-
ličnoplave barve, okrogle, rahlo sploščene oblike, srednje veliki, notranjost 
je intenzivno rdeča. Zorijo v zadnji dekadi avgusta, ves september, včasih 
še ves oktober. Je precej odporna sorta na pokanje in zakisanje. Plodovi 
se lepo trgajo s peclji. Drevo je odprte rasti, srednje bujno, krošnja je bolj 
redka, hitro vstopi v rodnost, obilno in redno rodi. Je najbolj cenjena sorta 
na trgu v jeseni zaradi svojega privlačnega videza in okusnih plodov. Je 
naša najbolj razširjena enorodna sorta. Primerna je tudi za sušenje in za 
predelavo.

        (foto: I. Vrhovnik)
Miljska figa je naša najbolj 
razširjena sorta enorodnih fig. 

Figa Figa
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Seznam B

Zelenka
Plodovi sorte Zelenka so zelo polnega okusa, sočni, aromatični, intenzivno 
zelene barve, srednje veliki, okrogle oblike, notranjost je intenzivno rdeča, 
značilen je dolg vrat. Sorta zori v zadnji dekadi avgusta, ves september, 
včasih še ves oktober. Je precej odporna  sorta na pokanje in zakisanje. 
Se lepo trga s peclji. Drevo je odprte rasti, srednje bujno, krošnja je gosta, 
malo kasneje vstopi v rodnost, nato pa obilno in redno rodi. Primerna je za 
prodajo svežih plodov, za sušenje in predelavo.

Flazana
Sinonima sorte Flazana sta Fazana in Repenca. Plodovi so zeleno sivo vijo-
lične barve, srednje veliki, zvončaste oblike, notranjost je intenzivno rdeča. 
Meso je sočno, zelo okusno, aromatično. Zori v zadnji dekadi avgusta, ves 
september, včasih še oktobra. Precej je odporna na pokanje in zakisanje, 
vendar manj kot Miljska figa. Drevo je odprte rasti, bujno, krošnja je gosta, 
pozno vstopi v rodnost, nato pa obilno in redno rodi. Primerna je za proda-
jo svežih plodov, za sušenje in za predelavo.

Pinčica
Plodovi sorte Pinčica so intenzivno zelene barve, srednje veliki, okrogle 
oblike, notranjost je intenzivno rdeča. Meso je sočno, zelo polnega okusa 
in aromatično. Zelo je podobna sorti Zelenka. Zori v zadnji dekadi avgu-
sta, ves september, včasih še ves oktober. Je precej odporna na pokanje in 
zakisanje. Se lepo trga s peclji. Drevo je zelo odprte rasti, bujno, krošnja je 
gosta, pozno vstopi v rodnost, nato pa obilno in redno rodi. Primerna je za 
prodajo svežih plodov, za sušenje in za predelavo.

Laščica
Sorta Laščica je poznana pod naslednjimi sinonimi: Laškica, Laštica, Čibli-
ca, Zamorčica in Guštoža. Plodovi so zelo drobni, okrogli, značilen je dolg 
vrat, barva je rumeno zelena, notranjost je oranžna do rdeča, meso sočno, 
okus zelo dober, aromatičen. Zori avgusta in še ves september, včasih še 
začetek oktobra. Je precej odporna sorta na pokanje in zakisanje. Se lepo 
trga s peclji. Drevo je malo odprte rasti, srednje bujno, krošnja je redka, 
hitro vstopi v rodnost, obilno in redno rodi. Primerna je za sušenje. Ker 
ima tanko kožico se suši hitreje kot druge sorte.

(foto: I. Vrhovnik)

Bela bružetka
Hrvaška imena za sorto Bela bružetka so Bružetka bijela, Vodenjača, Vo-
dara in Klapavica. Plodovi sorte Bela bružetka so drobni, okrogle oblike, 
zelene barve, notranjost je rdeča, meso je sočno, zelo okusno, aromatično. 
Zori v zadnji dekadi avgusta, ves september, včasih še ves oktober. Je pre-
cej odporna na zakisanje. Se lepo trga s peclji. Drevo je odprte rasti, sre-
dnje bujno, krošnja je redka, hitro vstopi v rodnost, obilno in redno rodi. 
Primerna je predvsem za sušenje. Ker ima tanko kožico se suši hitreje kot 
ostale sorte. 

