Kratki opisi

RGFI

revitalizacija gojenja fig v Istri

Kratki opisi sort

FIGA
Splošno o figi
Morfologija
Genetika
Izobraževanje
Prireditve-promocija
Vprašanja-odgovori

Bela petrovka - dvorodna figa

Sinonimi (druga imena):
Škofjotka
Škofioti
Škofjotarca
Ognifolio
Verdoni

OLJKA

Prvi rod ima obilen pridelek in debele
plodove , drugi rod pa je skromen po
količini pridelka, plodovi so drobnejši in
na dež občutljivi. Prvi rod (konec junija,
julija) je najkvalitetnejša in
najprivlačnejša figa v tem času na trgu.
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Bela petrovka - prvi rod
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Miljska figa - enorodna figa

izjava

Sinonimi:
Mujžanka
Mivšca
Ravanka
Črnica
Plavica

...............................

Miljska figa - okusna in privlačna

Obilno in redno rodi, zori od konca
avgusta, ves september in pogosto še
oktobra, plodovi so drobnejši, sladki,
aromatični, sočni, zelo polnega okusa.
Odporna je na pokanje in zakisanje.
Plodovi se lepo trgajo s peclji. Je
privlačnega videza in najbolj cenjena
na trgu v jesenskem času. Primerna je
tudi za sušenje.

Zelenka - enorodna figa
Obilno in redno rodi, zori od konca
avgusta , ves september in pogosto še
oktobra, plodovi so drobnejši, sladki ,
aromatični, sočni, zelo polnega okusa,
odporna je na pokanje in zakisanje
Lepo se obira s peclji. Primerna je tudi
za sušenje.
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Bela petrovka
Miljska figa
Zelenka
Pinčica
Laščica
Črna petrovka
Matalon
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Zelenka

Pinčica - enorodna figa
Obilno in redno rodi, zori od konca
avgusta , ves september in pogosto še
oktobra, plodovi so srednje veliki,
aromatični, sočni, zelo polnega okusa.
Je precej odporna na pokanje in
zakisanje. Sorta je skromnejša glede
rastišča in zelo dobro prenaša sušo.
Primerna je tudi za sušenje.

Pinčica

Laščica - enorodna figa

Sinonimi:
Laštica
Čiblica
Zamorčica
Obilno in redno rodi, zori avgusta in še
ves september, včasih še začetek
oktobra, plodovi so zelo drobni, sladki,
aromatični, sočni, zelo polnega okusa,
odporna je na pokanje in zakisanje.
Odlična je za sušenje, delno se posuši
že na drevesu.

Laščica

Zelo razširjeni sta še spodaj opisani, vendar jih zaradi pogostega zakisanja plodov ne
priporočamo.
Črna petrovka - dvorodna figa

Sinonimi:
Črnica
Bonka
Prvi rod ima dober pridelek in debele
plodove , drugi rod obilno rodi, plodovi
so drobnejši. Plodovi so zelo okusni,
aromatični, primerni tudi za sušenje.
Ker se plodovi zelo težko trgajo s peclji
(posebno drugi rod) je za trg manj
primerna. Zaradi okusnih plodov in
dobre rodnosti v prvem in drugem rodu
je zelo zanimiva sorta za samooskrbo.

Črna petrovka
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Matalon - dvorodna figa

Sinonimi:
Matalos
Matalosi
Mataloni
Martaloni
Madoni
Prvi rod ima zelo lepe in debele
plodove (120g -150 g), na dež so
srednje občutljivi. Drugi rod je obilen,
plodovi so drobnejši, vendar še vedno
debelejši kot pri ostalih sortah in
izredno občutljivi na zakisanje.

Matalon
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