
 

 

 

    
 

 

   FLORINET Z.B.O. 
       Zadruga za proizvodnjo in prodajo sadik namiznih sort grozdja  

 

 

 

   VSE TRSNE CEPLJENKE, SO DOBAVLJIVE V LONCU 2L IN Z GOLO KORENINO 

   (podlaga SO4, 125AA, BINOVA, 5 BB) 

PROFIL 

Podjetje Florinet z.b.o. je specializirano 

za proizvodnjo in prodajo sadik, z 

licenco zaščitenih sort (lastnik licence 

Jörg WOLF -Nemčija) namiznega 

grozdja z in BREZ PEŠK, odpornih na 

glivična obolenja in tako primerna za 

klasično, kot tudi ekološko pridelavo 

namiznega grozdja. Seveda so sorte 

idealne tudi za ljubiteljsko sajenje, 

senca za pergole itd. Večina sort je 

zelo odpornih in jih ni potrebno tretirati 

z pesticidi, mogoče samo z pripravki, 

kateri so dovoljeni v ekološki pridelavi 

(bakreni, žvepleni pripravki) Vse sorte 

so vzgojene v kontrolirani proizvodnji in 

z min. uporabo zaščitnih sredstev. 

 

STIK 

Florinet z.b.o. 

Dragovič 1 b 

2256 Juršinci 

m-tel: 070 614 798 

 

E-POŠTA: 

info@florinet.si 

 

 

KATALOG  

 

BELE NAMIZ. SORTE - BREZ PEŠK (ali z zelo majhno vsebnostjo pešk) 

 

- Anton-giant - Lina 

- Arkadia - Moog 

- Carina - Natalia-USA 

- Centenial-seedless - Nicole 

Ceterez - Regal Bianca 

- Evita - Sonja 

- Hera - Stefanie 

- Juliana  

 

 

RDEČE NAMIZ. SORTE - BREZ PEŠK  

 

- 3 stock blau - Kodrianka 

- Anja - Luis 

 

ROZA NAMIZ. SORTE - BREZ PEŠK  

 

- Christine  

- Heike  

 

BELE NAMIZNE SORTE s peškami 

 

- Angela - Frumosa-Alba 

- Constanze - Orange-Traube 

- Druschba - Primavera 

- Fanny - Pöloški muškat 

- Franziska - Sophie  

- Fiona - Lilla 

 

RDEČE NAMIZNE SORTE s peškami 

 

- Fantasie - Ontario 

- Georg - Philipp 

- Muskat blue - Red globe 

- Nero  

 

ROZA NAMIZNE SORTE s peškami 

 

- Katharina - Piroska 
 

 

 



 

BELE NAMIZNE SORTE – BREZ PEŠK 

(ali z zelo nizko vsebnostjo) 

»Anton-Giant« je zanimiva bela namizna sorta, BREZ PEŠK, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri 

sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: veliki …… 

JAGODE: okrogle…… 

OKUS: sadni, nevtralen …… 

DOZORI: sredina SEPT - OKT……. 

RAST: bujna……. 

ODPORNOST: dobra odpornost na glivična obolenja…… 

RODNOST: srednje visoka …… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Anton-Giant« je kot namizna sorta BREZ PEŠK, izredno cenjena .…. Za večje količine ali profesionalno 

pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si 

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Arkadia« je zelo zanimiva bela namizna sorta - BREZ PEŠK, z grozdi, v povprečju težkimi 1,30 kg, vzgojena v loncu 

2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: veliki, povprečno 1,30 kg …… 

JAGODE: ovalne, optično zelo atraktivne …… 

OKUS: sadna aroma …… 

DOZORI: zgodnja sorta ……. 

RAST: srednje bujna……. 

ODPORNOST: dobra do zelo dobra odpornost na glivična obolenja…… 

RODNOST: visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Arkadia« je kot namizna sorta BREZ PEŠK, izredno cenjena in zaščitena z licenco.…. Za večje količine ali 

profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Carina« je bela namizna sorta, Z MAJHNO VSEBNOSTJO PEŠK, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh 

pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: veliki do zelo veliki …… 

JAGODE: velike, ovalne …… 

OKUS: Harmoničen, …… 

DOZORI: SEPT - OKT……. 

RAST: srednje bujna……. 