Bela bružetka pripada skupini 
fig enorodk.

Figa
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Skupina dvorodnih sort fig
Seznam A

Bela petrovka
Sinonimi sorte Bela petrovka so Škofjotka, Škofjoti, Škofjotarca, Ognifo-
lio in Verdoni. Plodovi obeh rodov so zelene barve, notranjost je rumeno 
oranžna, meso je sočno, okus sladek. Prvi rod ima obilen pridelek, plodovi 
so debeli in na dež manj občutljivi. Zorijo na zgodnejših legah običajno že 
sredi junija, na poznih začetek julija, obiranje prvega rodu traja približno 
15 -20 dni. Oblika plodov je zvončasta, peclji so kratki in debeli. Drugi rod  
je običajno skromen po količini pridelka. Za dober pridelek je potrebno 
zagotoviti prisotnost divje fige, ki zagotavlja dobro oplodnjo. To je edina 
sorta, ki potrebuje oplodnjo. Zori od sredine avgusta do konca septembra. 
Obiranje drugega rodu traja približno 25 - 40 dni. Plodovi so drobnejši, na 
dež občutljivi. Oblika plodov je ploščata, peclji so kratki in debeli. Drevo 
raste bolj pokončno, je bolj šibke rasti, krošnja je redka. Vstop v rodnost 
je hiter, rodi dobro in redno. Je naša najbolj razširjena dvorodna sorta, za 
trženje so zanimivi predvsem plodovi prvega rodu.

(foto: I. Vrhovnik)
Plodovi prvega rodu sorte Bela 
petrovka. 

Seznam B

Zuccherina
Tudi za sorto Zuccherina je tako kot za sorto Bela petrovka sinonim Ško-
fjotka. Plodovi obeh rodov sorte Zuccherina so rumene barve, notranjost je 
svetlo rumena, meso je sočno, okus zelo sladek. Prvi rod ima dober pride-
lek (včasih slabši), plodovi so debeli, na dež manj občutljivi. Zori približno 
5 dni kasneje in manj obilno kot Bela petrovka, plodovi pa so okusnejši. 
Oblika ploda je zvončasta, peclji so kratki in debeli. Drugi rod dobro rodi, 
plodovi so drobnejši, na dež niso občutljivi. Zori od sredine avgusta do 
konca septembra. Oblika ploda je okrogla. Plod se ob trganju precej po-
škoduje, zato je ta sorta primerna predvsem za samooskrbo in kmečke 
turizme. Za trg je plodove potrebno obirati z malim nožem. Drevo raste v 
mladosti bolj pokončno in pozno vstopi v rodnost. Rodno drevo je srednje 
bujno, ima odprto rast in bolj redko krošnjo. 

Figa Figa
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KIVI ali AKTINIDIJA (Actinidia 
deliciosa, Actinidia chinensis)

Kivi (aktinidija) je sadna vrsta, ki izvira iz Kitajske, svoj pionirski razmah pa je 
doživela na Novi Zelandiji. Nenazadnje je novozelandski ptič kivi, ki ima rjavo 
ščetinsto perje in dolg kljun dal ime tej sadni vrsti. Pri gojenju kivija (aktinidije) se 
je včasih priporočalo razmerje med ženskimi in moškimi rastlinami 7 : 1, a se je v 
praksi pokazalo, da je za doseganje dobrega pridelka potrebno imeti razmerje 3 : 
1. To z drugimi besedami pomeni, da je potrebno posaditi več moških rastlin, kot 
so to priporočali do sedaj. Da pa se izognemo preveliki porabi moških rastlin oz. 
njihovemu zavzetju nerodnega prostora lahko v praksi naredimo sledeče: na vsako 
četrto sadilno mesto posadimo moško rastlino, a jo gojimo samo na polovičnem 
prostoru. Tako dobimo razmerje rodnega in nerodnega volumna 3,5 : 0,5, kar je 
enako razmerju 7 : 1, a je učinek opraševanja tak kot pri razmerju 3 : 1. 

