
Paradižniki – Index seminum 2018 

Spoštovani člani, prijatelji, podporniki! Pred vami je seznam sort paradižnikov za sezono 2018. Če bo vreme 

sodelovalo boste te in verjetno še kakšno novo sorto lahko videli in poskusili konec avgusta na 

Paradajzijadi. 

Vse slike so posnete v zbirki Društva Raznolikost – pri nas na vrtu. Paradižnikov ne zalivamo in ne 'špricamo', gnojilo je le 

naravno. Vse pikice, pegice in razpoke so posledica sonaravne vzgoje in odziva rastlin na vremenske in klimatske pogoje. Rastline 

oskrbujemo sonaravno, brez kemije in umetnih gnojil. F1 hibridov in GSO rastlin NE gojimo! 

Semena so vzgojena v vrtu Društva botanični vrt Raznolikost in so namenjena izključno članom tega društva. Člani lahko semena 

kupijo, dobijo v zahvalo za opravljeno prostovoljno delo ali v menjavo za semena/rastline, ki jih še ni v zbirki. Denar od prodaje je 

namenjen izključno oskrbi naših živali in rastlin ter nakupu novih rastlin za zbirko. 

Mix – mešanica semen v eni vrečki. Seznam praviloma ni priložen. Večinoma gre za zbirke posameznih rodov. Cenejša opcija nabave večjega 

števila vrst/sort, kadar imena le teh niso pomembna. 

Komplet – nabor določenega števila vrečk, ki so na voljo skupaj (v kompletu). Cenajša opcija nabave večjega števila vrst/sort. 

 

Paradižniki so zaradi svoje raznolikosti barv in oblik ter vsestranske uporabe v gurmanske namene naša velika ljubezen. Če jih 

imate radi tudi vi, ali pa bi radi le preizkusili kakšno eksotično sorto se nam pridružite, ohranimo genetsko dediščino kulturnih, 

okrasnih, redkih in avtohtonih rastlin.  

    
 Včlanitev/naročanje/informacije:  

  Društvo botanični vrt Raznolikost, Laze 7, 1274 Gabrovka (obiski nedelja od 10 h do 11 h ali po dogovoru) 

   mobi: 040 121 370  (uradne ure od 10h do 17h) 

   email: info{afna}raznolikost.si 

   FB: @botanicnivrtraznolikost 

 

Cena 1 vrečke semen paradižnika je 1,5 eur, vrečka vsebuje 10 semen 

Cena 1 vrečke MIXa semen paradižnikov je 5 eur, vrečka vsebuje 50 semen vsaj 10ih sort.  

opis tipov ploda 
 

ribez plodov okoli 10 v grozdu, posamezen plod velik približno kot ribezova jagoda 

šeri plodov okoli 10 v grozdu, posamezen plod vsaj tako velik kot prepeličje jajce  

jabučar plodov po nekaj skupaj, veliki kot pest, običajno 4-5 prekatov, meso čvrsto 

volovsko srce posamezni nekaj 100g težki paradižniki z debelim mehkim mesom in številnimi prekati s semeni 

votel med mesom in semeni je votlina; za polnjenje 

pelat mesnat z debelim čvrstim mesom in običajno z malo semeni; za predelavo  

centiflor plodovi v velikosti ribeza, v velikih grozdih z vsaj nekaj 10 do okoli 100 plodovi 
 

opis oblike plodov 

okrogel okroglast 

harmonika  narebričen oz. naguban 

sliva rahlo podaljšan 

hruškica v zgornjem delu precej zožen 

klobasica veliko daljši kot širši 

potlačen rahlo sploščen 

srčast ob peclju najdebelejši, proti zožen 

krompirjast nepravilne oblike 

paprika oblika značilna za votle sorte, nekaj širokih reber, plod spominja na papriko  

ovalen okroglast, a rahlo podaljšan 

jajčast spodaj širši kot zgoraj 

 

 



Sorte: 

koda sorta barva tip oblika opis zorenje slika 

P009/5 
AAA SWEET 

SOLANO 

rumen z 

nekaj 

zelenimi 

pogami 

jabučar okrogel 

meso debelo, srednje 

čvrsto, rahlo mokasto. 

Zelene progice ob zrelosti 

izginejo 

konec avgusta 

 

P045/1 AMATI rdeč jabučar okrogel 
velik mesnat paradižnik z 

malo semeni; solate. 
sredina avgusta 

 

P092/6 
AMAZON 

CHOCOLATE 
rjav volovsko srce potlačen 

ploščat, vsestranskki. 

Rastlina z krompirjevimi 

listi. 

sredina avgusta 

 

P042/1 AMERIŠKI rdeč volovsko srce krompirjast 

nakazana rebra, srčast, 

mesnat, semen srednje 

veliko 

sredina avgusta 

 

P161/5 AMETHYST JEWEL 
roza, 

vijolične 

proge 

šeri okrogel 

osnovna barva je roza, od 

peclja se širijo vijolične 

proge 

začetek avgusta 

 



P120/6 ANA RUSSIAN roza-rdeč jabučar okrogel mesnat, nepravilnih oblik sredina avgusta 

 

P122/3 ANANAS 
rumeno - 

oranžen 
volovsko srce potlačen 

manjše volovsko srce, 

dejansko s prijetnim 

priokusom ananasa 

sredina avgusta 

 

