
Sortni izbor krompirja v letu 2012 
 
Uporaba certificiranega semena je pogoj za velik in kakovosten pridelek, tega najbrž ni 
potrebno posebej poudarjati. Je pa verjetno za vse pridelovalce dobrodošlo, da ponovimo in 
osvežimo nekaj najpomembnejših dejstev, ki jih moramo poznati in upoštevati pri nakupu 
semenskega krompirja.  
 
Izbira prave sorte je zagotovo pomembna za uspeh pridelave. Če želimo pridelovati zelo 
zgodnji krompir npr. pod prekrivno tkanino, se je potrebno odločiti za zelo zgodnjo sorto, 
sicer smo izničili prednosti pridelovanje pod tkanino. Nekatere sorte so občutljive na 
prehladna tla, saj lahko gomoljčkasto kalijo. Pomembno je kakšna tla imamo, saj nekatere – 
posebej zelo pozne – sorte niso primerne za pridelovanje na preveč plitvih peščenih tleh. Sorte 
se med seboj po namenu in jedilnih lastnostih zelo razlikujejo, zato je pomembno, kakšne jedi 
iz krompirja najpogosteje pripravljamo. Ker je na trgu veliko sort, smo pripravili Sortni izbor 
krompirja za leto 2012. 
 
V Sloveniji pridelano seme krompirja je enako kakovostno kot tuje. Nekateri pridelovalci 
želijo kupiti izključno seme iz drugih držav, češ da je boljše kot domače. To seveda ni res. 
Enotna merila za certifikacijo v Evropski uniji zahtevajo izenačeno kakovost semena iste 
kategorije in semenske stopnje v različnih državah. Pogosto se celo zgodi, da je slovensko 
seme v ugodnejši fiziološki starosti in je zato pridelek pri njem večji.  
 
Nakaljevanje  se uporablja pri zgodnjem krompirju in nekaterih poznih sortah z zelo počasnim 
začetkom rasti. Pred nakaljevanjem obvezno odstranimo vrhnji kalič, če so gomolji v fazi 
apikalne dominance. Nasprotno moramo biti pozno spomladi zelo previdni pri odstranjevanju 
kaličev, saj ne vemo, v kakšnem stadiju so gomolji.  
 
V večini primerov sta na prodaj dve različni debelini semena: standardno normalno debelo 
seme, kjer so gomolji debeli od 35 do 55 mm sortirani na kvadratni mreži in drobno seme 
debeline od 25 do 35 mm. Že sam način kalibracije semena na kvadratni mreži določa razlike 
v teži gomoljev iste debeline različnih sort. Gomolji podolgovatih sort so težji od okroglih, saj 
debelino ob prehodu skozi mrežo določa najožji del gomolja. Zato je pomembno, da pri 
odločanju za nakup semena poznamo tudi obliko gomoljev posamezne sorte. To ni tako 
kritično pri debelem semenu, pri drobnem pa je lahko odločilno za uspešnost pridelave. 
Velikost in teža gomolja poleg fiziološke starosti direktno določa povprečno število kalečih 
očes na gomolju, pa tudi njihovo energijo kalitve. Na splošno je število kalečih očes pri 
drobnih gomoljih za okoli 40% manjše kot pri debelih. To v nasadu nadomestimo tako, da 
drobne gomolje sadimo gosteje. V praksi ob neugodnih rastnih razmerah pri saditvi drobnega 
semena pogosto opažamo tudi do 50% nižji pridelek, tako da si lahko kaj hitro izračunamo, da 
se nakup drobnega semena pogosto ne izplača. Za nakup drobnega semena se zato odločimo 
le, če mu lahko zagotovimo optimalne razmere za rast: najboljša rodovitna tla, optimalen čas 
saditve, da prilagodimo tehnologijo pridelovanja (gostejša saditev, poznejše osipanje). To 
lahko zagotovimo na dobro založenih vrtnih tleh in pri boljših pridelovalcih na kakovostnih 
dobro založenih tleh, posebej še, če je mogoče zagotoviti tudi namakanje.  
 
V letošnjem letu tuji dobavitelji zaradi pomanjkanja drobnega semena ponujajo seme 
kalibraže 25 do 40 ali celo 45 mm in pri debeli frakciji od 40 35 do 60 mm. Ob saditvi tako 
neizenačenega semena dobimo enako neizenačen nasad in slabšo kakovost. V Sloveniji 
pridelano seme je po kalibraži boljše kakovosti.  
 