Skupina sort, ki razvijejo plodove 
(ženske rastline)

Seznam A

HAYWARD

Seznam B

SORELI*

Skupina opraševalnih sort 
(moške rastline)

Seznam A

MATUA

TOMURI

Seznam B

BELEN*

*  Zavarovanje sorte kot avtorskega dela na nivoju EU. Pri tem gre za zavaro-
vanje pravic žlahtnitelja ali njegovega zastopnika, ki s tem pridobi izključno 
pravico do razmnoževanja sorte. 

Kivi
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Skupina sort, ki razvijejo plodove (ženske rastline)
Seznam A

Hayward  
Sorto Hayward je leta 1927 vzgo-
jil drevesničar Wright Hayward 
iz Aucklanda na Novi Zelandiji. 
Odbrana je bila iz naključnih se-
jancev vrste Actinidia deliciosa. 
Zaradi zakrnelih prašnikov po-
trebuje opraševalno sorto. Pri-
poroča se 1 opraševalna (moška) 
rastlina na 3 ženske rastline. Kot 
odlična opraševalna sorta se pri-
poroča predvsem sorta Tomuri. Z 
obiranjem sorte pričnemo konec 
oktobra oz. prve dni novembra. 
Plod je podolgovat, s povprečno 
maso med 100 in 120 g. Kožica je 
zelenorjava in porasla z nežnimi 
dlačicami. Meso je zeleno, sočno, 
sladko kislega okusa in osvežujo-
če. Pridelek na posamezno rastli-
no je lahko tudi do 80 kg plodov. 
V svetovnem merilu je sorta Hay-
ward najbolj razširjena sorta kivi-
ja. Sorta Hayward je edina doslej 
komercialno uspešna sorta sve-
tovnega merila, ki se izjemno do-
bro skladišči, saj njeni plodovi v 
hladilnici zdržijo tudi po več me-
secev. Poznanih je tudi nekaj raz-
ličkov sorte Hayward. Dva izmed 
njih sta Green Star in Bo.Erica. 

Sorta Hayward je v svetovnem me-
rilu vodilna sorta kivija. 
(foto: I. Kodrič)

Seznam B

Soreli* 
Sorta Soreli je rumenomesnati (zlatomesnati) kivi iz vrste Actinidia chi-
nensis. Vzgojen je bil na Univerzi v Vidmu, njegova žlahtnitelja sta Raf-
faele Testolin in Guido Cipriani. Brsti hkrati s standardno sorto Hayward 
ter cveti 9 dni pred njo. Čas zorenja sorte Soreli je zelo zgoden, saj zori 
v začetku oktobra, kar pomeni 30 dni pred sorto Hayward. Sposobnost 
skladiščenja ima 90 do 120 dni. Plodovi sorte Soreli so izredno veliki, lepe 
oblike, težki preko 100 g ter prijetnega in uravnoteženega sladko kislega 
okusa. Sorta je bujne rasti in primerna za brajdo, senčnico in pergolo. Za 
opraševanje sorte Soreli se priporoča predvsem opraševalka Belen. 

Kivi Kivi
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Skupina opraševalnih sort (moške rastline)
Moške rastline zaradi zakrnelosti pestiča nimajo plodov. Zaradi tega je po 
končanem cvetenju obraščanje rastlin izredno bujno. Rez takoj po cvetenju 
omogoči razvoj številnih poganjkov, ki v naslednjem letu nosijo veliko naj-
bolj aktivnih cvetov.