ODPORNOST: srednja, potrebna so 3-4 tretiranja …… 

RODNOST: dobra, konstantna…… 

LEGA: primerna za srednje zahtevne lege…… 

Sorta »Carina« je namizna sorta z majhno vsebnostjo pešk .…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega 

grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Central-seedless« je bela namizna sorta BREZ PEŠK, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri 

sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: veliki, optično atraktiven …… 

JAGODE: rumene, ovalne …… 

OKUS: sadni, sladek …… 

DOZORI: SEPT - OKT……. 

RAST: srednje bujna……. 

ODPORNOST: dobra do zelo dobra odpornost na pepelovke …… 

RODNOST: srednja do visoka …… 

LEGA: primerna za srednje dobre lege…… 

Sorta »Central-Seedless« je namizna sorta brez pešk, z velikimi grozdi in dekorativnega izgleda .…. Za večje količine 

ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Ceterez« je bela namizna sorta, BREZ PEŠK, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane 

pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednji veliki …… 

JAGODE: srednje, okrogle …… 

OKUS: sadno sladek …… 

DOZORI: SEPT - OKT……. 

RAST:  bujna……. 

ODPORNOST: dobra …… 

RODNOST: srednja do velika …… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Ceterez« je namizna sorta brez pešk .…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas 

kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Evita« je atraktivna bela namizna sorta z majhno vsebnostjo pešk, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% 

uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednje do velik, optično zelo lepe oblike…… 

JAGODE: srednje velike, okrogle, rumeno-zelene, malo pešk…… 

OKUS: sveži, muškatna nota…… 

DOZORI: sredina SEPT - OKT……. 

RAST: bujna……. 

ODPORNOST: zelo dobra odpornost na pepelovke, dobra olesenelost in odpornost na zimske temperature …… 

RODNOST: srednja…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Evita« je kot namizna sorta, z zelo malo vsebnostjo pešk, izredno cenjena in zaščitena z licenco(Jörg WOLF - 

Nemčija).…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: 

info@florinet.si 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Hera« je zanimiva nova bela namizna sorta, BREZ PEŠK, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri 

sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednji …… 

JAGODE: velike, rumene, hrustljave…… 

OKUS: Harmoničen, …… 

DOZORI: sredina SEPT - OKT……. 

RAST: bujna……. 

ODPORNOST: dobra odpornost na glivična obolenja…… 

RODNOST: dobra, konstantna…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Hera« je kot namizna sorta BREZ PEŠK, izredno cenjena in zaščitena z licenco (Jörg WOLF - Nemčija) .…. Za 

večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

 

 

 

»Juliana« je atraktivna bela namizna sorta z majhno vsebnostjo pešk, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% 

uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednje do velik …… 

JAGODE:  ovalne …… 

OKUS: sadno sladek…… 

DOZORI: sredina SEPT - OKT……. 

RAST: srednje bujna ……. 

ODPORNOST: zelo dobra odpornost …… 

RODNOST: srednja do visoka …… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Juliana« je namizna sorta z zelo malo vsebnostjo pešk .…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo 

namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

 

»Lina« je dekorativna bela namizna sorta BREZ PEŠK, z srednje velikimi grozdi, vzgojena v loncu 2L, kar vam 

omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednji do velik …… 

JAGODE: okrogle, rumene…… 

OKUS: prijetno sladek …… 

DOZORI: SEPT ……. 

RAST: srednje bujna……. 

ODPORNOST: dobra …… 

RODNOST: srednja do visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Lina« je namizna sorta BREZ PEŠK .…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas 

kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Moog« je bela namizna sorta, BREZ PEŠK, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane 

pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: oblikovno lepi …… 

JAGODE: ovalne…… 

OKUS: prijetno sladek …… 

DOZORI: sredina SEPT – začetek OKT……. 

RAST: srednje bujna……. 

ODPORNOST: dobra odpornost na glivična obolenja…… 

RODNOST: srednja-visoka…… 

LEGA: primerna za srednje dobre lege…… 

Sorta »Moog« je namizna sorta BREZ PEŠK.…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas 

kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Natalia USA« je zelo dekorativna bela namizna sorta BREZ PEŠK, z velikimi grozdi, vzgojena v loncu 2L, kar vam 

omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: velik, optično atraktiven …… 

JAGODE: okrogle, rumene…… 

OKUS: sadni …… 

DOZORI: SEPT - OKT ……. 

