
Poskusni sadovnjak Kmetijskega inštituta Slovenije 
na Brdu pri Lukovici 

Pridelano v sožitju z naravo, 
po smernicah okolju prijaznih tehnologij 
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Poskusni sadovnjak Brdo pri Lukovici je sestavni del Kmetijskega 
inštituta Slovenije. Začetki sadovnjaka segajo v zgodnja šestdeseta leta 
prejšnjega stoletja. Danes obsega približno 17 ha. Najbolj zastopana 
sadna vrsta je jablana, ki je zasajena na 12 ha. Sicer so v sadovnjaku 
praktično vse sadne vrste, ki uspevajo v zmerni kontinentalni klimi. 
Sadovnjak je prvenstveno namenjen izvajanju strokovnih ter raziskoval-
nih nalog v sadjarstvu, hkrati pa s sodobnimi tehnološkimi ukrepi sledi 
razvoju in modernizaciji v sadjarstvu. 

Jabolka pridelujemo v sožitju z naravo, po smernicah okolju prijaznih 
tehnologij. Tako kontrolirana integrirana pridelava kot kontrolirana 
ekološka pridelava jabolk omogočata visoko kakovosten in zdrav 
pridelek. S kontrolirano ekološko pridelavo smo zmanjšali uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev, saj smo se že pred leti odločili za sajenje 
sort, odpornih na škrlup. Sadovnjak ima tudi izobraževalni namen, v 
tem smislu v njem že vrsto let organiziramo večja dogodka: prikaz rezi, 
ki poteka drugo soboto v marcu ter dan odprtih vrat, ki ga organiziramo 
prvo soboto meseca septembra. Nenazadnje so prav odprtost, transpa-
rentnost, sobivanje z okolico ter dostopnost do sadjarskega znanja tiste 
lastnosti, s katerimi si gradimo zaupanje in prepoznavnost v bližnji in 
širši okolici. O tem se lahko prepričate tudi sami.
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Sorte iz kontrolirane integrirane pridelave jabolk (IP)

Kontrolirana integrirana pridelava je naravi prijazen način pridelave, 
kjer se z uporabo naravnih virov in mehanizmov, ki zmanjšujejo nega-
tivne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi, prideluje kakovostno 
ter zdravo hrano. Kontrolirano integrirano pridelavo jabolk zakonsko 
definirata Pravilnik o integrirani pridelavi sadja (U. l. RS 110/2010) ter 
v okviru tega Tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja. Sorti-
ment jabolk iz integrirane pridelave Poskusnega sadovnjaka Brdo pri 
Lukovici je pester, od tipično poletnih do izrazito zimskih sort. Opisi 
predstavljenih sort s fotografijami si sledijo glede na čas dozorevanja. 
Podatek o uporabnosti plodov velja za skladiščenje v navadni kleti.  

SUMMERRED (Summerland x ?) 
• poletna sorta, zori sredi avgusta, plodo-
vi zdržijo do konca septembra
• plod je srednje velikosti, rdeče barve, 
kiselkastega okusa, zelo sočen

FANTAZJA (Mc Intosh x Linda)
• poletna sorta, zori sredi avgusta, plodo-
vi zdržijo do konca septembra
• plod je srednje velikosti, rdečkasto-
zelen, kislo-sladkega okusa
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GALA (Kidd’s orange x Zlati 
delišes)
• jesenska sorta, zori konec avgusta, 
plodovi zdržijo do konca decembra
• plod je srednje velikosti, obarvan 
rumeno-rdeče, prevladuje sladek okus

ELSTAR (Zlati delišes x Ingrid Marie)
• jesenska sorta, zori v začetku septem-
bra, plodovi zdržijo do konca decembra
• plod je srednje velikosti, rdečkasto-
rumene barve, kiselkastega okusa, sočen

JONAGOLD (Zlati delišes x Jonatan)
• zimska sorta, zori sredi septembra, 
plodovi zdržijo do konca februarja
• plod je velik, rumeno-rdeč, sladko-
kiselkastega okusa, aromatičen

Plodovi sorte Jonagold zelo intenzivno izločajo 
vosek. Pravimo, da postanejo »mastni«. Gre 
za naravni proces, s katerim se plod obvaruje 
pred prekomerno izgubo vode in ne za umetno 
olepševanje plodov, kot je pogosto slišati.