Seznam A

Matua
Sorta Matua je opraševalna sorta in izvira z Nove Zelandije. Vzgojila sta 
jo drevesničarja Fletcher in Mouat leta 1950. Cvetovi imajo zakrnel pestič 
zato sorta ne razvije ploda. Ima veliko cvetnega prahu, ki je tudi dobro 
kaljiv. Slabost opraševalne sorte Matua je, da prične s cvetenjem nekoliko 
pred vodilno sorto kivija Hayward in zato zanjo ni najbolj primerna opra-
ševlka. Je pa sicer sorta Matua zelo primerna opraševalka za večino drugih 
sort kivija z ženskimi cvetovi.

Tomuri 
Sinonim sorte Tomuri je Tamori. Je opraševalna sorta in izvira iz Nove Ze-
landije. Leta 1950 sta jo vzgojila drevesničarja Fletcher in Mouat. Sorta 
ima veliko cvetov ter dovolj kaljivega cvetnega prahu. Cvetovi zaradi za-
krnelega pestiča ne razvijejo plodov. Cveti postopoma, s cvetenjem prične 
za opraševalno sorto Matua, to je konec maja. Je odlična opraševalka za 
vodilno sorto v svetovni pridelavi - sorto Hayward. 

Seznam B

Belen* 
Sorta Belen je moška selekcija vrste kivija Actinida chinensis. Belen je 
opraševalec, ki se priporoča predvsem za opraševanje sorte Soreli. Belen 
je bil vzgojen na Univerzi v Vidmu, njegov žlahtnitelj je Raffaele Testolin. 

3 
SLOVARČEK 
STROKOVNIH 
IZRAZOV

Antraknoze
Rastlinske bolezni, ki jih povzročajo različne glive. Njihova bolezenska 
znamenja so si na rastlinah zelo podobna. Kažejo se v obliki temnih, 
okroglih in vdrtih peg na različnih delih rastline.

Avtofertilnost (samooplodnost)
Sposobnost rastline, da se oplodi z lastnim cvetnim prahom (pelodom). 

Avtosterilnost (samoneoplodnost)
Nesposobnost rastline, da se oplodi z lastnim cvetnim prahom (pelo-
dom).  

Bakterioza
Bolezen, ki je posledica delovanja bakterije. Primer: Bakterioza imeno-
vana oglata listna pegavost.  

Biofenoli
Novejši (drugačen) izraz za polifenole. So zelo močni antioksidanti, ki 
se nahajajo v nekaterih rastlinskih delih. Krepijo telesne celice in od-
pornost organizma. Primer: Biofenoli oljčnega olja. 

Bohotivka
Drugo ime je vodni poganjek. Enoletni, običajno pokončno rastoči po-
ganjek, ki izrašča iz provodnika ali hrbta vej.

Kivi



208 209

Cepka
Sorta (običajno breskve, nektarine ali slive) za katero je značilno, da se 
meso njenih plodov z lahkoto loči od koščice.  

Donor genov (dajalec genov)
Organizem, ki se uporablja v križanjih, z namenom vnosa določenih 
pozitivnih lastnosti na potomce.

Elagična kislina
Antioksidant iz skupine fenolov, ki zaviralno deluje na različne oblike 
raka. Nahaja se v zelo omejenem številu sadnih vrst. Največ elagične 
kisline je v robidah, malinah in jagodah ter v enem izmed ameriških 
tipov namiznega grozdja. Primer: Plodovi maline sorte Polka vsebujejo 
veliko elagične kisline. 

Genotip
Skupek vseh genov v organizmu. Genotip skupaj z dejavniki okolja tvo-
ri fenotip organizma. 

Habitus 
Celotna zunanja oblika rastline.

Hilum (popek)
Mesto na semenu, kjer se je seme ob zrelosti odločilo od popkovine 
(funikulusa). Primer: Plodovi kostanja sorte Garrone rosso imajo dolg 
in ozek hilum.

Interinkompatibilnost (medsebojna neskladnost)
Medsebojna nesposobnost oploditve dveh različnih sort.  

Internodij (medčlenje)
Del stebla (poganjka) med dvema zaporednima kolencema (nodijema). 
Del poganjka med dvema zaporednima listoma. 

