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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) …
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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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