
Motnje in napake pri krompirju, ki jih ne povzro čajo bolezni in škodljivci 
 
Krompir je poljščina, ki jo napadajo mnoge bolezni in škodljivci, pridelovalci pa se pogosto 
srečujejo tudi z napakami in motnjami, ki jih ti organizmi ne povzročajo. Ker jih ne poznajo 
dovolj ali pa sploh ne, tudi ne morejo pravočasno in primerno ukrepati. Mnoge napake s 
pravilnim ravnanjem lahko ublažimo ali pa se jim ob poznavanju vzrokov za njihov nastanek 
z izbiro primernih sort lahko izognemo. Razdelimo jih lahko na motnje in napake, ki jih 
opazimo že kmalu po saditvi ali na rastlini med rastjo ter motnje in napake na gomoljih, ki 
lahko nastanejo med rastjo, pri izkopu ali v skladišču. Napake so posledica genetskih 
sprememb, vplivov okolja ali nepravilnosti pri gnojenju.  
 
V delu bom podrobneje obravnaval le pri nas najpomembnejše napake, manj pomembne pa 
bom zaradi popolnejšega pregleda le omenil in kratko opisal.   
 
Napake, ki nastanejo zaradi genetskih sprememb 
 
Glavni vzrok teh napak so somatske mutacije, ki lahko nastanejo pri klonskem 
razmnoževanju krompirja. Te napake so predvsem motijo določevanje sort, saj sta habitus 
rastlin in pravilen razvoj rastlin ena glavnih ključev za njihovo identifikacijo.  
Nenormalna rast 
Od normalnih rastlin se razlikujejo po počasnejši rasti, grm je zaprt, s številnimi stebli; na 
številnih stolonih se tvori mnogo drobnih gomoljev. Lističi na listih se slabo razvijejo, 
terminalni listič je velik, rastlina skoraj ne cveti. Pridelek je močno zmanjšan, posebej še 
pridelek tržnih gomoljev. 
Pri drugi obliki se slabo razvijejo terminalni listi, stebla pa so ravno tako številna in tanka. Pri 
nekaterih sortah se na apikalnem delu gomoljev skupaj oblikuje več očes, ki nitavo kalijo 
nekaj tednov prej kot normalno. Tudi ta napaka močno zmanjša pridelek.  
Veliki izstopajoči grmi  
Rastline so večje, stebla močnejša in debelejša. Lističi so manjši in debelejši kot normalno. 
Gomolji, ki so debelejši ko dozorijo, kalijo pozneje, rastlina tudi dozoreva nekaj tednov 
pozneje. Močno cveti in tvori jagode. Ta napaka je pomembna predvsem pri pridelovanju 
zgodnjega krompirja, ker lahko pomeni izgubo pridelka.  
Visoke rastline 
So vmesni tip med prej opisanimi in normalnimi rastlinami. Nekoliko so višje od normalnih 
in dozorevajo do dva tedna pozneje. Ko je nasad primerno dozorel za izkop, te rastline še niso 
dozorele. 
Druge spremembe 
Pogoste so še spremembe na gomoljih, predvsem pojav hrapave kožice na delu gomolja ter 
spremembe pri oblikovanju listov. 
  
Napake, ki jih povzročajo dejavniki okolja  
 
Napake zaradi pomanjkanja kisika 
V tleh lahko pogosto primanjkuje kisika. Ob njegovem pomanjkanju se pojavlja nenormalna 
rast stolonov in gomoljev. Ta je tem večja, čim večje je pomanjkanje. Napako omejimo s 
pravilno obdelavo. 
Poškodbe gomoljev zaradi nizkih temperatur 
Ločimo niz poškodb, od tega, da gomolji zmrznejo (zmrznejo lahko tudi selektivno 
posamezna tkiva), do poškodb zaradi dolge izpostavljenosti temperaturam tik nad zmrziščem 