Kloroza
Fiziološka bolezen rastlin imenovana tudi bledica. Razbarvanje listov 
zaradi razgradnje klorofila in razpada kloroplastov. Nastopi kot posle-
dica pomanjkanja katerega od nujno potrebnih elementov (kalcijeva 
kloroza, železova kloroza, …). 

Kobul 
Oblika socvetja, kjer peceljčki posameznih cvetov poganjanjo iz konca 
glavnega peclja in praviloma dosežejo isto višino. Cvetovi se običajno 
razvijajo od roba proti notranjosti kobula, v enakem vrstnem redu do-
zorevajo tudi plodovi. Takšno socvetje imajo bezeg, peteršilj, zelena, 
luštrek, …
 
Konsistenca mesa plodov
Gostota oz. sprijemljivost mesa plodov. Odvisna je od razmerja tekoče 
in trdne faze v plodovih. 

Kostenica
Sorta (običajno breskve, nektarine ali slive) za katero je značilno, da je 
meso njenih plodov zraščeno s koščico in se od nje težko loči  

Lateralen poganjek  
Poganjek, ki izrašča iz stranskih brstov. Imenovan tudi obstranski oz. 
bočni poganjek.

Lenticela
Zračna odprtina na plodu ali poganjku, velikosti nekaj milimetrov. Ko-
risten razpoznavni znak pri determinaciji sorte na podlagi vrste lenticel 
na plodu (rjasta lenticela, bela lenticela, pikičasta lenticela, …).

Monoembrionalen plod (enozarodkovni plod)
Plod, ki se je razvil iz enega zarodka. Primer: Plodovi kostanja sorte 
Marsol so v glavnem monoembrionalni. 

Monilija
Rastlinsko obolenje, ki ga povzročajo glive iz rodu Monilinia. Poznamo 
cvetno (brstno), sadno in plodovo monilijo.

Organoleptika
Metoda ocenjevanja lastnosti živila s čutili za vid, okus in vonj. Primer: 
Organoleptična ocena plodov jabolk.

Partenokarpija (jalorodnost, deviška plodnost)
Razvoj plodu brez oploditve plodnice in s tem brez prisotnosti semen. Stim-
ulacija za razvoj ploda ne izhaja iz semena. Pri nekaterih sadnih rastlinah 
je partenokarpija dokaj pogosta (hruška, kaki, pomarančevec, banana, …)    
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Perikarp (osemenje, oplodje) 
Zunanji del plodov. Pri lupinastem sadju mu pravimo luščina (orehova 
luščina, lešnikova luščina, mandljeva luščina). 

Poliembrionalen plod (večzarodkovni plod)
Plod, ki se je razvil iz več kot enega zarodka. Primer: Pri sorti kostanja 
Precoce Migoule je lahko več kot 40 % plodov poliembrionalnih.

Rizom 
Korenika oz. podzemno steblo jagode, maline ali robide. Iz nje izraščajo 
poganjki, ki tvorijo grm ali grmiček rastline.

Sklerenhimska zrnca
Imenovana tudi kamnite celice. Trdi delci v plodovih nekaterih sort 
hrušk. Primer: Sorta hruške Krasanka ima veliko drobnih in srednje 
velikih sklerenhimskih zrnc v sredini mesa. 

Sukcesivno pobiranje plodov
Postopno oz. zaporedno pobiranje plodov. To se izvaja zaradi sukcesiv-
nega (postopnega) dozorevanja plodov.    

Testa (semenska lupina) 
Testa se razvije iz ovojev semenske zasnove. V primeru lupinastega 
sadja (lupinarjev) je testa pokožica (povrhnjica) jedrca. Primer: Plodovi 
leske sorte Daria imajo okroglasto jedrce s tanko in gladko testo. 

Tokoferol 
Imenovan tudi vitamin E. V maščobah topen vitamin z antioksidativ-
nim učinkom. Najdemo ga v mnogih rastlinskih oljih (oljčno olje, sojino 
olje, sončnično olje, repičino olje, …). Njegova poglavitna vloga je zašči-
ta nenasičenih lipidov pred oksidacijo.