P054/6 ANANAS NOIR 
rdeč s 

temnim 

nadahom 

volovsko srce krompirjast 

meso z zelenim nadahom, 

malo semen, mesnat, 

okusen; ob dežju takoj 

razpoka in hitro začne 

gniti 

sredina avgusta 

 

P152/5 
AUNT RUBYS' 

GERMAN GREEN 

zeleno-

rumen 
volovsko srce potlačen 

ogromen, sladek. Plodovi 

na dnu z roza nadahom 
sredina avgusta 

 

P033/2 BALKONSTAR rdeč šeri okrogel 

debelo meso, kiselkast, 

zraste samo 20 cm v 

višino 

sredina avgusta 

 

P096/5 BAMBI 

oranžen, 

spodaj 

zeleno 

rumene 

proge 

jabučar potlačen 

zelo lep, okus kiselkast, 

veliko semen, tanko 

meso, spodaj vdolbinica 

konec avgusta 

 



P095/3 BANANA LEGS rumen pelat klobasica solatni paradižnik sredina avgusta 

 

P101/1 BANANA RED rdeč pelat klobasica 
rdeča klobasica, za 

predelavo ali kuhanje 
sredina avgusta 

 

P040/2 BARUNI rdeč šeri sliva 

meso srednje debelo, 

veliko semen, sladek, pri 

svežih gre pecelj težko 

stran 

sredina avgusta 

 

P021/6 BLACK CHERRY 
rdeče-rjav, 

vijoličen 

nadih 

šeri okrogel 
meso tanko in mehko, 

okusen 
sredina avgusta 

 

P082/6 BLACK FROM TULA rjav volovsko srce potlačen 
zelo mesnati, za sprotno 

porabo 
konec avgusta 

 



P104/6 BLACK PEAR rjav šeri hruškica 

tolsta hruškica; spominja 

na black truffle, a je 

precej bolj hruškaste 

oblike 

sredina avgusta 

 

P055/6 BLACK PLUM rdeče-rjav šeri sliva 
sladkast, veliko semen, 

sušenje. Zelo roden 
sredina avgusta 

 

P052/6 BLACK PRINCE 
rdeče rjav, 

zgoraj zeleno 

rjav 

jabučar potlačen 
velika semena, dober 

okus 
sredina avgusta 

 

P066/6 BLACK RUSSIAN 
rdeč z rjavim 

odtenkom 
šeri okrogel 

aromatičen; ni isto kot 

russian black! 
sredina avgusta 

 

P132/6 BLACK SARA rjav volovsko srce krompirjast 
velik paradižnik, tanko 

meso, veliko semen 
konec avgusta 

 

P071/6 BLACK TRUFFLE 
rdeč z 

temnim 

nadihom 

jabučar jajčast 
aromatičen; omejena 

količina! 
začetek avgusta 

 



P010/4 BLONDKOPFCHEN rumen centiflor šeri okrogel 

veliko semen, tanko 

meso, okus po jabolkih, 

na dnu z repkom 

konec avgusta 

 

P146/1 BON PIERRE rdeč jabučar okrogel 
mesnat, vsestransko 

uporaben. 
sredina avgusta 

 

P003/1 BOSANSKI rdeč 
jabučar/volo

vsko srce 
krompirjast 

neenakomerno okrogel, 

na vrhu nabran, mesnat, 

malo semen 

sredina avgusta 

 

P158/1 BOSANSKI ŽUTI rumen jabučar krompirjast 

zelo roden, mesnat, 

nekateri plodovi z 

rdečkastim nadahom. 

Rastline v povprečju nižje 

in kompaktnejše 

sredina avgusta 

 

P162/5 
BRADYS' BLACK 

HEART 

oranžno-

rdeče prižast 
jabučar srčast 

ime je dobil po temni 

barvi mesa, zelo mesnat 
sredina avgusta 

 

P007/6 BRANDYWINE PINK roza 
velik 

šeri/jabučar 
okrogel 

čvrst, veliko velikih 

semen, zelo okusen 
sredina avgusta 

 



P140/5 BRESKVICA 
oranžen, 

nato vse bolj 

krem roza 

jabučar okrogel 

dlakav in mehak, na videz 

res zelo podoben breskvi. 

Meso tanjše in rdeče. 

Vzgojil ljubitelj iz 

Štajerske. 

sredina avgusta 

 

P127/5 
BRITAINS' 

BREAKFAST 
rumeno-rdeč 

velik 

šeri/jabučar 
podolgovat mesnat, za svežo uporabo sredina avgusta 

 

P002/6 BROWN BERRY rdeče - rjav šeri okrogel 

meso srednje debelo, 

okus aromatičen, 

resnično 'paradajzast', 

semen relativno malo 

konec avgusta 

 

P077/6 BROWN PLUM rdeče-rjav šeri ovalen 
na prerezu srčast; 

omejena količina! 
konec avgusta 

 

P150/6 CERKNICA rdeč-roza jabučar ovalen 
mesnat, podolgovat, 

nepravilnih oblik 
sredina avgusta 

 

P142/4 CHANG LI rumen šeri ovalen 
prijeten okus po sadju, 

zelo roden 
sredina avgusta 

 



P031/6 CHEROKEE PURPLE škrlaten jabučar potlačen 

veliko semen in mesa, 

meso mehko in zelo 

aromatično; stara 

indijanska sorta 

sredina avgusta 

 

 