CARJEVIČ (naključni sejanec)
• zimska sorta, zori sredi septembra, 
plodovi zdržijo do sredine januarja
• plod je majhne do srednje velikosti, 
zeleno-rdeče barve, blagega kislega okusa

Plodovi sorte Carjevič imajo izredno tanko in zelo 
občutljivo lupino. Obiranje mora biti nežno, sicer 
se na plodu hitro poznajo odtisi prstov.
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RDEČI BOSKOP (bolje obarvani 
različek sorte Boskopski kosmač) 
• zimska sorta, zori sredi septembra, 
plodovi zdržijo do konca januarja
• plod je velik, obarvan rdeče, s precej 
izraženo rjavostjo, dokaj kislega okusa, 
aromatičen

Zaradi kislega okusa so plodovi sorte Rdeči bos-
kop zelo primerni za pripravo jabolčnega zavitka. 
Odtod poimenovanje »sorta za štrudelj«.

ZLATI DELIŠES (Grimes golden x 
Golden reinette)
• zimska sorta, zori sredi septembra, 
plodovi zdržijo do konca januarja
• plod je srednje velikosti, zeleno-rumene 
barve, sladek in aromatičen

Problem skladiščenja sorte Zlati delišes v navadni 
kleti je v hitrem izsuševanju in venenju, medtem 
ko se plodove v hladilnici s kontrolirano atmos-
fero odlično skladišči.  

MELROSE (Jonatan x Rdeči 
delišes)
• zimska sorta, zori sredi septembra, 
plodovi zdržijo do konca marca
• plod je srednje velikosti, temnejše rdeče 
barve, sladko-kislega okusa

 

MUTSU  (Zlati delišes x Indo)
• zimska sorta, zori v zadnji dekadi sep-
tembra, plodovi zdržijo do konca marca
• plod je velik, rumeno-zelen, sladko-
kislega okusa
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RDEČI DELIŠES (Rumena 
lepocvetka x ?)
• zimska sorta, zori konec septembra, 
plodovi zdržijo do konca marca
• plod je srednje velikosti, rdeče do 
temno rdeče barve, sladkega okusa s 
specifično aromo

Plodovi sorte Rdeči delišes so zelo primerni za 
uporabo v kulinarične namene, še posebno kot 
pečena jabolka (tufahije), saj ohranjajo teksturo.

IDARED (Jonatan x Wagener)
• zimska sorta, zori konec septembra in 
obstane do konca maja
• plod je srednje velikosti, rdeče barve, 
kiselkastega okusa 

 

MAJDA (Jonatan x Golden noble)
• zimska sorta, zori v začetku oktobra, 
plodovi zdržijo do sredine marca
• plod je srednje velikosti, prevladuje 
zelena barva, je precej kislega okusa in 
zelo primeren za predelavo v krhlje

 

BRAEBURN (Lady Hamilton x ?)
• zimska sorta, zori v začetku oktobra, 
plodovi zdržijo do konca marca
• plod je srednje velikosti, obarvan 
rdečkasto, kislo-sladkega okusa
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Sorte iz kontrolirane ekološke pridelave jabolk (EKO)

Kontrolirana ekološka pridelava je način pridelave visoko kakovostne 
in zdrave hrane, ki združuje najboljšo okoljsko prakso, visoko raven 
biotske pestrosti ter ohranjanje naravnih virov. Svojo zakonsko osnovo 
ima v Uredbi sveta ES št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov. 

V primerjavi z zahtevami integrirane pridelave jabolk ekološka pridela-
va dodatno zagotavlja odsotnost uporabe lahko topnih mineralnih gno-
jil ter odsotnost uporabe kemično sintetičnih fitofarmacevtskih sred-
stev. Ponudba ekološko pridelanih jabolk Poskusnega sadovnjaka Brdo 
pri Lukovici je zelo pestra, količinsko izstopa sorta Topaz, ki je tudi 
na slovenskem nivoju kontrolirane ekološke pridelave jabolk najbolj 
zastopana sorta. V nadaljevanju predstavljene sorte si sledijo glede na 
čas dozorevanja. Podatek o uporabnosti plodov velja za skladiščenje v 
navadni kleti. 

SANSA (Gala x Akane)
• poletna sorta, zori sredi avgusta, plodo-
vi zdržijo do konca novembra
• plod je obarvan rumeno-rdeče in je 
sladkega okusa

 

FUJI  KIKU 8 (Ralls Janet x Rdeči 
delišes)
• zimska sorta, zori v drugi dekadi okto-
bra, plodovi zdržijo do konca aprila
• plod je srednje velikosti, obarvan rdeče 
do zamolklo rdeče, sladkega okusa, zelo 
sočen
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GAIA
• poletna sorta, zori sredi avgusta, plodo-
vi zdržijo do konca decembra
• plod je obarvan rdeče in zelo sladkega 
okusa

GEMINI
• poletna sorta, zori v zadnji dekadi av-
gusta, plodovi zdržijo do konca decembra
• plod je obarvan rdeče in sladkega okusa

