
Priprava krompirja za saditev 
 
Vsak kmetovalec ve, da je nakup kakovostnega semena predpogoj za kakovosten in obilen 
pridelek. Ta trditev velja tudi za pridelovalce krompirja, ki si želijo zagotoviti seme čim prej. 
Zato se vsako leto začne prodaja semenskega krompirja za naslednjo rastno sezono že v 
novembru in decembru. Ob nakupu se vsak pridelovalec srečuje z več vprašanji, od izbire 
sorte do tega ali kupiti domače ali uvoženo seme.  
 
Pridelovalci krompirja se tudi že sprašujejo, kako pripraviti krompir za saditev. Večina 
pridelovalcev je semenski krompir že kupila ali pa se za nakup odloča te dni. Posebej to velja 
za pridelovalce zgodnjega krompirja. Ti krompir sadijo zgodaj, saj je dohodek pri 
pridelovanju zgodnjega krompirja odvisen prav od njegove zgodnosti.  
 
Da bi krompirju zagotovili ustrezno hiter začetni razvoj, ga je potrebno pravilno nakaliti. 
Nakaljevanje gomoljev je postopek, kjer gomolje za daljše obdobje postavimo v prostor z 
ustrezno temperaturo, vlago in osvetlitvijo:  
1. Temperatura je dejavnik ki vpliva na hitrost rasti kalčkov. Krompir lahko nakaljujemo pri 

različnih temperaturah. Če ga želimo nakaliti hitro, v 14 dneh, potem naj nakaljevanje 
poteka pri temperaturi do 20 oC. V tem primeru bo hitro pognalo manjše število kaličev, 
rastline pa bodo na polju imele manjše število stebel. Tudi tu pa je potrebno nekaj dni pred 
saditvijo nekoliko znižati, da ne pride do šoka, ko gomolje posadimo v relativno hladna 
tla. Drug način je nakaljevanje pri temperaturi 10 do 15 oC. Gomolji pri tej temperaturi 
nastavijo več kaličev, posledično imajo rastline zato več stebel na polju in tvorijo večje 
število nekoliko drobnejših gomoljev. Nakaljevanje pri nižji temperaturi poteka daljčasa, 
od tri tedne do en mesec.  

2. Zračna vlaga direktno ne vpliva na nakaljevanje kot nekateri pridelovalci zmotno mislijo, 
saj kaliči potrebno vlago za rast večinoma pridobijo iz gomolja. Vpliva pa na izsušitev 
gomoljev, zato so zelo suhi prostori za nakaljevanje manj primerni.  

3. Osvetlitev je tudi ključni dejavnik pri nakaljevanju. Najprimernejša je difuzna svetloba. 
Če nakaljujemo v pretemnem prostoru, so kaliči dolgi, svetli (etiolirani) in krhki. Zato se 
ob kakršnemkoli premikanju odlomijo. Kaliči se polomijo tudi pri saditvi, posebej še, če 
sadimo z avtomatskim sadilcem. Če bomo sadili z avtomatskim sadilcem je potrebno 
gomolje le dobro zbuditi (kalčki dogi le 2 do 3 mm. V tem primeru smo dosegli ravno 
nasprotni učinek, saj je vznik poznejši in neenakomeren. Ob ustrezno močni svetlobi se 
razvijejo trdni, zbiti in močno obarvani kaliči, ki se ne lomijo. Njihova barva je odvisna 
od intenzivnosti osvetlitve in je sortno značilna. Minogrede, kaliči so tudi zelo pomembni 
za razlikovanje sort med seboj.  

Gomolje za nakaljevanje pretresemo v zabojčke (lesene, plastične). Optimalno je, da je v 
zabojčku le ena vrsta gomoljev. Če nam primanjkuje zabojčkov ali prostora, lahko v zabojček 
damo tudi dve do tri vrste gomoljev na debelo, pomembno je le, da ima svetloba dostop do 
vsakega zabojčka. Ko pripravljamo gomolje za nakaljevanje, že prisotne kaliče odlomimo in s 
tem omogočimo rast novim kaličem. Pravilno nakaljeni gomolji imajo zbite, do 1 cm dolge 
kalčke, ki so trdni in se ne lomijo.  
 
Nakaljujemo navadno zgodnje sorte, pa tudi pozne, če jih sadimo na zelo peščena tla, kjer so 
pogoste poletne suše. Z nakaljevanjem prej dosežemo pridelek in se tako suši delno 
izognemo. Za nakaljevanje je namreč značilno, da imajo nakaljeni gomolji zgodnejši in 
nekoliko nižji pridelek kot nenakaljeni. V vsakem primeru je dobro nakaliti pozne sorte 
Cvetnik, Fianna in Cita.  
 