P064/6 
CHOCKOLATE 

CHERRY 

rdečkasto 

rjav z zelenim 

nadihom 

šeri okrogel 

meso tanjše, sladkasto, 

okus in vonj spominjata 

na grenko čokolado 

začetek avgusta 

 

P004/1 
COSTULOTO 

FIORENTINO 
rdeč jabučar harmonika 

močno izbočena rebra, v 

vsakem ozek prekat, 

prerez plodu spominja na 

cvet, debela kožica 

začetek avgusta 

 

P138/3 
CREAM BELL 

SAUSAGE 
krem bel pelat klobasica 

lepa barva in okuse, čvrst 

solatni paradižnik 
sredina avgusta 

 

P049/2 ČOKEC rdeč šeri krompirjast 

pritlikava rastlina, okusen 

in dobro roden, slovenska 

sorta 

sredina avgusta 

 

P084/2 DIVJI - BOLIVIJA rdeč ribez okrogel 

Divja vrsta Lycopersicon 

pimpinellifolium. Je ena 

od starševskih rastlin za 

gojene 'ribez' sorte. 

sredina avgusta 

 

 



P062/2 
DJED MOROZ 

(FATHER FROST) 
rdeč 

majhen 

jabučar 
okrogel 

zelo čvrst inokusen, velika 

semena. Ena 

najzgodnejših sort, rodi 

celo sezono, dobro 

prenaša nižje 

temperature. Listi skoraj 

niso deljeni 

sredina julija 

 

P130/1 
DOMAČ RDEČ 

SOLATNI 
rdeč jabučar okrogel 

čvrst okusen solatni 

paradižnik; naša sorta, v 

družini že več kot 15 let 

sredina avgusta 

 

P131/1 
DOMAČI ORJAK / 

RDEČI VELIKAN 
rdeč volovsko srce krompirjast 

mesnat, aromatičen; pred 

leti smo ga dobili iz 

Štajerske. Na tehtnici 

piše: 772g. 

začetek avgusta 

 

P011/6 DR CAROLYN PINK roza velik šeri okrogel 
aromatičen, mesnat, 

velika semena 
konec avgusta 

 

P018/1 EARL FAUX rdeč jabučar okrogel 

mesnat in okusen, za 

svežo porabo in 

vkuhavanje 

sredina avgusta 

 



P107/5 EVERGREEN zelen volovsko srce potlačen 

mesnat, presenetljivo 

prijetno okusen, z aromo 

kivija 

sredina avgusta 

 

P147/3 FANTOME DU LAOS bel 
jabučar/volo

vsko srce 
krompirjast mesnat, vsestranski sredina avgusta 

 

P141/5 FLAME 
rumeno-

oranžno-

rdeče prižast 

volovsko srce potlačen velik in okusen sredina avgusta 

 

P018/5 GARDEN PEACH 
rumen, rdeče 

prižast 
jabučar okrogel 

mehak, dlakav, okusen; 

zelo stara sorta, roden in 

relativno odporen 

začetek avgusta 

 

P088/6 GARTEN PERLE roza šeri okrogel 

meso čvrsto, sladkasto, 

plod spodaj zožen v topo 

konico, miniaturna 

rastlina 

sredina avgusta 

 

P086/4 GELBE MIRABELLE rumen šeri sliva 
debelo meso, zelo zrel je 

oranžen, velika semena 
konec avgusta 

 



P006/3 
GERMAN ORANGE 

STRAWBERRY 
oranžen volovsko srce krompirjast 

majhne votlinice, čvrsto 

meso, semen malo 

konec avgusta 

 

 

P153/5 GOBSTOPPER zelen šeri okrogel 

gobstopper-ji so veliki 

okrogli trdi bonboni iz 

sladkorja nekdaj zelo 

popularni v ZDA.  
 

Izredno roden. Plodovi so 

najprej beli, kasneje 

zeleni, rumeni in oranžni, 

če prezorijo 

začetek avgusta 

 

P001/6 GOLD MEDAL 
rdeče - 

rumeno 

marogast 

jabučar potlačen 

veliko rumenkastega 

mesa, malo majhnih 

semen tik pod kožico; 

stara sorta; omejena 

količina! 

začetek 

septembra 

 

P050/4 GOLD NUGGET 
rumeno - 

oranžen 
ribez okrogel 

relativno malo semen, 

zelo zgoden. 

Determinirana rast, 

občutljiv na pepelovko - 

gojenje v posodah pod 

streho. 

konec avgusta 

 

P059/4 GOLD RUSH oranžen šeri okrogel 
čvrsto meso; solatni 

paradižnik 
konec avgusta 

 



P068/4 
GOLD RUSH 

CURRANT 

rumeno - 

oranžen 
ribez okrogel 

drobno seme, tanko 

čvrsto meso 
začetek avgusta 

 

P100/4 GOLDENE KÖNIGIN rumen šeri okrogel debelo meso,sladkast konec avgusta 

 

P149/4 GOLDFISCH rumen šeri klobasica 

dokaj odporen, potrebuje 

več Ca, ne poka, se dobro 

skladišči, visoka rastlina 

sredina avgusta 

 

P163/5 
GREEN BELL 

PEPPER TOMATO 

zelen, 

oranžne 

proge 

votel paprika 

odporen na bolezni, za 

polnjenje kot paprika, 

zelo roden 

sredina avgusta 

 

P164/5 GREEN PEAR 
zeleno 

oranžen 
šeri hruškica 

debel hruškast plod, 

izgleda kot zelena verzija 

sorte black pear 

sredina avgusta 

 



P025/5 GREEN SAUSAGE 
zelen z 

oranžnimi 

progami 

pelat klobasica 

malo semen, meso 

debelo, zeleno. Solate. 

