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Pridelek v obdobju 2001-2003, Brdo pri Lukovici
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Lokacija Sadjarski center Gačnik, leto 2003



Skladiščna sposobnost odpornih sort, 
letnik 2002, Brdo pri Lukovici
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Sadjarski center Gačnik, 2003
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Zlati delišes Ariwa Florina Rajka Pinova

Degustacija zimskih sort jabolk - primerjava tržno najbolj razširjenih z odpornejšimi 
21.11.2003

vizuelni parametri (videz, oblika in barva) degustativni parametri (okus, sočnost)



Izbrane odporne sorte-podrobna 
predstavitev

• RUBINOLA (jesenska)

• ARIWA (zimska)

• GOLDRUSH (zimska)



RUBINOLA

• Križanec Prima x Rubin , 1980 
• Žlahtnitelj: Institut of Experimental Botany, 

Strizovice, Češkoslovaška
• Zavarovana na nivoju EU od Marca 2000 dalje
• Lastnik žlahtniteljskih pravic je Institut of 

Experimental Botany, Strizovice, Češka



RUBINOLA

• jesenska sorta
• drevo bujne rasti
• privlačnega izgleda, 
dober okus
• nizka vsebnost kisline 
(5 g/l) 
• rjavost v peceljevi
jamici
• problem golenja vej, 
rodni le terminalni brsti, 
ni rodnih brstov,  
posledično nizki 
pridelki
• slabo se skladišči
• rodnost redna 



ARIWA

• Križanec Zlati delišes x A 849/5 (nosilec 
odpornosti) , 1986

• Žlahtnitelj: vzgojena v East Malling-u,Anglija, 
nadaljnja selekcija je potekala na raziskovalnem 
zavodu Wädenswill, Švica 

• Zavarovana na nivoju EU od Aprila 2001 dalje
• Lastnik žlahtniteljskih pravic FAW 

Eidgenössische Forschunganstalt Für Obst
Wein und Gartenbau, Wädenswill,Švica



ARIWA

• zimska sorta

• srednje bujne rasti

• multiresistentna sorta 
(odporna na škrlup, pepelasto 
plesen in delno na ognjevko)

• zelo dobro se skladišči

• ni za vročo klimo

• asimetrična oblika plodov

• priporoča se večkratno 
obiranje plodov (2-3 krat)

• nagnjena k izmenični rodnosti



COOP 38 (GOLDRUSH)

• Križanec Zlati delišes x Coop 17 , 1980
• Žlahtnitelj: Cooperating Agricultural Experiment

Stations (Purdue, Rutgers, Illinois), University of 
Illinois, Pomology Research Farm, ZDA

• Zavarovana na nivoju EU od Avgusta 2001 dalje
• Lastnik žlahtniteljskih pravic je Purdue Research

Foundation, ZDA



GOLDRUSH

• zimska sorta

• skladišči se odlično, le malo 
slabše od sorte Relinda, trdota 
zelo visoka še po izskladiščenju

• zaradi poznega dozorevanja ni 
primeren za pozne lege

• občutljiv na plesen

• plod ni zelo privlačen, rjaste 
lenticele so včasih preveč moteče

• okus plodov zelo dober

• glede na način rasti ga 
uvrščamo med semispur tipe, 
primeren za večje gostote sajenja 

• pokanje (cracking) plodov, če 
je dež



NOVE OBETAJOČE SORTE ZA 
EKOLOŠKO PRIDELAVO

• SANSA -na škrlup tolerantna
• COLLINA -na škrlup odporna
• SANTANA -na škrlup odporna
• DALINBEL (ANTARES)-na škrlup odporna
• OPAL -na škrlup odporna



SANSA

• Križanec Gala x Akane (Primrouge), 1988 
• Žlahtnitelj: HortResearch (Nova 

Zelandija), Morioka Research Station
(Japonska) 

• Ni zavarovana na nivoju EU 





Sansa, Brdo pri Lukovici, 24. avgust 2006
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Naše meritve v letu 2005, sorta Sansa

Lokacija :Brdo pri Lukovici
Datum obiranja: 30. 8. 05
Trdota: 5,9 kg/cm 2

Suha snov: 15,3 ºBrix
Škrobna vrednost: 8,4
Streifov indeks x 1000: 45,9

Optimalen čas obiranja sorte Sansa bi bil okoli  
20.- 25. avgusta.