Triploid
Organizem, ki ima za razliko od običajnega diploidnega (2n) števila 
kromosomov tri haploidne (3n) garniture kromosomov. Nekatere tri-
ploidne sorte jablane so: Jonagold, Mutsu, Boskopski kosmač, Bobovec 
in Grafenštajnc. Triploidne sorte so bujne rasti in imajo slabo kaljiv 
pelod.

4 
SORTE, KI SO 
ZAVAROVANE NA 
RAVNI EU
Preglednica 1: Spisek sort sadnih rastlin sadnega izbora za Slovenijo 2010, ki so zavarova-

ne na ravni EU v okviru Urada Skupnosti za sorte rastlin (CPVO - Community 
Plant Variety Office) na dan 15. feb 2011 

Sadna vrsta
Ime sorte 
(v oklepaju je 
tržno ime sorte)

Lastnik žlahtniteljskih 
pravic sorte / njegov 
zastopnik 

jablana AMETYST
Institute of Experimental Bo-

tany, Praga, Češka

jablana ARIWA FAW, Wädenswill, Švica

jablana CAUDLE (Cameo, Camela)

Caudle Apple Inc., ZDA 

/Pépinières du Valois, Villers-

Cotterěts, Francija

jablana CIVNI (Rubens)

Consorzio Italiano Vivaisti, 

S.Giuseppe Di Comacchio, 

Italija

jablana COLLINA
V.O.F. Vandewall, Eckelrade, 

Nizozemska

jablana COOP 38 (Goldrush) 

Purdue Research Foundation, 

ZDA /Pépinières du Valois, 

Villers-Cotterěts, Francija 

jablana COOP 39 (Crimson Crisp)

Purdue Research Foundation, 

ZDA /Pépinières du Valois, 

Villers-Cotterěts, Francija 
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Sadna vrsta
Ime sorte 
(v oklepaju je 
tržno ime sorte)

Lastnik žlahtniteljskih 
pravic sorte / njegov 
zastopnik

jablana CRIPPS PINK (Pink Lady)

Western Australian Agriculture 

Authority, South Perth, Avstra-

lija / Star Fruits S.N.C., 

Caderousse, Francija 

jablana DALINBEL (Antares)

ELARIS S.N.C., Angers, Fran-

cija in INRA, Paris Cedex 07, 

Francija 

jablana DELFLOGA (Delbardivine)

Pépinières et Roseraies Geor-

ges Delbard S.A.S., Malicor-

ne, Francija

jablana GOLDEN ORANGE
Centro di ricerca per la frutti-

coltura, Rim, Italija

jablana LA FLAMBOYANTE (Mairac)
Station Federale RAC, 

Conthey, Švica

jablana LUNA
Institute of Experimental Bo-

tany, Praga, Češka

jablana MILWA (Diwa, Junami) FAW, Wädenswill, Švica

jablana NICOGREEN (Greenstar)
Better3fruit N.V., Heverlee, 

Belgija

jablana NICOTER (Kanzi)
Better3fruit N.V., Heverlee, 

Belgija

jablana OPAL
Institute of Experimental Bo-

tany, Praga, Češka

jablana ORION
Institute of Experimental Bo-

tany, Praga, Češka

jablana PINOVA
GEVO Pflanzenvertrieb Gmbh, 

Nürtingen, Nemčija

jablana PRIMIERA

Centro Ricerche Produzioni 

Vegetali - Società Cooperati-

va, Cesena, Italija

jablana RAJKA
Institute of Experimental Bo-

tany, Praga, Češka

jablana RUBINOLA
Institute of Experimental Bo-

tany, Praga, Češka

Sadna vrsta
Ime sorte 
(v oklepaju je 
tržno ime sorte)