RAST: srednje bujna……. 

ODPORNOST: dobra …… 

RODNOST: srednja do visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Natalia USA« je namizna sorta BREZ PEŠK in optično zelo atraktivna  .…. Za večje količine ali profesionalno 

pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Nikole« je dekorativna bela namizna sorta BREZ PEŠK, z velikimi grozdi, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 

100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: veliki…… 

JAGODE: zeleno-rumene…… 

OKUS: spominja na Silvanec …… 

DOZORI: SEPT, čas za pobiranje je cca 3 tedne……. 

RAST: bujna……. 

ODPORNOST: dobra odpornost na glivična obolenja, dobra olesenelost…… 

RODNOST: srednja do visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Nicole« je kot namizna sorta, zaradi dekorativnega izgleda in BREZ PEŠK, zelo cenjena in zaščitena z licenco 

(Jörg WOLF - Nemčija) .…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-

naslov: info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

 

 
 

»Regal Bianca« je dekorativna bela namizna sorta BREZ PEŠK, z velikimi grozdi, vzgojena v loncu 2L, kar vam 

omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednji-veliki…… 

JAGODE: velike, ovalne,…… 

OKUS: prijetno sladki …… 

DOZORI: začetek SEPT - OKT……. 

RAST: zelo bujna……. 

ODPORNOST: zelo dobra odpornost na glivična obolenja, dobra olesenelost…… 

RODNOST: srednja do visoka…… 

LEGA: srednje dobra - dobra…… 

Sorta »Regal Bianca« je kot namizna sorta, zaradi dekorativnega izgleda in BREZ PEŠK, zelo cenjena .…. Za večje 

količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Sonia« je dekorativna bela namizna sorta BREZ PEŠK, z velikimi grozdi, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 

100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: veliki, dekorativni …… 

JAGODE: ovalne, rumene…… 

OKUS: prijeten, sladki …… 

DOZORI: SEPT – OKT ……. 

RAST: srednje bujna……. 

ODPORNOST: dobra …… 

RODNOST: srednja do visoka…… 

LEGA: primerna za srednje dobre lege…… 

Sorta »Sonia« je namizna sorta BREZ PEŠK in velikimi grozdi .…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo 

namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Stefanie« je dekorativna bela namizna sorta z majhno vsebnostjo pešk, z velikimi grozdi, vzgojena v loncu 2L, kar 

vam omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednje velik …… 

JAGODE: okrogle, rumene…… 

OKUS: zelo prijeten …… 

DOZORI: SEPT – OKT ……. 

RAST: bujna……. 

ODPORNOST: dobra …… 

RODNOST: srednja do visoka…… 

LEGA: primerna za srednje dobre lege…… 

Sorta »Stefanie« je kot namizna sorta, z zelo malo vsebnostjo pešk, izredno cenjena in zaščitena z licenco (Jörg WOLF 

- Nemčija)  .…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: 

info@florinet.si 

mailto:info@florinet.si


 

RDEČE NAMIZNE SORTE BREZ PEŠK 

 

»3 stock blau« je zelo zanimiva namizna sorta BREZ PEŠK, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri 

sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: oblikovno lep…… 

JAGODE: ovalne…… 

OKUS: zelo zanimiv…… 

DOZORI:  začetek SEPT – začetek OKT……. 

RAST: pokončna, bujna……. 

ODPORNOST: dobra …… 

RODNOST: srednja-visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »3 stock blau« je kot namizna sorta BREZ PEŠK, izredno cenjena .…. Za večje količine ali profesionalno 
pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Anja« Izredno iskana rdeča namizna sorta - BREZ PEŠK, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri 

sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: velik, lepe oblike…… 

JAGODE: Roza-modre, ovalne…… 

OKUS: sadno sladki…… 

DOZORI: SEPT-OKT……. 

RAST: bujna……. 

ODPORNOST: zelo odporna sorta na glivična obolenja, Botrytis, nizke temperature, dobra olesenelost…… 

RODNOST: srednja-visoka, čas obiranja-zorenja 3-4 tedne…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Anja« je kot namizna sorta izredno cenjena in zaščitena z licenco (Jörg WOLF - Nemčija) . Ker je BREZ PEŠK, je 

zelo primerna tudi za profesionalno pridelavo grozdja in prodajo gostincem….. V primeru nakupa 3 kosov, velja cena 

za karton…..Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: 

info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

 

»Kodrianka« je zelo dekorativna namizna sorta – SKORAJ BREZ PEŠK, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% 

uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: velik, atraktivne oblike…… 

JAGODE:  ovalne, modre …… 

OKUS: prijetno blagi, sadni…… 

DOZORI: srednje rana ……. 