Skladišči se do 2 meseca. 

Nizka rastlina z močno 

deljenimi listi in izjemno 

rodna - več plodov kot 

listov. 

začetek avgusta 

 

P013/5 GREEN ZEBRA 
zelen z 

oranžnimi 

progami 

jabučar okrogel 

kiselkast, okusen, 

mesnat. Marmelade. 

Odporen na pokanje. 

sredina avgusta 

 

P148/5 
HAWAIIAN 

PINEAPPLE 

oranžno 

rdeče prižast 
volovsko srce srčast 

lepe barve, malo semen, 

prijeten okus, mesnat 
sredina avgusta 

 

P103/1 HELLFRUCHT rdeč jabučar okrogel 

čudno ime sicer zelo 

dobrega  solatnega 

paradižnika 

sredina avgusta 

 

P016/1 HUBAL rdeč velik jabučar potlačen 

malo velikih semen, 

debelo mehko meso ima 

sveže bolj voden okus; s 

kuhanjem razvije prijetno 

aromo 

konec avgusta 

 



P019/4 
HUNDREDS AND 

THOUSANDS 
oranžen 

centiflor 

ribez 
kapljast 

čvrsto tanko meso z 

okusom po ananasu, 

drobno seme 

začetek 

septembra 

 

 

P094/4 ILDY oranžen 
centiflor 

ribez 
sliva 

meso tenko, na bazi 

špička, obstojni. Nekoliko 

nižja rastlina 

konec avgusta 

 

P117/5 INDIGO ROSE 

temno 

vijoličen/črn 

z temno 

oranžno piko 

na dnu 

šeri okrogel 
meso je rdeče.  Dolgo 

zori. 
sredina avgusta 

 

P044/2 IVAS' RED BERRY rdeč šeri ovalen 

veliko semen, meso 

srednje debelo, okusen 

solatni paradižnik. Zelo 

roden, paradižniki v 

dolgih grozdih. To sorto 

smo dobili z imenom 

'češnjevec', kar je seveda 

samo oznaka oblike 

plodov. 

začetek avgusta 

 

P024/1 IZOLAN rdeč volovsko srce potlačen 

pred leti smo dobili 

semena te sorte od 

prijatelja iz Izole; odličen 

paradižnik! Okusen, 

mesnat in velika rastlina 

začetek avgusta 

 



P119/2 JAGODKA rdeč šeri sliva 

velika semena, dober 

okus. Relativno zgoden in 

zelo roden. Kratkožive 

rastline, propade do 

konca septembra. 

sredina avgusta 

 

P137/6 
JAPONSKI BLACK 

TRUFFLE 
rjav šeri jajčast 

bojda še boljši kot black 

truffle. Odporni na 

pokanje, dokaj obstojni 

sredina avgusta 

 

P136/2 KAMNI VRH rdeč večji ribez okrogel 

veliko drobnih semen, 

aromatičen; darilo 

sosede, ki ga goji v 

vinogradu, kjer se ji vsako 

leto sam zaseje 

konec julija 

 

P128/1 KIK rdeč volovsko srce krompirjast 
izjemno mesnat, malo 

semen 
sredina avgusta 

 

P037/2 KOPRSKI rdeč šeri okrogel 
rahlo srčast v prerezu, 

meso debelo, kiselkasto 
konec avgusta 

 



P032/2 KORALIK rdeč šeri potlačen 

na dnu jamica, okusen; 

prinešen iz izleta na 

Poljsko 

začetek 

septembra 

 

P023/6 KRIM 

škrlaten, 

zgoraj z rjavo 

zelenimi 

progami 

volovsko srce potlačen 

na dnu nekaj vdolbinic, 

veliko debelega, mehkega 

mesa, malo velikih semen 

konec avgusta 

 

P090/1 KROMPIRJEVEC rdeč jabučar potlačen 
krompirjevi listi, malo 

semen 
konec avgusta 

 

P012/6 KUMATO rjavo-rdeč pelat ovalen 

čvrst, mesnat, obstojen, 

bleščeč in res zelo 

okusen. Odporen na 

pokanje. Šibkejša rast, a 

presenetljivo dolgoživ in 

roden. 

sredina avgusta 

 

P109/2 LOJZKINE SLIVE rdeč centiflor sliva 

malo drobnih semen; 

pred leti smo ga dobili iz 

Posavja 

začetek avgusta 

 



P133/2 MAKI rdeč šeri sliva 
čvrsto sladkasto meso; 

naša sorta, izdatno rodi 
sredina avgusta 

 

P165/5 
MALAKHITOVAYA 

SHKATULKA 

zelen, 

oranžen 

nadah 

jabučar potlačen 

veliki mesnati plodovi ob 

zrelosti intenzivno zeleni, 

škatulka v sebi skriva 

mehko in okusno meso 

sredina avgusta 

 

P126/5 MALI PISAN 
rumeno -

oranžno 

lisast 

jabučar ovalen 

rumenko z rdečimi lički :) 

Manjši plodovi, 

notranjost rumena. 

sredina avgusta 

 

P110/1 MARGLOBE rdeč jabučar okrogel 
okusen čvrst solatni 

paradižnik 
sredina avgusta 

 

P156/5 MARIANA PEACH 

pisan: rdeč, 

roza, zelen, 

oranžen, 

rumen 

volovsko srce krompirjast zelo pisana breskvica sredina avgusta 

 

P034/1 MARMANDE rdeč jabučar potlačen mehko meso sredina avgusta 

 



P110/6 MEXICO roza volovsko srce potlačen 
mesnat in čvrstejši kot 

izgleda 
sredina avgusta 

 

P124/2 MIKRO rdeč majhen šeri okrogel 

najmanjša sorta 

paradižnika na svetu, 

zraste samo 15 cm v 

višino; vsak plod ima 

največ 6 semen. Omejena 

količina! 