Lastnik žlahtniteljskih pravic sorte 
/ njegov zastopnik 

jablana SANTANA
Plant Research International B.V., Wage-

ningen, Nizozemska

jablana SIRIUS
Institute of Experimental Botany, Praga, 

Češka

jablana TOPAZ
Institute of Experimental Botany, Praga, 

Češka
jablana ZARI Better3fruit N.V., Heverlee, Belgija

hruška HARROW SWEET

Agriculture & Agri-Food Canada, Harrow 

Ontario, Kanada / Domaine de Castang 

S.A.S, 

Saint-Laurent-des-Vignes, Francija
breskev RICH LADY Jean-Pierre Darnaud, Montélimar, Francija

nektarina AMBRA
Centro Ricerche Produzioni Vegetali - So-

cietá Cooperativa, Cesena, Italija

češnja FERPRIME (Primulat)
Institut National de la Recherche Agrono-

mique, Paris Cedex 07, Francija 

češnja MAGAR (Garnet)
Proprietary Fruit Varieties LTD., Lodi CA , 

ZDA /Innovar S.A.R.L., Generac, Francija

češnja PANARO 1 (Sweet early) 

Centro Ricerche Produzioni Vegetali - 

Societá Cooperativa, Cesena, Italija in 

Universita degli studi di Bologna, Bologna, 

Italija 

češnja PANARO 2 (Early star)
Centro Ricerche Produzioni Vegetali - So-

cietá Cooperativa, Cesena, Italija
češnja SUMGITA (Canada giant) Jean-Pierre Darnaud, Montélimar, Francija
češnja SUMPACA (Celeste) Jean-Pierre Darnaud, Montélimar, Francija

jagoda ADRIA

Gianluca Baruzzi, Magliano, Italija Walther 

Faedi, Forli, Italija Bruno Mezzetti, Anco-

na, Italija Murri Giorgio, Ancona, Italija 

Franco Capocasa, Ancona

jagoda ALBION
The Regents of the University of California, 

Oakland CA, ZDA

jagoda ANTEA
Consorzio Italiano Vivaisti, S.Giuseppe Di 

Comacchio, Italija

jagoda AROSA
Consorzio Italiano Vivaisti, S.Giuseppe Di 

Comacchio, Italija

Preglednica 1Preglednica 1
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Sadna vrsta
Ime sorte 
(v oklepaju je 
tržno ime sorte)

Lastnik žlahtniteljskih pravic sorte 
/ njegov zastopnik 

jagoda CIVKA (Raurica)
Consorzio Italiano Vivaisti, S.Giuseppe Di 

Comacchio, Italija

jagoda CIVMAD (Madeleine)
Consorzio Italiano Vivaisti, S.Giuseppe Di 

Comacchio, Italija

jagoda CLERY
Consorzio Italiano Vivaisti, S.Giuseppe Di 

Comacchio, Italija

jagoda DARSELECT
Darbonne Pepiniere S.A.S., Le Barp, 

Francija 

jagoda DIAMANTE
The Regents of the University of Califor-

nia, Oakland CA, ZDA

jagoda EVIE 2
Edward Vinson Limited, Faversham – 

Kent, Anglija

jagoda
HOBTHURMARDU

(Thuchampion)

Häberli Obst und Beerenzentrum AG, 

Neukirch-Egnach, Švica

jagoda IRMA
Centro Ricerche Produzioni Vegetali - So-

cietá Cooperativa, Cesena, Italija

jagoda LIA
Centro Ricerche Produzioni Vegetali - So-

cietá Cooperativa, Cesena, Italija

jagoda MAYA
New Fruits S.A.S. di Raggi Giordano - 

Danesi Secondo e C.,  Cesena, Italija 

jagoda ONDA
Centro Ricerche Produzioni Vegetali - So-

cietá Cooperativa, Cesena, Italija

jagoda
ONEBOR (Marmo-

lada)

Consorzio Italiano Vivaisti, S.Giuseppe Di 

Comacchio, Italija

jagoda QUEEN ELISA
Centro Ricerche Produzioni Vegetali - So-

cietá Cooperativa, Cesena, Italija

jagoda RECORD
Centro Ricerche Produzioni Vegetali - So-

cietá Cooperativa, Cesena, Italija

jagoda SYMPHONY
Scottish Crop Research Institute,  Dun-

dee, Škotska 

malina GLEN AMPLE
Scottish Crop Research Institute,  Dun-

dee, Škotska

malina POLKA

Sadowniczy Zaklad Doswiadczalny In-

stytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa Brze-

zna Sp z. o.o., Podegrodzie, Poljska 

Sadna vrsta
Ime sorte 
(v oklepaju je 
tržno ime sorte)

