
  



 

 

Zadruga za razvoj sadjarstva z.o.o. 

 
14. LOMBERGARJEVI 
DNEVI – 7.12.2018  

 



 

 

 

ZGODOVINA 
• Starši: Topaz x Cripps Pink (Pink Lady)  

– (dobra familija ?) 

• Institute for Experimental Botany v Pragi, Češka   

 (Inštitut za eksperimentalno botaniko v Pragi) 

• Registrirana: marec 2017  

 

• Lastnik: KSB (Konsortium Südtiroler Baumschuler) 

• Licenca za 30 let  

• Nadzorujejo pridelavo in prodajo sadik, ter pridelavo 
in prodajo jabolk Bonita  

 



RAZŠIRJENOST 

• V poskusnem obdobju posajenih 7000 sadik na 180 
različnih posestvih  

• Bonita nasadi: Italija, Francija, Avstrija, Portugalska, 
Anglija, Španija, … 

• Tudi Avstralija, Afrika; Čile (testiranja) 

• Integrirana pridelava 

• EKO pridelava je trenutno zaprta (?2025) 

 OD 13.11.2018 URADNO V SLOVENIJI – TIBONA z.o.o. 

 

 



 
 





 

 

 

LASTNOSTI  

• Izredno atraktivno-privlačnega videza 

• Odporna na škrlup  

• Svetlo rdeča intenzivna barva 

• Meso belo-rumeno 

• Svež okus (sladko-kisla, polnost)  

• Sočen, hrustljav ugriz  

• Srednje velika (65-90mm) 

• Izenačeni plodovi  

 

 



Rezultati analiz: 

- Kakovostni razred: I, II-  

- Sladkor: ø 13.0° brix (13,7-15,1 

- Trdota: od 7.5 kg/cm2 (7,8-8,9) 

- Kisline: ø 7 g/l (8,8-8,9) 

- Sočnost: 80% 

- Vsebnost Vitamina C:  

    -  kožica: 26.2mg/100g 

    - v mesu: 2.2mg/100g  

 

(Vir: VI.P Bio Vinschgau, 
Industriezone 9, 39021 Latsch 
BZ, Italy) 



 

PROJEKT                                    

˝                       SLOVENIJA˝ 

 

 

• Zadruga za napredek sadjarstva TIBONA z.o.o. 

• Organizacija pridelave, tehnologije, odkupa, promocije,  

• Zadruga Tibona ima pogodbo z KSB  

• Prodaja jabolk:  

– 90% zadruga (trgovske verige,…),  

– 10% (izjemoma do 20%) lastna prodaja 

(na dvorišču, stojnica sadjarja,…) 

• Skladiščenje, sortiranje,  

 pakiranje… pogodbeno  

 

 



z.o.o.  
 

• Članstvo je odprto 

• Člani so lahko pridelovalci, strokovnjaki, 
trgovci, potrošniki,… 

• Članarina za pridelovalce je enotna pri 
včlanitvi in še dodatno za vsak ha posajen z 
Bonito 

• Ne-pridelovalci plačajo polovično članarino 

 

 

 

 

 



SEDANJA PRIDELAVA IN PROGRAM 
 

. Spomladi smo posadili 18.200 sadik  

– 50% 7+ in 50% 5+ (okoli 5 ha) 

• V sezoni 2018/2019 predvidoma sadimo 5 ha 
in dalje letno 5 – 10ha. (???) 

 

• PROJEKT  ˝BONITA SLOVENIJA“  JE 
SLOVENSKI PROJEKT IN NE LOKALEN 



ZAKAJ TA PROJEKT? 
• Vsi vemo, v kakšnem stanju je sadjarstvo v 

Sloveniji 

• Vemo tudi, da nam ne uspe uspešno plasirati 
neke nove sorte… 

• … RAZEN ENE SAME IZJEME          TOPAZ 

 

• Verjetno vam je poznano iz čigavega 
zelnika je TOPAZ 

 

 

 



ZAKAJ TA PROJEKT? 

Trenutna situacija in občutek, da je potrebno 
potrošniku ponuditi nekaj novega, nekaj 
dobrega, nekaj vrhunskega… nas je pripeljalo 
do tega: 

 

„Novo jabolko“ za precej določeno ciljno 
skupino. (srednja in mlada generacija) 





 



 



 











Koršičev sadovnjak, 21.06.2017 



Hvala! 