 

 

sredina avgusta 

 

 

P081/4 
MIRABELLE 

BLANCHE 
svetlo rumen šeri okrogel 

aromatičen, lepo diši, 

mesnat; pravi Mirabelle 

blanche 

konec avgusta 

 

P030/1 MONEYMAKER rdeč 
manjši 

jabučar 
okrogel 

čvrst solatni paradižnik v 

grozdih. Odličen tudi za 

vlaganje, 

sredina avgusta 

 

P092/6 MORADO rdeče-rjav jabučar okrogel 
čvrst mesnat solatni 

paradižnik 
sredina avgusta 

 

P170/1 MORTGAGE LIFTER rdeč volovsko srce potlačen 

Mesnat in aromatičen. 

Vzgojil ga je nek 

američan, ki je z prodajo 

sadik te odlične sorte 

odplačal hipoteko, od tod 

ime sorte. 

začetek avgusta 

 

 



P085/5 MR. STRIPEY 
zeleno, rjavo, 

rdeče 

progast 

volovsko srce potlačen pisano volovsko srce konec avgusta 

 

P069/5 MULTICOLOR 
rdeč z 

vijolično 

packo 

majhen 

jabučar 
sliva 

packa iz vzdolžnih prog 

zavzema 1/3-1/4 

površine, kjer je plod 

obsijan. Plodovi v grozdu. 

Meso čvrsto, debelo, 

kiselkasto, semen malo, 

velika 

sredina avgusta 

 

P043/4 
NICHOLSONS' 

CHERRY 
rumen šeri potlačen 

na dnu vdolbinica, veliko 

semen, meso tanjše, 

aromatičen 

sredina avgusta 

 

P087/1 
NOVOSADSKI 

JABUČAR 
rdeč jabučar okrogel 

čvrsto meso, odličen 

solatni paradižnik in za 

vlaganje. Semenski 

material te sorte naša 

družina vzdržuje od konca 

70' let, ko so paradižniki v 

Slo pogosto še veljali le 

kot okrasne rastline. 

konec avgusta 

 

P036/1 OMARS' LEBANESE roza-rdeč volovsko srce okrogel okusen sredina avgusta 

 



P102/1 OPALKA rdeč orjaški pelat klobasa 

30 cm dolg, zelo mesnat z 

skora premalo semeni. 

Zaradi velikosti plodov 

občutljiv na pomanjkanje 

Ca. 

sredina avgusta 

 

P098/4 ORANGE CHERRY oranžen šeri okrogel 
intenzivno obarvan šeri, 

ki raste v dolgih grozdih 
sredina avgusta 

 

P105/4 ORANGE GRAPE rumen šeri/ribez sliva 
v grozdih, ki izgledajo kot 

.. grozdje 

 

sredina avgusta 

 

 

P041/3 ORANGE OXHEART oranžen volovsko srce krompirjast 

zelo mesnat, zelo malo 

semen, zelo dober. 

Omake, kuhanje. Prvo 

volovsko srce, ki dozori 

konec avgusta 

 

P166/3 ORANGE RUSSIAN oranžen volovsko srce srčast 

med dozorevanjem 

spreminja barvo, zrel je 

čisto oranžen 

sredina avgusta 

 



P106/4 ORANGE SANTA oranžen šeri ovalen 

mesnat, čvrst, malo 

semen, intenzivna 

oranžna barva, zelo 

sladek. Rastlina šibkejše 

rasti 

sredina avgusta 

 

P028/3 ORANŽEN DOMAČ oranžen jabučar okrogel 
oranžen solatni 

paradižnik 
sredina avgusta 

 

P074/5 OSU BLUE 
zgoraj črn, 

spodaj 

oranžen 

šeri okrogel 

meso rdeče; Oregon 

State University. Zelo 

obstojni. Starejši listi se 

značilno zvijajo. 

konec avgusta 

 

P097/6 PAUL ROBENSON rjavo-rdeč jabučar potlačen na dnu popek, mesnat sredina avgusta 

 

P048/2 PEACEVINE CHERRY rdeč ribez okrogel 

čvrsto meso, veliko 

semen, zelo dekorativni 

listi 

začetek 

septembra 

 

P145/3 PERSIMON oranžen jabučar okrogel čvrst, malce narebričen sredina avgusta 

 



P091/4 PERUN rumen šeri hruškica 

napisala bi identičen z 

yellow pear, vendar 

slednjo vzdržujemo v 

skrajnejši obliki 

sredina avgusta 

 

P144/3 PILU 
oranžen z 

zelenim 

nadahom 

pelat okrogel 

zelo trdo in debelo meso, 

za vlaganje in solate. Zelo 

odporen na bolezni 

sredina avgusta 

 

P047/6 PINK PING PONG roza 
majhen 

jabučar 
potlačen 

okusen, meso srednje 

debelo in mehko. Roden 
konec avgusta 

 

P060/3 PLUM LEMON rumen jabučar/pelat oblika limone 

debelo čvrsto meso, malo 

in drobna semena, obilno 

rodi, dolgo zori, odličen 

za predelavo. Po obliki 

spominja na limono 

 

sredina avgusta 

 

 

P154/1 POLARBEAR 

rumenkasto 

oranžen 

zgoraj, rdeč 

spodaj 

volovsko srce potlačen 

izjemno veliki plodovi, 

notranjost lepo rdeča. 