Pred nami je torej sortni izbor krompirja za leto 2012. Ker je v trgovinah tudi letos na voljo 
več kot 80 sort semenskega krompirja, smo pripravili kratek pregled sort po njihovem 
pomenu, razširjenosti in kakovosti. Predstavljeni podatki temeljijo na vsaj triletnih 
opazovanjih sort na Kmetijskem inštitutu Slovenije, le pri nekaterih novejših sortah smo za 
opis upoštevali krajši niz podatkov. Za pridelovalce na območju Posočja pridejo na območjih, 
kjer je razširjena rumena krompirjeva cistotvorna ogorčica, v poštev predvsem sorte, ki so 
odporne proti rasam Ro1 in Ro4 te ogorčice.  
 
Sorte smo razdelili v tri skupine:  

- najbolj razširjene tuje sorte v Sloveniji, pri katerih so v letu 2012 prodali več kot 50 
ton semenskega krompirja 

- nekatere novejše in manj razširjene tuje sorte 
- slovenske sorte. 

 
Od slovenskih sort so opisane le tiste sorte, ki jih je mogoče kupiti na slovenskem trgu. 
Nekatere od njih se pridelujejo v tujini. Nekatere poznamo že dolgo, druge vzgojene v zadnjih 
18 letih, npr. KIS Mura je bila potrjena kot nova sorta v letu 2011.  
 
Predstavitev je pripravljena tako, da so podani kratki opisi oblike gomoljev, barve mesa in 
kožice ter primernosti za uporabo. Predstavljene so tudi dobre in slabe lastnosti sort, 
pridelovalci pa naj se za nakup odločijo in sami presodijo, kakšno sorto želijo, potrebujejo in 
znajo pridelovati ter kakšen krompir želijo njihovi kupci. Zgodnost je ocenjena na podlagi 
sortnih poskusov na 1 do 9,5, pri čemer je 9,5 najzgodnejša, 1 najpoznejša, torej nižje kot je 
število, poznejša je sorta. 
 
 
                    Mag. Peter Dolničar, univ.dipl.inž.agr. 
     KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE 
 
 
 



Preglednica 1: Najbolj razširjene tuje sorte krompirja v Sloveniji (več kot 50 ton prodanega semena v letu 2011)  
 
Sorta Zgodnost Gomolji Barva Barva Pozitivne lastnosti Negativne lastnosti Uporabnost 

  (9,5-1)   Mesa kožice       

Zgodnje in srednje zgodne sorte     

ARROW 9,5 okroglo ovalni, debeli bela svetlo rjava oblika, dober okus, prekrivanje, 
odporna na rumeno ogorčico 

primerna le do jeseni (do septembra ali 
oktobra) 

kuhanje in pečenje 

RIVIERA 9,5 debeli, okroglo ovalni svetlo rumena svetlo rumena dober okus, prekrivanje, 
odporna na rumeno ogorčico 

občutljiva na krompirjevo plesen na listih 
in gomoljih ter na rjavo pegavost 

kuhanje in pečenje 

ADORA 9 ovalni, debeli svetlo rumena svetlo rumena Primernost za prekrivanje, 
pranje gomoljev, odporna na 
rumeno ogorčico 

manj izenačeni gomolji  kuhanje in pečenje 

BELLAROSA 8,5 zelo debeli, okroglo ovalni rumena rdeča velik pridelek, hitro kali slabša oblika, nekroze na gomoljih, 
kratka dormanca, globja očesa 

kuhanje 

PRIMURA 8,5 srednji, ovalni rumena rumena še vedno dovolj rodna, primerna 
za prekrivanje, pranje gomoljev 

občutljiva na virusne bolezni  kuhanje 

ANUSCKA 8 ovalni, debeli temno rumeno rumena zelo dobrega okusa, primerna za 
prekrivanje in pranje gomoljev 

  kuhanje in pečenje 

MARIS BARD 8 zelo debeli, okroglo ovalni bela bela debeli gomolji občutljivva na nekroze na gomoljih, 
navadno krastavost in rjavo pegavost 

kuhanje, do februarja 

MONALISA 8 srednji, ovalni svetlo rumena svetlo rumena dober okus občutljiva na nekroze na gomoljih kuhanje 