(v tem primeru celice odmrejo, na da bi bile poškodovane zaradi nastanka ledenih kristalov). 
V tkivu so vidna različno obarvana temnenja, roza rdeče do rjave, sive in črne barve. Ob 
zmrznitvi tkivo popolnoma propade, pojavi se voden izcedek. Pri nizkih temperaturah se v 
gomoljih nakopičijo sladkorji, ki jih odstranimo tako, da gomolje uskladiščimo na toplem. 
Napake lahko nastanejo ob koncu rasti, med prevozom ali med skladiščenjem. Če je padec 
temperature nenaden, so poškodbe gomoljev močnejše. Nedozoreli gomolji so pogosto bolj 
poškodovani. Skladiščenje na prenizki temperaturi tudi sicer zmanjšuje obrambno sposobnost 
gomoljev, čeprav ne opazimo znamenj poškodb. 
Poškodbe rastlin zaradi nizkih temperatur 
Nizke temperature zgodaj spomladi pogosto poškodujejo rastline. Te poškodbe pozna večina 
pridelovalcev, posebej ker so vidne kmalu po zmrzali. Manj znane pa so poškodbe listnih in 
stebelnih zasnov ali posameznih celičnih organelov. Te poškodbe postanejo vidne šele 
pozneje ob razvoju listov, ko opazimo enostranski razvoj lističev, nepravilno rast ali 
neenakomerno lateralno rast z rjavimi odmrlimi mesti med rastočimi deli. 
Poškodbe zaradi visokih temperatur na polju 
Tovrstne poškodbe nastanejo na steblih tik nad tlemi, posebej ko rastline še ne pokrijejo tal. 
Visoke temperature lahko poškodujejo tudi gomolje med spravilom ali gomolje, ki ležijo tik 
pod površino. Ti gomolji pogosteje gnijejo. 
Nevirusno zvijanje listov 
Pojavi se, ko je prekinjen odtok asimilatov iz listov krompirja. Znaki s pigmentnim 
obarvanjem ali brez se pojavijo zaradi okužb z belo nogo, fuzariozami, mikoplazmami ali 
mehaničnimi poškodbami. Vzroki so lahko tudi genetski (mutacije) ali pa toksičnost zaradi 
preveč dušika. Zvijanje vrhnjih listov se pojavlja tudi zaradi hranjenja večjega števila 
osebkov velike krompirjeve uši (Macrosiphum euphorbiae). Ko se uši prenehajo hraniti, so na 
novo razviti poganjki spet normalni. 
Črno srce 
Nastane zaradi nepravilne oskrbe krompirja s kisikom. Črno srce se pogosto spremeni v votlo 
srce. Zanj je značilno nepravilno črno do črno modro obarvanje z ostrimi robovi. Ob močnem 
pomanjkanju kisika lahko počrni cel gomolj. Poškodovano tkivo je sicer čvrsto, na toplem pa 
postane rahlo. Pri nizkih temperaturah se razvije pozneje, to pa ne velja za temperature tik nad 
zmrziščem. Pri temperaturah med 35 in 40 C in pri 0 C se razvije tudi ko ne primanjkuje 
kisika. Da bi preprečili nastanek črnega srca je torej potrebno pravilno prezračevanje v 
skladiščih.  
Votlo srce 
Votlo srce je povezano s hitro rastjo gomoljev. Napaka je problematična, saj ni vidna na 
površini gomoljev. Debelejši gomolji so pogosteje votli. Razvije se na tri načine: 

• skupina celic do 1 cm premera se obda s peridermom. Skupek se obarva rjavo in 
propade. Tako nastane votlina, 

• v centru mladega gomolja se razvijejo nekrotične celice brez škroba, ki propadejo. 
Nastala odprtina se z rastjo veča, 