Ime ima po 

uporabniškem imenu 

anonimnega vzgojitelja, ki 

ga je začel širiti.  

Na tehtnici piše: 842g .. 

brez zalivanja! 

sredina avgusta 

 



P053/2 
PRINCIPE 

BORGHESE 
rdeč šeri okrogel roden češnjevec za solate sredina avgusta 

 

P134/1 RAKETA rdeč pelat klobasica 

naša nova sorta, 

selekcioniramo za aromo, 

za predelavo; debelo, 

srednje mehko meso, na 

dnu špička 

konec avgusta 

 

P111/1 RED CAVERN rdeč votel paprika 

malo semen; za polnenje, 

se ne razkuha. Omejena 

količina! 

sredina avgusta 

 

P121/2 RED CURRANT rdeč ribez okrogel tanko, čvrsto meso 

 

sredina avgusta 

 

 

P151/1 RED KING rdeč jabučar okrogel 
mesnat, res kraljevski, za 

predelavo 
sredina avgusta 

 



P079/2 RED PEAR rdeč šeri hruškica 
semena samo v spodnjem 

odebeljenem delu 
konec julija 

 

P167/5 RED STRIPED BOAR 
rdeč z ostrimi 

oranžnimi 

progami 

jabučar ovalen 
izrazito progast, meso 

rdeče 
sredina avgusta 

 

P089/5 RED ZEBRA II 
oranžen z 

rdečimi 

progami 

jabučar okrogel mesnat solatni paradižnik konec avgusta 

 

P159/1 REISETOMATE rdeč šeri krompirjast 

zelo nenavaden: veliko 

drobnih paradižnikov 

sestavlja enega velikega, 

zelo pogosto lahko tak 

paradižnik razdelite na 

koščke tako kot 

mandarino 

sredina avgusta 

 

P160/1 REZU rdeč volovsko srce krompirjast 
odporno, rodno, a ne 

prav veliko volovsko srce 
sredina avgusta 

 

P070/2 RIESEN TRAUBE rdeč šeri okrogel 
mesnat, meso mehko, 

plod spodaj s špičko 
sredina avgusta 

 



P038/1 ROMA rdeč pelat ovalen 

ovalen, izjemno čvrsto 

meso, dolgo zori, večina 

plodov zrelih naenkrat, 

precej velikih semen, 

odličen za predelavo, 

aromo dobi z kuhanjem 

sredina julija 

 

P103/3 ROMAN CANDLE rumen pelat klobasica 

mesnat, precej mehak ko 

dozori, super za 

predelavo 

sredina avgusta 

 

P072/1 ROMA VF rdeč pelat okrogel 

okrogel, izjemno čvrsto 

meso, dolgo zori, večina 

plodov zrelih naenkrat, 

precej velikih semen, 

odličen za predelavo, 

aromo dobi z kuhanjem 

sredina julija 

 

P046/2 ROOBIN rdeč šeri okrogel še en šeri, nižje rasti sredina avgusta 

 

P116/6 
ROZA 

KROMPIRJEVEC 
roza volovsko srce potlačen 

krompirjevi listi, zelo 

mesnat 
sredina avgusta 

 



P083/6 ROZA ŠTAJERC roza jabučar okrogel solatni paradižnik sredina avgusta 

 

P065/1 
RUMBA 

OŻAROWSKA 
rdeč jabučar okrogel 

prinešen iz obiska na 

Poljsko; solatni paradižnik 

in za vlaganje, čvrst 

konec avgusta 

 

 

P076/3 RUMENI ORJAK rumen jabučar okrogel za kuhanje, mesnat sredina avgusta 

 

P039/6 RUSSIAN BLACK 
rdeče rjav, 

zgoraj zeleno 

rjav 

jabučar okrogel 
debelo škrlatno meso, 

aromatičen 
začetek avgusta 

 

P067/1 SAINT PIERRE rdeč velik jabučar okrogel 

plodovi vsaj 200g, veliko 

semen, na prerezu 

prekati kot labirint, čvrsto 

meso 

sredina avgusta 

 

P129/1 SAN MARZANO rdeč pelat klobasica 

debelo mehko in 

aromatično meso, 

izredno malo semen. No 

1 za predelavo 

sredina avgusta 

 



P155/1 SIBERIAN RED rdeč jabučar okrogel 

drobnejši, čvrst. Rastlina 

nižja od 1 m, uspeva tudi 

v hladnejšem podnebju. 

sredina julija 

 

P112/1 
SIMONOV PTUJSKI 

POGAČAR 
rdeč volovsko srce potlačen 

mesnat, odličen 

paradižnik, vzgojil ga je 

talentiran prijatelj iz 

okolice Ptuja 

sredina avgusta 

 