RAST: srednje bujna ……. 

ODPORNOST: zelo dobra …… 

RODNOST: srednja-visoka …… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Kodrianka« je namizna sorta dekorativne oblike in zato zelo cenjena …..Za večje količine ali profesionalno 

pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

 

»Luis« je zelo zanimiva namizna sorta BREZ PEŠK, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri sajenju od 

rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednje velik, oblikovno lep…… 

JAGODE: srednje velike …… 

OKUS: prijeten, zelo sladek …… 

DOZORI:  začetek SEPT – začetek OKT……. 

RAST: srednja do bujna……. 

ODPORNOST: srednja do dobra …… 

RODNOST: visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Luis« je kot namizna sorta BREZ PEŠK, izredno cenjena .…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo 
namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si 

mailto:info@florinet.si


 

ROZA NAMIZNE SORTE BREZ PEŠK 
 

»Christine« je zelo dekorativna namizna sorta – SKORAJ BREZ PEŠK, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% 

uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednje velik, lepe oblike…… 

JAGODE: roza-rumene, ovalne…… 

OKUS: izvrsten, sadni…… 

DOZORI: OKT……. 

RAST: srednja……. 

ODPORNOST: srednje odporna sorta na glivična obolenja, Botrytis, priporočamo 2-3 tretiranja…… 

RODNOST: srednja-visoka, čas obiranja-zorenja 3-4 tedne…… 

LEGA: ni primerna za nižje lege…… 

Sorta »Christine« je kot namizna sorta izredno dekorativna in zato zelo cenjena, kot namizna sorta. Zaščitena z 

licenco (Jörg WOLF - Nemčija) . Ker je zelo dekorativna sorta, je primerna tudi za profesionalno pridelavo grozdja in 

prodajo gostincem, trgovcem itd….. V primeru nakupa 3 kosov, velja cena za karton…..Za večje količine ali 

profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

 

 

 

»Heike« je zanimiva  namizna sorta z zelo sladkega okusa in BREZ PEŠK, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča  

100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednje velik…… 

JAGODE: okrogle…… 

OKUS: zelo sladek…… 

DOZORI: konec AVG - SEPT……. 

RAST: srednje bujna……. 

ODPORNOST: zelo dobra odpornost na glivična obolenja in nizke zimske temperature …… 

RODNOST: srednja…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Heike« je kot namizna sorta BREZ PEŠK, izredno cenjena in zaščitena z licenco (Jörg WOLF - Nemčija) .…. Za 

večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

 

mailto:info@florinet.si


 

BELE NAMIZNE SORTE 
 

 

»Angela« je izredno iskana in popularna namizna sorta grozdja, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh 

pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: velik, do zelo velik…… 

JAGODE: velike, ovalne, rumeno-zelene…… 

OKUS: nevtralni, blagi, sočen…… 

DOZORI: OKT……. 

RAST: bujna……. 

ODPORNOST: tolerantna na pepelovke, odporna na nizke temperature, dobra olesenelost…… 

RODNOST: odlična…… 

LEGA: primerna za srednje in dobre lege…… 

Sorta »Angela« je kot namizna sorta izredno cenjena in zaščitena z licenco (Jörg WOLF - Nemčija) . Zelo primerna za 

skladiščenje v hladilnicah ali hladnem prostoru…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas 

kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

 

 

 

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

 
 

»Constanze« je atraktivna bela namizna sorta, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri sajenju od 

rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: zelo velik…… 

JAGODE: ovalne, zlato-rumene…… 

OKUS: osvežilen…… 

DOZORI: sredina SEPT……. 

RAST: bujna……. 

ODPORNOST: zelo dobra odpornost na botrytis, priporoča se 3-4x tretiranje z bakrenimi ali                      

                            žveplenimi pripravki …… 

RODNOST: velika…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Constanze« je kot namizna sorta, z zelo velikimi grozdi, izredno cenjena in zaščitena z licenco (Jörg WOLF - 

Nemčija).…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: 

info@florinet.si    

 

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 
 

»Druschba« je rana namizna sorta, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, 

do pozne jeseni…..  