• notranja napetost v tkivu povzroči, da se celice ločijo. Nastane votlina v obliki leče. 
Votlo srce je sortno značilno. Zmanjšujemo ga s pravilnim - gostejšim - sklopom, vlago in 
ustreznim gnojenjem s kalijem. 
Železna ali rjava pegavost gomoljev 
Rjave pege so skupki poškodovanih in odmrlih celic v mesu gomoljev. Nastanejo zaradi 
motenj pri prenosu kalcija v gomolju. Celične stene se suberinizirajo, protoplazma pa postane 
zrnata in se združuje v skupke. Rjave pege so čvrste in ne gnijejo naprej med skladiščenjem. 
Na površini gomoljev napake ne moremo odkriti. Poškodbe se pogosteje pojavijo pri debelih 
gomoljih in pri gomoljih, ki so rasli tik pod površjem. Tudi to napako pospešujejo visoke 



temperature povezane s sušnim stresom na plitvih peščenih tleh in preintenzivno gnojenje z 
dušikom. Na železno pegavost so različne sorte različno občutljive, zato na plitva peščena tla 
ne sadimo občutljivih sort. Pojavljanje motnje zmanjšuje tudi redno namakanje krompirišč, ki 
pa je pri nas redko.   
Ponovna rast  
Poznamo več oblik ponovne rasti: neenakomerna nepravilna rast gomoljev, formiranje novega 
gomolja na starem, rast stolonov in ponovna tvorba gomoljev, rast stolonov v novo steblo. 
Vzroki za nastanek teh napak so enaki kot pri železni pegavosti: visoke temperature, sušni 
stres in premočno gnojenje z dušikom. Ponovna rast je pogostejša, ko temperatura tal preseže 
27 C. Tudi te napake so značilne za posamezno sorto. Zato so ukrepi za preprečevanje enaki 
kot pri prejšnji napaki. Prvotno nastali gomolji ali deli gomoljev so manj kakovostni, pogosto 
so celo ostekleneli in neuporabni. 
Sladkorni konec gomoljev 
Napaka je močno povezana s ponovno rastjo in se tedaj pogosteje pojavlja. Pogostejša je pri 
sortah z dolgimi gomolji. Tkivo na stolonovem (bazalnem) delu gomolja propada zaradi 
kopičenja sladkorjev v tem delu in hidrolize škroba (navadno je v tem delu gomolja največja 
vsebnost škroba, pri sladkornem koncu pa je ravno obratno). Pogosto se sladkorni konec 
razvije v skladišču. Ta napaka je npr. pogosta pri naši sorti ‘kresnik’. 
Površinske poškodbe 
Nastanejo pri spravilu nedozorelih nasadov. V normalnih razmerah se poškodba zaceli, sicer 
pa dehidrira, se poglobi, potemni in postane lepljiva. Ti gomolji se slabo skladiščijo. Tudi 
dozoreli gomolji se ob nepravilni manipulaciji lahko poškodujejo, posledice pa so enake kot 
smo jih že opisali. Površinske poškodbe so še močnejše, če so gomolji hladni. 
Črne lise v mesu gomoljev 
Nastanejo zaradi poškodb gomoljev pri spravilu in v skladišču ob sortiranju ali med 
skladiščenjem. Modro sive do črne lise se razvijejo tik pod kožico, s središčem v vaskularnem 
tkivu. Lise se razvijejo 1 do 3 dni po poškodbi. Njihov rob ni jasen, difuzno prehajajo v 
zdravo tkivo. Nastanejo zaradi pretvorbe tirozina v melanin, ki obarva poškodovani del 
gomolja. Napaka je pogostejša na stolonovem bazalnem delu gomolja in na površini ni vidna. 
Pogosteje se pojavlja pri gomoljih z manjšim turgorjem oz. večjo vsebnostjo suhe snovi, zato 
se njihova občutljivost s časom skladiščenja povečuje. Občutljivejši so hladni gomolji. Po 
doslej znanih podatkih slaba oskrba s kalijem povečuje občutljivost gomoljev, saj ti vsebujejo 
več fenolnih snovi in imajo manjšo vsebnost vode. 
Pokanje gomoljev 
Vzrokov za pokanje gomoljev je več, povzročajo jih tudi okužbe z nekaterimi virusi, 
mehanične poškodbe, lahko pa so posledica prehitre rasti gomoljev, ko zaradi prevelike 
napetosti kožica poči. Te razpoke se med rastjo zarastejo in postanejo plitvejše. Pokanje 
močno povečujejo stresne razmere, saj ob suši gomolji prenehajo rasti, kožica otrdi, ob 
ponovnem dežju pa gomolji pričnejo rasti zelo intenzivno. Pokanje je močno odvisno od 
genotipa sorte. Pri nas je poznana sorta ‘jaerla’, ki v neugodnih razmerah poka.   
Zeleni gomolji 
Gomolji na svetlobi pozelenijo zaradi nastanka klorofila (gomolj je botanično namreč 
odebeljeno podzemno steblo). Hkrati, čeprav ne v povezavi s tvorbo klorofila, na teh mestih 
nastajajo tudi glikoalkaloidi, ki so strupeni. Zelenenje lahko sega do 2 cm v globino. Taki 
gomolji niso užitni. 
Napake pri kalitvi  
Kaliči lahko v skladišču rastejo v notranjost gomolja, posebej še pri starih gomoljih ali 
gomoljih skladiščenih pri 12 do 15 C. To napako pospešuje nepravilna raba nekaterih 
zaviralcev kalitve. 