P057/2 
SRČKI 

(SWEETHEART) 
rdeč šeri okrogel 

pritlikava rastlina, plodovi 

so v prerezu res pravi 

rdeči srčki 

sredina avgusta 

 

P123/2 STICK rdeč šeri okrogel 

ekstremna rastlina: steblo 

je dolgo in tanko, vsak list 

je zvit v kroglo, ob steblu 

so nanizani kot nekakšni 

cofki  

nihče vam ne bo verjel da 

je ta rastlina res 

paradižnik 

sredina avgusta 

 

P080/5 STRIPED CAVERN 
rdeč z 

oranžnimi 

progami 

votel paprika 

velik kot pol pesti, za 

polnjenje, se ne razkuha 

in res izgleda kot paprika 

babura 

začetek 

septembra 

 

P099/1 SUBARCTIC PLENTY rdeč jabučar okrogel 

najzgodnejša sorta, čvrst 

plod, slabo prenaša 

vročino 

začetek julija 

 



P058/3 SUNGELLA oranžen šeri okrogel 
majhen jabučar, meso 

debelo, okus saden 
sredina avgusta 

 

P005/6 
SUPER SNOW 

WHITE 
mareličen šeri okrogel 

zelo roden; meso 

rumenkasto, srednje 

debelo, okusno, plod z 

jamico na dnu 

začetek avgusta 

 

P051/1 SUSAK rdeč 
jabučar/volo

vsko srce 
okrogel mesnat, okusen sredina avgusta 

 

P125/1 SYRIAN GIANT rdeč volovsko srce krompirjast 

zelo velik in zelo mesnat, 

semen veliko v številnih 

majnih prekatih 

sredina avgusta 

 

P104/4 TAIKO rumen šeri podolgovat 
čvrst in mesnat, dobro se 

suši 
začetek avgusta 

 



P098/6 THAI PINK EGG 
bel z roza 

odtenkom 
šeri jajčast 

zelo nenavadna barva, 

zelo roden. 

Determinirana rast. V 

hladnem vremenu listi 

postanejo rumenkasti, 

eksot, ki ga je bolje gojiti 

pod streho. 

začetek avgusta 

 

P115/1 TICA rdeč jabučar okrogel 

čvrst  in na bolezni 

odporen solatni 

paradižnik 

sredina avgusta 

 

P008/5 TIGER 
rdeč z rjavimi 

progami 
šeri okrogel 

meso srednje debelo, 

temno rdeče, čvrsto; v 

grozdu. 

začetek avgusta 

 

P061/5 TIGERELLA 
rdeč z 

oranžnimi 

progami 

šeri okrogel mehko meso sredina avgusta 

 

P114/2 TINY TIM rdeč šeri okrogel 

plod čvrst, malo semen, 

rastlina zraste med 15 in 

20 cm v višino 

sredina avgusta 

 

P157/1 TREZIKA rdeč volovsko srce harmonika 
mesnat, izdaten in dobro 

roden 
sredina avgusta 

 



P020/2 
TUMBLING TOM 

RED 
rdeč šeri okrogel 

bogato rodi, odličen; zelo 

lepa rastlina za senčenje 

balkonov in verand, 

vzpne se lahko vsaj 3 m! 

sredina avgusta 

 

P017/5 VEČJI PISAN 
oranžen, 

popackan z 

rdečo 

jabučar ovalen 

mesnat in dobro roden; 

pravo ime zaenkrat 

neznano 

sredina avgusta 

 

P093/6 
VOLOVSKO SRCE 

DOMAČE 
roza volovsko srce srčast 

kot pest veliki plodovi, 

meso mokasto; najbolje 

raste v polsenci, ker so 

veliki nežni listi občutljivi 

na opoldansko sonce 

sredina avgusta 

 

P026/1 
VOLOVSKO SRCE 

VAL 
roza volovsko srce krompirjast 

mesnat, veliko prekatov v 

vsakem le po nekaj 

semen, veliko semen; 

sorta Semenarne 

Ljubljana 

začetek avgusta 

 

P063/3 
WAPSIPINICON 

PEACH 
rumen jabučar okrogel 

rumen, mehak, dlakav in 

zelo dober; stara sorta 

prvih evropskih 

priseljencev v ZDA, 

imenuje so po reki v Iowi 

konec avgusta 

 

P168/3 WHITE BEEFSTAKE bel volovsko srce potlačen 
zelo mesnati in veliki, zelo 

bledo rumenkasti 
sredina avgusta 

 



P022/4 WHITE CHERRY svetlo rumen šeri okrogel mesnat, zelo okusen sredina avgusta 

 

P056/4 WHITE CURRANT svetlo rumen ribez okrogel 

veliko semen, tenko 

meso, zelo sladek, okus 

po medu 

konec avgusta 

 

P169/3 WHITE QUEEN bel volovsko srce potlačen 

mesnati, čisto beli, 

odporni na pokanje. Ko 

prezori postane 

rumenkast. 

sredina avgusta 

 

P108/3 WHITE TOMESOL bel 
volovsko 

srce/jabučar 
potlačen solatni paradižnik sredina avgusta 

 

P139/6 
YASHA 

YUGOSLAVIAN 
roza volovsko srce ovalen 

stara nostalgična sorta, ki 

se k nam vrača iz Zahoda. 