ULSTER SCEPTRE 8 srednji, ovalni bela bela lepa oblika manjši pridelek, v začetku slabši okus, 
vodena 

kuhanje, do novega leta 

ELFE 7,5 srednji, ovalni temno rumena rumena zelo dobrega okusa, odporna na 
napake v mesu gomoljev 

občutljiva na sencor, srednje občutljiva 
na krompirjevo plesne na listih 

kuhanje in pečenje 

JAERLA 7,5 debeli, okroglo ovalni rumena rumena   manjši pridelek, slabša oblika, očesa, 
pokanje gomoljev, gomoljčkasta kalitev 

kuhanje 

ARINDA 7 debeli, podolgovati  svetlo rumena svetlo rumena zelo dobrega okusa, odporna na 
rumeno krompirjevo ogorčico 

občutljiva na krompirjevo plesen na listih  kuhanje in pečenje  

MARABEL 7 srednji, okrogli rumena rumena velik pridelek, zelo dobrega 
okusa, pranje, odporna na 
rumeno krompirjevo ogorčico 

ni primerna za lahka peščena tla, 
zahtevna sorta za pridelavo 

kuhanje in pečenje 
do marca 

Srednje pozne sorte             

FRISIA 6,5 srednji, ovalni krem bela svetlo rjava okusnost, oblika gomoljev, 
odporna na rumeno krompirjevo 
ogorčico 

občutljiva na suho trohnobo v skladišču, 
občutljiva na globoko krastavost 

kuhanje in pečenje 

RED FANTASY 6,5 srednji, ovalni rumena rdeča velik pridelek, oblika in 
izenačenost  

bolj vlažno meso od sorte Desiree, 
srednje občutljiva na sencor 

kuhanje in pečenje 

SANTE 6,5 srednji, ovalni rumena svetlo rumena odpornost proti boleznim in 
škodljivcem, tudi ogorčicam 

lahko slabša kakovost, kratka dormanca, 
ni za lahka tla 

kuhanje in pečenje 

SOLARA 6,5 srednji, ovalni rumena rumena odpornost proti virusnim 
boleznim in rumeni ogorčici 

povprečna jedilna kakovost kuhanje 



DESIREE 6 srednji, podolgovati svetlo rumena rdeča okusnost občutljiva na navadno krastavost, belo 
nogo, deformacije 

večnamenski krompir 

ROMANO 6 debeli, okroglo ovalni krem bela rdeča dober pridelek na lažjih tleh nekroze na gomoljih, oblika gomoljev, 
navadna krastavost 

kuhanje 

SAVANNA 6 zelo debeli, okroglo ovalni bela bela izjemno velik pridelek, za lahka 
peščena tla 

gomolji ob sušnem stresu pokajo, možna 
slabša jedilna kakovost in steklavost 

kuhanje 

Pozne sorte             

KENNEBEC 5,5 zelo debeli, okroglo ovalni bela bela okusnost občutljivost na krompirjevo plesen na 
gomoljih in strojni izkop 

kuhanje in pečenje 

CARLINGFORD 5,5 drobnejši bela svetlo rjava odpornost proti virusnim 
boleznim 

občutljiv na sivenje v mesu gomoljev in 
steklavost 

kuhanje 

JELLY 5,5 debeli, ovalni rumena rumena velik pridelek, lepa oblika 
gomoljev, jedilna kakovost, 
odporna na stresne razmere 

  kuhanje, pečenje in 
pomfrit 

AGRIA 5 debeli, podolgovato ovalni rumena rumena okusnost, odpornost na virusne 
bolezni 

deformacije gomoljev, občutljiva na 
krompirjevo plesen 

pomfrit, kuhanje in 
pečenje 

 
 



Preglednica 2: Nekatere novejše in manj razširjene tuje sorte krompirja v Sloveniji  
 
Sorta Zgodnost Gomolji Barva Barva Pozitivne lastnosti Negativne lastnosti Uporabnost 

  (9,5-1)   Mesa kožice       

ANAIS 9,5 ovalni, debeli rumena rumena zelo zgoden, za prekrivanje v stresnih razmerah mogoča steklavost 
gomoljev 

kuhanje in pečenje 

ARIELLE 9,5 ovalni, debeli rumena rumena zelo zgoden, za prekrivanje  kuhanje in pečenje 