Fiziološko stari gomolji v skladišču lahko tvorijo nove gomolje. To je poznana četrta faza 
staranja gomoljev. Gomolji lahko tudi nitavo kalijo, kar je posledica fiziološke starosti 
gomoljev, vročih rastnih razmer ali okužbe z virusom zvijanja krompirjevih listov. 
Zvijanje kaličev je posledica saditve gomoljev s predolgimi kaliči in zbitosti tal. 
Nekatere sorte gomoljčkasto kalijo, ko jih spomladi iz toplega skladišča sadimo v mrzlo 
zemljo. Napaka se pojavi tudi pri zelo zgodnji saditvi, ki ji sledi obdobje mrzlega vremena. 
Napaka je odvisna od genotipa, poznana občutljiva sorta je ‘jaerla’.  
Poškodbe, ki jih povzroči toča 
Teh poškodb ni potrebno posebej predstavljati. Po toči moramo nasade čimprej zaščititi pred 
boleznimi. 
Poškodbe zaradi vetra 
Močan veter lahko močno poškoduje krompirjev nasad. Listi so odrgnjeni, stebla polomljena 
ali prevrnjena. Močneje so poškodovani robovi polj. 
Poškodbe zaradi strele  
Te poškodbe brez poznavanja njihove razporeditve po nasadu kaj lahko zamenjamo za 
poškodbe zaradi bele in črne noge, poškodovani gomolji pa spominjajo na okužbo z 
obročkasto gnilobo. Nekaj minut po streli do nekaj ur po njej steblo rastline propade, zgornji 
del pa veni. Navadno se poškodba pojavi od 0 do 5 oz. 10 cm nad tlemi. Redkeje poteka od 
vrha navzdol. Poškodovani deli so vodeni, porjavijo in se nato kmalu izsušijo. Podzemni deli 
rastlin ponavadi ostanejo nepoškodovani.   
Fotokemična oksidacija-posledica onesnaženja zraka  
Najpogostejše so poškodbe zaradi ozona ter peroksiacetil nitrata in sorodnih substanc. 
Zgornja povrhnjica listov je posejana z drobnimi temnimi pigmentnimi pegami, včasih s 
klorozami in bronastim videzom. Poškodbe so močnejše na starih listih in napredujejo 
navzgor, pozneje postanejo rastline klorotične. Prvi znaki so vidni že po 24 urah, nadaljne 
nekroze in kloroze pa se pojavijo po 10 do 14 dneh. 
V nasadih lahko opazimo tudi poškodbe nastale zaradi žveplovega oksida ter drugih 
kemičnih sredstev v zraku in nepravilne rabe herbicidov ter nekaterih fitotoksičnih 
insekticidov.  
 
Napake, ki jih povzroča nepravilno gnojenje 
 
Te napake povzroča pomanjkanje ali prevelika količina dušika, fosforja, kalija, kalcija, 
magnezija, žvepla, aluminija, bora, cinka in mangana. Večina teh znakov je splošnih in jih 
zato v tem delu ne prikazujem.  
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