Nekaj splošnih lastnosti o sorti Sansa

(HortResearch station, Nova zelandija)

• Plod je majhen do srednje velikosti (170g)
• Oblika ploda podobna sorti Gala, plodovi so podolgovato 

okrogli
• Svetlo rdeče obarvani plodovi na rumeni podlagi 
• Barva mesa zeleno bela
• Čas zorenja 5- 15 dni pred sorto Gala
• Nekateri ji pravijo kar BioGala, ker je za škrlup manj 

občutljiva in podobna sorti Gala
• Plodovi so sladkega okusa, splošna degustacijska ocena je 

zelo dobra
• Skladišči se dobro le kratek čas, 3 tedne pri 0ºC, nato 

postanejo plodovi hitro mehki
• Sorta ima potencial kot poletna sorta, oskrba trga s svežim 

sadjem



COLLINA

• Križanec Priscilla x Elstar
• Žlahtnitelj: M.Vandewall, Eckelrade, 

Nizozemska 
• Zavarovana na nivoju EU od Julija 2006 

dalje 
• Lastnik žlahtniteljskih pravic je V.O.F. 

Vandewall, Eckelrade, Nizozemska



4. avgust 2006 17. avgust 2006 

COLLINA

- Poletna sorta

- Aromatični in sočni plodovi



SANTANA

• Križanec Elstar x Priscilla , 1978 
• Žlahtnitelj: Plant Research International

(PRI), Wageningen, Nizozemska
• Zavarovana na nivoju EU od Oktobra 

1998 dalje 
• Lastnik žlahtniteljskih pravic Plant

Research International B.V., Wageningen, 
Nizozemska





Nekaj podatkov o sorti Santana iz nizozemskih 

izkušenj (H. Kemp):

• Manj nagnjena k izmenični rodnosti kot Elstar.
• Oblika plodov podobna Elstarju, včasih so 

plodovi bolj široki.
• Za kratko skladiščenje se priporoča obiranje 

nekaj dni za sorto Elstar, za dolgo skladiščenje 
teden dni pred Elstarjem.

• Odporna na škrlup, (zelo) občutljiva na 
pepelasto plesen.

• Odlična sorta za hladnejši severozahodni del 
Evrope.



DALINBEL (ANTARES)

• Križanec Elstar x X3191 (nosilec odpornosti)
• Žlahtnitelj: INRA in ELARIS, Francija
• Zavarovana na nivoju EU od Oktobra 2002 dalje
• Lastnika žlahtniteljski pravic:

- INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique), Pariz, Francija
- S.N.C. ELARIS, Anger, Francija 



Letnik 2005



Dalinbel (Antares), Brdo pri Lukovici, foto 31.8.2006



Informacije o sorti Dalinbel (Antares) 
drevesnice Davodeau- Ligonniere

• Drevo ni bujne rasti
• Plod okrogle oblike in primerne velikosti (75-80 mm)
• Barva plodov roza rdeča, obarvanje pokriva 20 -50% 

površine ploda 
• Čas obiranja v začetku septembra, v času Gale (pri 

nas to še potrebno preveriti )
• V navadni hladilnici (v pogojih navadne atmosfere, t= 

2˚C) zdrži 4-5 mesecev
• Odporna na škrlup in zelo občutljiva za pepelasto 

plesen



Sorta Dalinbel je zelo občutljiva za pepelasto plesen



OPAL

• Križanec Zlati delišes x Topaz , 1992 
• Žlahtnitelj: Institut of Experimental Botany, 

Strizovice, Češka
• Zavarovana na nivoju EU od Januarja 2006 

dalje
• Lastnik žlahtniteljskih pravic je Institut of 

Experimental Botany, Strizovice, Češka





Opis lastnosti sorte Opal s strani dobavitelja sadik 
(drevesnica Deimel)

• Za nas zanimiva kot dopolnilo (nadomestilo) za Topaz v 
ekološki pridelavi, za razliko od Topaza je 
rumenoobarvana, včasih rahlo oranžno obarvana sorta 

• Vf odpornost na škrlup, za pep.plesen je malo občutljiva
• Velikost plodov je srednja
• Oblika ploda je okrogla do nekoliko stožčasta
• Kislo sladka do sladka (tip ZD), visoko aromatična, 

srednje sočna, zelo dobrega okusa
• Zorenje v času Zlatega delišesa
• Dobro skladiščenje, dober shelflife