 

GROZD: oblikovno lep…… 

JAGODE: okrogle…… 

OKUS: prijetnega muškatnega okusa…… 

DOZORI:  sredina AVG – začetek SEPT……. 

RAST: srednja……. 

ODPORNOST: dobra …… 

RODNOST: srednja…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Druschba« je kot namizna sorta izredno cenjena zaradi muškatnega okusa  .…. Za večje količine ali 

profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si 

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Fanny« je atraktivna bela namizna sorta z zelo velikimi grozdi, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh 

pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: zelo velik, lepe oblike…… 

JAGODE: velike, okrogle, rumeno-zelene…… 

OKUS: sveži, nevtralen…… 

DOZORI: sredina SEPT - OKT……. 

RAST: srednje bujna……. 

ODPORNOST: zelo dobra odpornost na glivična obolenja, dobra olesenelost in odpornost na zimske temperature 

…… 

RODNOST: srednja, občasno tudi visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Fanny« je kot namizna sorta, z zelo velikimi grozdi, izredno cenjena in zaščitena z licenco (Jörg WOLF - 

Nemčija) .…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: 

info@florinet.si 

 

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Franziska« je zelo dekorativna bela namizna sorta, GROZDI TEŽKI do 1.500g, vzgojena v loncu 2L, kar vam 

omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: zelo veliki (do 1.500g)…… 

JAGODE: velike, rumeno-zelene…… 

OKUS: prijetno kislikast, sadni…… 

DOZORI: OKT……. 

RAST: dobra do zelo dobra……. 

ODPORNOST: dobro do zelo dobro odporna sorta na pepelovke, zelo dobra olesenelost in odpornost na nizke 

temperature…… 

RODNOST: visoka…… 

LEGA: priporočamo boljše lege…… 

Sorta »Franziska« je kot namizna sorta izredno dekorativna, saj ima velike grozde, težke tudi do 1,5kg. Zaščitena z 

licenco (Jörg WOLF - Nemčija). Ker je zelo dekorativna sorta, je primerna tudi za profesionalno pridelavo grozdja in 

prodajo gostincem, trgovcem itd….. V primeru nakupa 3 kosov, velja cena za karton…..Za večje količine ali 

profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

 

 

 »Fiona« je dekorativna bela namizna sorta, z velikimi grozdi, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri 

sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: veliki…… 

JAGODE: velike, ovalne, hrustljave…… 

OKUS: prijetno harmoničen.… 

DOZORI: zgodnja-srednje zgodnja……. 

RAST: bujna……. 

ODPORNOST: dobra odpornost na glivična obolenja…… 

RODNOST: srednja do visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Fiona« je kot namizna sorta, zaradi dekorativnega izgleda, zelo cenjena.…. Za večje količine ali profesionalno 

pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Frumosa-Alba« je dekorativna bela namizna sorta, z velikimi grozdi in z mehkimi peškami(nemotečimi) vzgojena 

v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: veliki, podolgovati…… 

JAGODE: zelo lepe, rumene…… 

OKUS: zelo okusni, muškatna aroma …… 

DOZORI: sredina SEPT……. 

RAST: bujna……. 

ODPORNOST: dobra …… 

RODNOST: visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Frumosa-Alba« je kot namizna sorta, zaradi mehkih, ne motečih pešk, zelo cenjena.…. Za večje količine ali 

profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

   

 

 

 

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

 

 

»ORANGE traube« je zanimiva nova bela namizna sorta, z okusom pomaranče, vzgojena v loncu 2L, kar vam 

omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednji …… 

JAGODE: srednje velike, okrogle…… 

OKUS: okus pomaranče …… 

DOZORI: sredina SEPT - OKT……. 

RAST: srednje bujna……. 

ODPORNOST: dobra odpornost na glivična obolenja…… 

RODNOST: srednja…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »ORANGE Traube« je kot namizna sorta, zelo zanimiva zaradi svojega okusa po pomaranči.…. Za večje količine 

ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si 

 

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Primavera« je zanimiva bela namizna sorta, z nemotečimi peškami, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% 

uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednje veliki, lepi po obliki …… 

JAGODE: okrogle…… 

OKUS: prijetno sladek …… 

DOZORI: zelo zgodnja AVG - SEPT……. 

RAST: bujna……. 