Lastnik žlahtniteljskih pravic sorte 
/ njegov zastopnik

malina RUBACA (Niniane)
Technische Universität München, Mün-

chen, Nemčija

ameriška borovnica DRAPER

The Board of Trustees of Michigan State 

University, E. Lansing MI, ZDA / 

Hirsch & Associés Pariz, Francija

ameriška borovnica LIBERTY

The Board of Trustees of Michigan State 

University, E. Lansing MI, ZDA / 

Hirsch & Associés Pariz, Francija

oreh FERNETTE
Institut National de la Recherche Agrono-

mique, Paris Cedex 07, Francija

kivi SORELI
Universitá degli studi di Udine, Udine, 

Italija

kivi BELEN
Universitá degli studi di Udine, Udine, 

Italija

Preglednica 1Preglednica 1





CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

634.1/.7(497.4)
631.526.3:634.1/.7(497.4)

   SADNI izbor za Slovenijo 2010 / Boštjan Godec ... [et al.] ;    
[fotografije v knjigi so prispevali Boštjan Godec ... et al.]. -   
Ljubljana : Orbis, 2011

ISBN 978-961-6372-71-8
1. Godec, Boštjan, 1968-
255490560

Močna in pametna
Pri škropljenju si ne dovolimo kompromisov. Profesio-
nalci v sadjarstvu, vinogradništvu in vrtninarstvu vedo, da 
mora dobra oprema zadovoljiti številne zahteve.  Tako kot 
nova škropilnica STIHL SR 430. Njene odločilne prednosti 
so: velika moč za velike dosege in praktične rešitve za 
udobno rokovanje. Seznanite se z novinko! Novo v ponudbi 
STIHL – ročne škropilnice SG 20 in SG 10.  
Že pri vašem pooblaščenem trgovcu STIHL.

Nova škropilnica STIHL SR 430

Močna in pametna

www.unicommerce.si

KGZS - ZAVOD LJ, Celovška c. 135, 1000  Ljubljana

Sadna drevesnica Studenec,  Studenec 48, 
1260 Ljubljana - Polje;  tel./faks: 01/ 529 17 20
spletna stran:  drevesnica.lj.kgzs.si

Vrtičkarji in sadjarji !
V sadni drevesnici Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana na Studencu pri Ljubljani vzgajamo 
širok izbor kvalitetnih sadik sadnega drevja: jablane (tudi sadike nekaterih starih sort), hruške, 
češnje, višnje, slive, breskve, nektarine, marelice, kutine, nešplje, nashi - cepljene na različne pod-
lage; leske, aktinidije in sadike jagodičja: ribez, maline, robide, josta, tayberry, kosmulje; in sadike 
odporne sorte jablan - TOPAZ ®. Vse te sadike so vzgojene v naši sadni drevesnici.

V prodaji imamo tudi sadike ameriških borovnic, orehov, trte, kakija in nekaj pomožnega sadjar-
skega materiala - gnojila, zaščitne mreže, oporni količki, sadjarske škarje in žagice.

S prodajo sadik jeseni začnemo okrog  27. oktobra, spomladi takoj, ko so ugodne razmere za sajenje.
V času prodaje je drevesnica odprta: delavnik  od  8 00 do 17 00 
 v soboto  od  8 00 do 13 00.

Drevesnica je na Studencu pri Ljubljani blizu končne postaje mestnega avtobusa št. 20 - smer 
Fužine, poleg vzhodne  LJ  obvoznice  -  izvoz Moste v smeri proti mestu (glej spletno stran).

Informacije in strokovne nasvete lahko dobite v času prodaje v drevesnici, po telefonu: 01/ 529-
17-20 ali  GSM: 041/ 762 461 ter na spletu: drevesnica.lj.kgzs.si