ACTRICE 9,5 ovalni rumena rumena zelo zgoden, za prekrivanje  kuhanje in pečenje 

MINERVA 9 okroglo ovalni rumena rumena primerna za prekrivanje občutljiva na plesen na gomoljih, se 
slabo skladišči 

kuhanje in pečenje 

CARRERA 9 ovalni, debeli temno rumena rumena hitro polni gomolje, za 
prekrivanje in pranje,odporna na 
rumeno krompirjevo ogorčico 

povprečna jedilnost, precej vlažns, 
primerns do jeseni, srednje občutljiva na 
krompirjevo plesen 

kuhanje 

AGATA 8 ovalni, srednji rumena rumena primerna za ekološko pridelavo  kuhanje in pečenje 

MADELELINE 7,5 ovalni, zelo debeli rumena rumena pridelek, izenačenost, jedilna 
kakovost, odpoorna na rumeno 
krompirjevo ogorčico 

občuutljiva za plesen na gomoljih, ob 
stresnih razmerah mogoča tudi steklavost 

kuhanje in pečenje 

FRANCELINE 6,5 dolgi, kifeljčar  rumena rdeča  rdeč kifeljčar, prepozen za nadomestilo 
Kresniku 

kuhanje 

CONCORDIA 6,5 ovalni rumena rumena  izenačena, dobra jedilnost  večnamenska 

HUSAR 6,5 ovalni rumena rumena dober pridelek  večnamenska, tudi pomfrit 

RUDOLPH 6 okroglo ovalni, debeli krem bela rdeča zelo dober pridelek groba kožica, očesa kuhanje 

MOZART 5,5 ovalni gomolji rumena rdeča zelo velik pridelek, oblika, 
izenačenost 

v stresnih razmerah je možna steklavost kuhanje 

MELODY 5 ovalna rumena  rumena ober pridelek občutljiva na plesen kuhanje 

FABIOLA 5 ovalni temno rumena rdeča velik pridelek, izenačen, 
dobrega okusa 

počasen vztnik in začetna rast, srednja 
občutljivost na plesen 

kuhanje 

MARKIES 5 dolgo ovalni, debeli rumena rumena velik pridelek, se dobro 
skladišči 

 pomfrit 

 
 



Preglednica 3: Slovenske sorte krompirja 
 
Sorta Zgodnost Gomolji Barva Barva Pozitivne lastnosti Negativne lastnosti Uporabnost 

  (9,5-1)   Mesa kožice       

PŠATA 6,5 ovalni, ploščati, drobnejši krem bela svetla odlična aroma oblika, debelina gomoljev, možnost 
razkuhavanja 

kuhanje in pečenje 

BISTRA 5 okrogli , drobnejši bela svetla zelo dobra aroma, primerna za 
ekološko pridelovanje 

srednje globoka očesa, debelina 
gomoljev 

kuhanje in pečenje 

KIS SORA 5 ovalni krem bela svetla odlična jedilnost, velik pridelek, 
primerna za hladno skladišče 

občitljiva na plesen na gomoljih solatni tip kuhanja (A), 
večnamenska, tudi pomfrit 

KIS MIRNA 7 okroglo ovalni bela svetlo rjava, 
hrapava 

dobra aroma, za lažja tla, rahlo 
meso 

srednje globoka očesa, hrapava kožica, 
možnost razkuhavanja, ob stresu mogoča 
rjava pegavost 

kuhanje in pečenje 

KIS KOKRA 6,5 okroglo ovalni krem bela svetla ekološka prielava, odporna proti 
krompirjevi plesni 

srednje globoka očesa kuhanje in pečenje 

KIS SOTLA 6 ovalni bela svetla dobra jedilnost občutljivs na navadno krastavost in 
fiziološko starost semena 

večnamenska, tudi pomfrit 

KIS MURA 6,5 ovalni svetlo rumena svetla izenačenost, dobro skladiščenje, 
lep nasad 

 kuhanje in pečenje 

KRESNIK 8,5 dolgi, kifeljčar bela svetla kakovostna za zgodno porabo občutljiva na krompirjevo plesen na 
gomoljih, nekroze in sladkorni konec 

kuhanje in pečenje, solate 

JANA 7,5 dolgo ovalni bela svetla  možnost razkuhavanja in sivenja po 
kuhanju 

pečenje 

VESNA 8 okrogli rumena rumena velik pridelek globoka očesa, plesen na listih kuhanje 

CVETNIK 5 ovalni bela svetla jedlina kakovost neizenačenost, občutljivost na plesen na 
listih, na sušo, navadno krastavost 

solatni krompir za kuhanje 

 