ODPORNOST: dobra odpornost na glivična obolenja, dobra olesenelost…… 

RODNOST: srednje visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Primavera« je kot namizna sorta cenjena zaradi nemotečih pešk .…. Za večje količine ali profesionalno 

pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Pölöški muškat« je dekorativna bela namizna sorta, z odličnim okusom, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 

100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednji do veliki…… 

JAGODE: okrogle, rumene…… 

OKUS: odličen, muškatna aroma …… 

DOZORI: sredina SEPT - OKT……. 

RAST: srednje bujna……. 

ODPORNOST: dobra odpornost na glivična obolenja…… 

RODNOST: srednja do visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Pölöški muškat« je kot namizna sorta zelo cenjena zaradi odličnega okusa.…. Za večje količine ali 

profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Sophie« je izredno iskana in popularna namizna sorta grozdja, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh 

pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: dolgi, po obliki zelo dekorativni…… 

JAGODE: srednje do velike, ovalne, rumene…… 

OKUS: nevtralni, sadni, sočen…… 

DOZORI: sredina SEPT - OKT……. 

RAST: bujna……. 

ODPORNOST: zelo dobra odpornost na pepelovke, odporna na nizke temperature, dobra olesenelost…… 

RODNOST: srednja do visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Sophie« je kot namizna sorta izredno cenjena in zaščitena z licenco (Jörg WOLF - Nemčija).…. Za večje količine 

ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

 

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Lilla« je dekorativna bela namizna sorta, z velikimi grozdi, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri 

sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: veliki…… 

JAGODE: velike, ovalne, rumene…… 

OKUS: sadni …… 

DOZORI: konec AVG - SEPT……. 

RAST: srednje bujna……. 

ODPORNOST: zelo dobra odpornost na glivična obolenja, dobra olesenelost…… 

RODNOST: srednja do visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Lilla« je kot namizna sorta, zaradi dekorativnega izgleda, zelo cenjena in zaščitena z licenco (Jörg WOLF - 

Nemčija).…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: 

info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

RDEČE NAMIZNE SORTE 
 

»Fantasie« je dekorativna namizna sorta, z velikimi izredno DEKORATIVNIMI GROZDI, vzgojena v loncu 2L, kar vam 

omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: veliki, oblikovno lepi…… 

JAGODE: ovalne, modre…… 

OKUS: prijetno sladek …… 

DOZORI: sredina SEPT – OKT ……. 

RAST: srednja ……. 

ODPORNOST: dobra …… 

RODNOST: srednja …… 

LEGA: primerna za srednje dobre lege…… 

Sorta »Fantasie« je zaradi dekorativnega izgleda zanimiva namizna sorta .…. Za večje količine ali profesionalno 
pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si 

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Georg« je dekorativna namizna sorta, z srednje velikimi izredno DEKORATIVNIMI GROZDI IN MIN. VSEBNOSTJO 

PEŠK vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: koničasti, exkluzivno dekorativen…… 

JAGODE: temno modre, ovalne, hrustljave…… 

OKUS: sadni…… 

DOZORI: konec SEPT - OKT……. 

RAST: zelo bujna, primerna tudi za terasne pergole ……. 

ODPORNOST: dobra odpornost na pepelovke in botrytis, dobra olesenelost…… 

RODNOST: visoka, čas obiranja 4-5 tednov…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Georg« je ena izmed TOP sort na trgu in zaradi dekorativnega izgleda med najbolj cenjenimi in tako primerna 

za direktno prodajo namiznega grozdja. Zaščitena z licenco (Jörg WOLF - Nemčija) .…. Za večje količine ali 

profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

 

 

 

 

 

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

 

 

»Muškat blue« je dekorativna namizna sorta, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri sajenju od 

rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednje veliki…… 

JAGODE: velike, ovalne, modre…… 

OKUS: svež, muškatna aroma …… 

DOZORI: začetek SEPT - OKT……. 

RAST: srednje do zelo bujna ……. 

ODPORNOST: dobra odpornost na glivična obolenja …… 

RODNOST: srednja do visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Muškat blue« je kot namizna sorta že dobro znana.…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega 
grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si 

 

 

 

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Nero« je dekorativna namizna sorta, z srednje velikimi DEKORATIVNIMI GROZDI, vzgojena v loncu 2L, kar vam 

omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednje velik, dekorativen…… 

JAGODE: temno modre, ovalne, srednje velike…… 

OKUS: svež, nevtralen, zelo poudarjen okus…… 

DOZORI: konec AVG – SEPT ……. 