Glede na lansko 

primerjavo bi lahko bil isti 

ali zelo podoben kot naše 

'domače volovsko srce' 

sredina avgusta 

 

P075/3 YELLOW BANANA rumen pelat klobasica čvrto meso, drobno seme začetek avgusta 

 



P118/4 YELLOW CLUSTER rumen centiflor okrogel 
ogromni grozdi rumenih 

paradižničkov 
sredina avgusta 

 

P073/4 YELLOW CURRANT rumen šeri/ribez okrogel meso srednje sredina avgusta 

 

P035/4 YELLOW PEAR rumen šeri hruškica 

čvrsto meso, semena so 

samo v odebeljenem 

delu. Semena pobiramo 

samo od najbolj 

hruškastih plodov! 

sredina avgusta 

 

P078/4 YELLOW PLUM 
oranžno 

rumen 
šeri sliva 

meso debelo, čvrsto, brez 

posebne arome, malo 

semen 

sredina avgusta 

 

P015/3 YELLOW STUFFER rumen votel paprika 

meso debelo, drobna 

semena, votel, za 

polnjenje kot paprika, se 

ne razkuha 

sredina avgusta 

 



P029/1 ZAPOTEC rdeč jabučar harmonika 

močno naguban; stara 

indijanska sorta. Plodove 

je bolje pobrati preden 

popolnoma dozorijo in jih 

pozoreti na polici, ker se v 

gubah lahko nabira vlaga 

in začne gniti. 

 

 

 

 

P135/3 ZLATO JABOLKO oranžen volovsko srce krompirjast 

ustvarjamo novo sorto s 

katero se lahko 

pozabavate tudi vi: 

selekcioniramo za debelo 

meso, velikost in močno 

aromo 

sredina avgusta 

 

 

Mešanice (MIX) semen paradižnikov: 

Cena 1 vrečke MIXa semen paradižnikov je 5 eur, vrečka vsebuje 50 semen vsaj 10ih sort.  

Mix – mešanica semen v eni vrečki. Cenejša opcija nabave večjega števila vrst/sort, kadar imena le teh niso pomembna. 

 

paradižnik MIX 1: 

aromatični 

sorte paradižnika z najboljšo aromo; za kuhanje, 

solato ali kakor vam ustreza; več barv in tipov 

 

paradižnik MIX 2: 

beli 

NOVO! 

najbojše sorte v beli barvi; vse oblike in velikosti 

plodov 

 



paradižnik MIX 3: 

sušenje 

NOVO! 

najbojši mesnati paradižniki v velikosti šeri in 

manjši jabučar, izjemno aromatični za sušenje 

 

paradižnik MIX 4: 

odštekani 

NOVO! 

najbolj nore oblike in barve paradižnikov, 

definitivno jih bodo vsi občudovali 

 

paradižnik MIX 5: 

hruške, banane & 

harmonike 

hruškasti, podolgovati in nagubani paradižniki 

 

paradižnik MIX 6: 

kečap 

najboljše sorte za predelavo; ste kdaj pomislili 

na kečap rumene barve? 

 



paradižnik MIX 7: 

kuharski mojster 

radi kuhate? Pa vaše jedi nikoli ne izgledajo 

točno tako kot v reviji? Ta mix vsebuje sorte 

paradižnikov, ki jih recepti priporočajo za reliše 

(hruškice..), marmelade (zeleni..), jedi na žlico 

(votli..) in še kaj. Malo prostora, Jamie Oliver! 

 

paradižnik MIX 8: 

mavrična solata 

šeri in ribez sorte v beli, rumeni, oranžni, zeleni, 

rdeči in rjavi barvi za najbolj pisano in zabavno 

solato kar jih je 

 

paradižnik MIX 9: 

največji 

rumeni, rdeči, rjavi, včasih tudi kakšen pisan, in 

vsi ti paradižniki imajo orjaške plodove 

 

paradižnik MIX 10: 

ni placa 

mini paradižniki, zrastejo do ca. 20 cm v višino. 

Za balkonska korita, viseče posode in za vse, ki 

obožujete paradižnike, a nimate vrta. Na sliki 

vidite kako drobne rastlinice so to v primerjavi s 

standardnimi petunijami. 

 



paradižnik MIX 11: 

oranžni 

NOVO! 

najbojše sorte v oranžni barvi; vse oblike in 

velikosti plodov 

 

paradižnik MIX 12: 

pisani 

pisane sorte paradižnika definitivno pritegnejo 

pozornost! 

 

paradižnik MIX 13: 

prvi v vrtu 

zgodaj zoreče ter na hlad odpornejše sorte. 

Priporočamo za vrtičke v višje ležečih krajih, ker 

je rastna sezona krajša, in seveda za vse, ki 

komaj dočakajo prve paradižnike 

 

paradižnik MIX 14: 

rdeči 

najboljše sorte v rdeči barvi; vse oblike in 

velikosti plodov 

 



paradižnik MIX 15: 

redki 

redke sorte, ki v nobeni zbirki ne smejo 

manjkati, kot na primer Osu blue, Green 

sausage, Zapotec .. 

 

paradižnik MIX 16: 

rjavi & škrlatni 

najboljše sorte v rjavi in škrlatni barvi; vse oblike 

in velikosti plodov 

 

paradižnik MIX 17: 

rumeni 

najbojše sorte v rumeni barvi; vse oblike in 

velikosti plodov 

 

paradižnik MIX 18: 

zeleni 

NOVO! 

najbojše sorte v zeleni barvi; vse oblike in 

velikosti plodov 

 
 