SANTANA (Elstar x Priscilla)
• poznopoletna sorta, zori konec avgusta, 
plodovi zdržijo do konca novembra
• plod je obarvan živo rdeče, prevladuje 
kiselkast okus
       
 

RUBINOLA (Prima x Rubin)
• poznopoletna sorta, zori konec avgusta, 
plodovi zdržijo do konca decembra
• plod je obarvan rumeno-rdeče, z 
značilno rjavostjo v peceljni jamici ter 
zelo prijetnega sladko-kislega okusa
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DALINBEL (Elstar x X3191)
• jesenska sorta, zori v začetku septem-
bra, plodovi zdržijo do konca januarja
• plod je obarvan živo rdeče, aromatičen 
ter bolj kiselkastega okusa

 

BRINA (PRI 2059-101 x ?)
• jesenska sorta, zori sredi septembra, 
plodovi zdržijo do konca januarja
• plod je obarvan rdeče, je sladkega 
okusa, z manj izraženo kislino

ARIWA (Zlati delišes x A 849/5)
• zimska sorta, zori sredi septembra, 
plodovi zdržijo do konca februarja
• plod je obarvan rumeno-rdeče in je 
sladkega okusa

 

SIRIUS (Zlati delišes x Topaz)
• zimska sorta, zori sredi septembra, 
plodovi zdržijo do konca aprila
• plod je obarvan rumeno in je sladko-
kislega okusa
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OPAL (Zlati delišes x Topaz)
• zimska sorta, zori sredi septembra, 
plodovi zdržijo do konca aprila
• plod je obarvan rumeno, z rahlo prisot-
no rjavostjo, je sladko-kislega okusa

 

ORION (Zlati delišes x Otava)
• zimska sorta, zori sredi septembra, 
plodovi zdržijo do konca marca
• plod je obarvan rumeno in je sladko-
kislega okusa

 

TOPAZ (Rubin x Vanda)
• zimska sorta, zori v drugi polovici sep-
tembra, plodovi zdržijo do konca febru-
arja
• plod je rdeče prižast in kislega okusa, z 
zelo prijetno aromo

Plodovi sorte Topaz so ob obiranju izrazito kisle-
ga okusa. Po krajšem času skladiščenja (približno 
enem mesecu) se kislina delno razgradi, plodovi 
pa postanejo okusnejši.  

ECOLETTE (Elstar x Prima) 
• zimska sorta, zori v drugi polovici sep-
tembra, plodovi zdržijo do konca febru-
arja
• plod je obarvan rumeno-rdeče in je 
kiselkastega okusa, spominja na sorto 
Elstar
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DELFLOGA (Florina x Gala)
• zimska sorta, zori v drugi polovici sep-
tembra, plodovi zdržijo do konca marca
• plod je obarvan pretežno rdeče in je 
sladkega okusa

GOLDEN ORANGE (PRI 1956-6 x 
Ed gould golden)
• zimska sorta, zori konec septembra, 
plodovi zdržijo do konca aprila
• plod je obarvan rumeno-oranžno in je 
sladkega okusa

 

     

LUNA (Topaz x Zlati delišes)
• zimska sorta, zori konec septembra, 
plodovi zdržijo do konca marca
• plod je obarvan rumeno in je sladko-
kislega okusa

PRIMIERA (Zlati delišes x COOP 17)
• zimska sorta, zori v začetku oktobra, 
plodovi zdržijo do konca marca
• plod je obarvan rumeno in je sladkega 
okusa

  

jabolka2-8.indd   10 15.4.2014   11:57:35



11

ENTERPRISE (PRI 1661-1 x PRI 
1661-2)
• zimska sorta, zori sredi oktobra, plodovi 
zdržijo do konca februarja
• plod je rdeče-vijoličast in sladkega 
okusa
 

COOP 38 (GOLDRUSH) (Zlati 
delišes x COOP 17)
• zimska sorta, zori sredi oktobra, 
plodove se zelo dobro skladišči, zdržijo 
do konca maja
• plod je rumene barve ter 
prevladujočega sladkega okusa 
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Izdal in založil: Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

Uredil: Boštjan Godec
Oblikoval: Boštjan Benčič
Besedilo in fotografije: Boštjan Godec
Tisk: Birografika Bori, Ljubljana, 2014
Naklada: 700 izvodov
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Kmetijski inštitut Slovenije
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
Poskusni sadovnjak Brdo pri Lukovici
Brdo pri Lukovici 5
1225 Lukovica 

Telefon: 01 723 67 33, 031 537 449
E-naslov: info@kis.si, roman.mavec@kis.si
Spletna stran: www.kis.si
                  

foto: Delo, Jože Suhadolnik
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