
                                                                                                                      

 

 Sadovnjak Brdo pri Lukovici      
Urnik prodaje jabolk  
 (predvidoma do konca novembra) 
 ponedeljek-petek   9.00–17.00 

 sobota                     8.00–12.00 

 nedelja                    zaprto 

 T: 01 723 67 33, 031 537 449  
 E: roman.mavec@kis.si   

SORTE JABOLK IZBRANA KAKOVOST (IK) 

SUMMERRED 
(Summerland x ?)  

• poletna sorta, zori sredi avgusta, plodovi zdržijo do konca septembra  
• plod je srednje velikosti, rdeče barve, kiselkastega okusa, zelo sočen  

FANTAZJA 
(Mc Intosh x Linda)  

• poletna sorta, zori sredi avgusta, plodovi zdržijo do konca septembra  
• plod je srednje velikosti, rdečkasto-zelen, kislo-sladkega okusa  

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  

CIVNI RUBENS   
(Gala x Elstar) 

• jesenska sorta, zori v začetku septembra, plodovi zdržijo do konca januarja  
• plod je srednje velikosti, osnovna rumena barva je v precejšnjem deležu rdeče  
  prekrita, je uravnoteženega sladko-kislega okusa  
Nova sorta na svetovnem pridelovalnem trgu. Ima harmonično razmerje    
sladkega in kislega okusa. 

ELSTAR 
(Zlati delišes x Ingrid 
Marie) 

• jesenska sorta, zori v začetku septembra, 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.  

 
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 boskop 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, v hladilnici s kontrolirano atmosfero pa se 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 septembra, plodovi zdržijo do konca marca  
• plod je velik, rumeno-zelen, sladko-kislega okusa  

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 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  

FUJI KIKU 8  
(Ralls Janet x Rdeči 
delišes) 

• zimska sorta, zori v drugi dekadi oktobra, plodovi zdržijo do konca aprila  
• plod je srednje velikosti, obarvan rdeče do zamolklo rdeče, sladkega okusa,  
  zelo sočen  
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      SORTE JABOLK IZ EKOLOŠKE PRIDELAVE (EKO) 

SANSA 
(Gala x Akane) 

• poletna sorta, zori sredi avgusta, plodovi zdržijo do konca novembra  

• plod je obarvan rumeno-rdeče in je sladkega okusa  

GAIA 
• poletna sorta, zori sredi avgusta, plodovi zdržijo do konca decembra  

• plod je obarvan rdeče in zelo sladkega okusa  

GEMINI 
• poletna sorta, zori v zadnji dekadi avgusta, 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  

MERKUR 

(Topaz x Rajka)  

• poznopoletna sorta, zori konec avgusta, plodovi zdržijo do konca februarja  

• plod je obarvan škrlatno rdeče, prevladuje sladek okus, aroma spominja na   

  marelice  

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  

DALINBEL 

(Elstar x X3191)  

• jesenska sorta, zori v začetku septembra, 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  

OPAL 

(Zlati delišes x Topaz)  

• zimska sorta, zori sredi septembra, plodovi zdržijo do konca aprila  

• plod je obarvan rumeno, z rahlo prisotno 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 septembra, plodovi zdržijo do konca februarja  

• plod je rdeče prižast in kislega okusa, z zelo prijetno aromo  

Plodovi sorte Topaz so ob obiranju izrazito kislega 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 septembra, plodovi zdržijo do konca februarja  

• plod je obarvan rumeno-rdeče, je kiselkastega okusa, spominja na sorto Elstar  

DELFLOGA 

(Florina x Gala)  

• zimska sorta, zori v drugi polovici septembra, 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 

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 COOP17)  

• zimska sorta, zori sredi oktobra, plodove se zelo dobro skladišči, zdržijo do  

   konca maja  

• plod je rumene barve ter prevladujočega sladkega okusa  
 