RAST: srednja do bujna ……. 

ODPORNOST: srednje do dobra …… 

RODNOST: srednja do visoka …… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Nero« je dekorativnega izgleda in primerna za sajenje na vseh, tudi slabših legah.…. Za večje količine ali 

profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Ontario« je dekorativna namizna sorta in POPOLNOMA ODPORNA NA BOLEZNI, z srednje velikimi grozdi, 

vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: srednji, »zračen«…… 

JAGODE: srednje velike, modre, okrogle do ovalne …… 

OKUS: sadni, sočen …… 

DOZORI: sredina SEPT ……. 

RAST: bujna ……. 

ODPORNOST: POPOLNOMA ODPORNA SORTA …… 

RODNOST: srednja do visoka …… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Ontario« je POPOLNOMA ODPORNA SORTA NA BOLEZNI, z ne motečimi peškami in dekorativnega izgleda .…. 

Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

»Philipp« je dekorativna namizna sorta, z velikimi izredno DEKORATIVNIMI GROZDI, vzgojena v loncu 2L, kar vam 

omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: koničasti, exkluzivno dekorativen…… 

JAGODE: temno modre…… 

OKUS: sadni …… 

DOZORI: SEPT, čas za pobiranje do začetka OKT……. 

RAST: zelo bujna, primerna tudi za terasne pergole ……. 

ODPORNOST: dobra odpornost na glivična obolenja, dobra olesenelost…… 

RODNOST: srednja do visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege…… 

Sorta »Philipp« je kot namizna sorta, zaradi dekorativnega izgleda, med najbolj cenjenimi in tako primerna za 
direktno prodajo namiznega grozdja, ter zaščitena z licenco (Jörg WOLF - Nemčija).…. Za večje količine ali 
profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si 
 

 

 

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

 

 
 

»Red globe« je dekorativna namizna sorta, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane 

pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: veliki …… 

JAGODE: okrogli…… 

OKUS: zelo prijeten …… 

DOZORI: konec SEPT - OKT……. 

RAST: srednje bujna……. 

ODPORNOST: sredne dobra …… 

RODNOST: visoka…… 

LEGA: primerna za vse lege …… 

Sorta »Red Globe« je kot namizna sorta zanimiva zaradi dekorativnega izgleda in visoke rodnosti .…. Za večje količine 

ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si


 

ROZA NAMIZNE SORTE 
 

»Katharina« je izredno zanimiva in dekorativna namizna sorta Z MIN. VSEBNOSTJO PEŠK, vzgojena v loncu 2L, kar 

vam omogoča 100% uspeh pri sajenju od rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: veliki, zelo dekorativni …… 

JAGODE: ovalne, podolgovate…… 

OKUS: sadno sladki, z osvežujočo kislino …… 

DOZORI: konec SEPT - OKT……. 

RAST: bujna……. 

ODPORNOST: zelo dobra odpornost na glivična obolenja in na botrytis, dobra olesenelost…… 

RODNOST: srednja do visoka…… 

LEGA: srednja zahtevnost po dobri  legi…… 

Sorta »Katharina« je kot namizna sorta, zaradi dekorativnega izgleda in okusa, izredno cenjena in zaščitena z licenco 

(Jörg WOLF - Nemčija).…. Za večje količine ali profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-

naslov: info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si


 

 

 

 

 

 

»Piroska« je zanimiva dekorativna namizna sorta, vzgojena v loncu 2L, kar vam omogoča 100% uspeh pri sajenju od 

rane pomladi, do pozne jeseni…..  

 

GROZD: sredni do veliki …… 

JAGODE: okrogle, roza do rdeče barve…… 

OKUS: zelo prijeten, muškatni …… 

DOZORI: SEPT - OKT……. 

RAST: srednje bujna……. 

ODPORNOST: srednje dobra odpornost …… 

RODNOST: dobra, konstantna …… 

LEGA: primerna za vse lege …… 

Sorta »Piroska« je kot namizna sorta, zaradi dekorativnega izgleda in okusa, izredno cenjena .…. Za večje količine ali 

profesionalno pridelavo namiznega grozdja, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@florinet.si    

mailto:info@florinet.si

