
Sortni izbor krompirja v letu 2011 
 
Novo leto je mimo in bliža se čas nakupa semenskega krompirja. Lanska sezona je bila 
povprečna po pridelku in kakovosti. Večina pridelovalcev je pridelek ugodno prodala in že 
načrtuje nakup semena. Kdor ga še ni prodal, to še upravičeno pričakuje, saj se v Evropi 
pričakuje rast cen jedilnega krompirja.  
 
Pred nami je torej sortni zbor za krompir za leto 2011. Ker je v trgovinah tudi letos na voljo 
več kot 70 sort semenskega krompirja, smo pripravili kratek pregled sort, ki bo pridelovalcem 
pomagal pri odločitvi o nakupu semena.  
 
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije v sortnih poskusih vsako leto preskušamo večino sort, ki 
so pri nas v prodaji. Tako pridobimo podatke o primernosti novih sort za pridelovanje v naših 
razmerah ter jih primerjamo s starejšimi že razširjenimi sortami. Pri starejših sortah je 
pomembno tudi opazovanje njihove prilagodljivosti na sušne razmere in bolezni in škodljivce. 
Tako pridobljene podatke sproti vključujemo v vsakoletne izbore sort in priporočila 
pridelovalcem. Enako velja tudi za sortni izbor za leto 2011, ko smo vključili zanimive 
rezultate preskušanja jedilne kakovosti v letu 2010. Sortni izbor le skopo zajema nekatere 
najnovejše sorte, o katerih še nimamo dovolj lastnih 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. 
 
V preglednici so naštete predvsem nekatere pomembnejše sorte, ki so pri nas še vedno vodilne 
v pridelavi, nekatere najkakovostnejše sorte, ki se morda niso razširile, kot bi si to zaslužile 
ter nekatere nove domače sorte v pridelovanju. V kratkih opisih posameznih sort nisem 
nameraval predstaviti sort v celoti, temveč predvsem poudariti nekatere za pridelovalce 
pomembne prednosti in pomanjkljivosti posameznih sort.   
 
Preglednica: Kratek pregled nekaterih pomembnejših in domačih sort krompirja 
 
 Sorta Gomolji Barva Barva Uporabnost 

  Mesa Kožice  

Zgodnje sorte    

ADORA Ovalni, debeli Svetlo rumena Svetlo rumena Kuhanje in pečenje 

ANUSCKA Ovalni, debeli Temno rumeno Rumena Kuhanje 

ARROW Okroglo ovalni, debeli Bela Svetlo rjava Kuhanje 

BELLAROSA Zelo debeli, okroglo ovalni  Rumena Rdeča Kuhanje 

CARRERA Debeli, okroglo ovalni Temno rumena Rumena Kuhanje  

ELFE Srednji, ovalni Temno rumena Rumena Kuhanje in pečenje 

KRESNIK Rogljičar Bela Svetlo rjava Kuhanje in pečenje 

MARIS BARD Zelo debeli, okroglo ovalni Bela Bela Kuhanje 

MINERVA Srednji, ovalni Rumena Svetlo rumena Kuhanje in pečenje 

MONACO Debeli, ovalni Rumena Rumena Kuhanje 

PRIMURA Srednji, ovalni Rumena Rumena Kuhanje 

RIVIERA Debeli, okroglo ovalni Svetlo rumena Svetlo rumena Kuhanje in pečenje 

Srednje   zgodnje     

ARINDA Debeli, podolgovati  Svetlo rumena Svetlo rumena Kuhanje in pečenje  

FALUKA Zelo debeli, podolgovati Krem bela Svetlo rumena Kuhanje 



KIS MIRNA Srednji, okroglo ovalni Bela Svetlo rjava Kuhanje in pečenje 

MADELEINE Debeli, ovalni Rumena Rumena Kuhanje 

MARABEL Srednji, okrogli Rumena Rumena Kuhanje in pečenje 

Srednje pozne sorte    

BELLINI Debeli, dolgo ovalni Rumena Svetlo rumena Kuhanje 

DESIREE Srednji, podolgovati Svetlo rumena Rdeča Večnamenski krompir 

FABIOLA Srednji, ovalni Svetlo rumena Rdeča Kuhanje in pečenje 

FRISIA Srednji, ovalni Krem bela Svetlo rjava Kuhanje in pečenje 

PŠATA Drobnejši, ovalni, številni Krem bela Svetlo rjava Kuhanje in pečenje 

RED FANTASY Srednji, ovalni Rumena Rdeča Kuhanje, pečenje in pomfrit 

ROMANO Debeli, okroglo ovalni Krem bela Rdeča Kuhanje 

RUDOLPH Debeli, ovalni Bela Rdeča Kuhanje 

SANTE Srednji, ovalni Rumena Svetlo rumena Kuhanje in pečenje 

SOLARA Srednji, ovalni Rumena Rumena Kuhanje 

Pozne sorte     

AGRIA Debeli, podolgovato ovalni Rumena Rumena Pomfrit, kuhanje in pečenje 

BISTRA Srednji, okroglo ovalni Bela Svetlo rjava Kuhanje in pečenje 

FABULA Zelo debeli, okroglo ovalni Rumena Rumena Kuhanje 

FIANNA Srednji, ovalni Krem bela Svetlo rjava Kuhanje 

JELLY Debeli, ovalni Rumena Rumena Kuhanje, pečenje in pomfrit 

KIS SORA Srednji, ovalni Krem bela Svetlo rjava Kuhanje, pečenje in pomfrit 

SUNSET Debeli, ovalni Svetlo rumena Rdeča Kuhanje 

     

 
 
Zgodnje sorte: 
 
ADORA 
Je ena bolj razširjenih zelo kakovostnih rodovitnih zgodnjih sort. Je občutljiva na virusne 
bolezni, srednje občutljiva na plesen na listih in srednje odporna na plesen na gomoljih. 
Odporna je proti rumeni krompirjevi ogorčici rase Ro1. Primerna je za pridelovanje zelo 
zgodnjega krompirja, saj zelo zgodaj tvori debele gomolje z dovolj sušine. Zelo primerna je 
za pridelovanje pod zaščitno tkanino. Primerna je za pranje gomoljev.  
 
ANAIS 
Srednje zgodnja sorta s srednjim pridelkom. Gomolji so ovalni z rumenim mesom in kožico. 
Odlična jedilna kakovost za kuhanje, pri čemer smo opazili malo steklavosti v lanskem letu. 
 
ANUSCKA 
Je zgodnja rodovitna sorta s srednjim številom debelih gomoljev s temno rumenim rahlim 
mesom. Primerna je predvsem za kuhanje. Zelo kakovostna sorta v solatnem tipu A. Primerna 
za pridelovanje pod zaščitno tkanino in pranje ter pakiranje.  
 
ARIELLE 
Zelo zgodnja rodovitna sorta s svetlo rumenim mesom. Tvori manjše število debelejših 
gomoljev s primerno vsebnostjo sušine. Primerna je za kuhanje in pečenje. Primerna za 
pridelovanje pod zaščitno tkanino. 
 



ARROW 
Je sorta, ki daje izjemno zgoden pridelek debelih gladkih okroglo ovalnih gomoljev z belim 
mesom. Primerna predvsem za kuhanje za uporabo do jeseni. Je zelo kakovostna jedilna sorta, 
ki pa je nekoliko bolj občutljiva za sušne stresne razmere. Primerna je kot zamenjava za sorto 
Ulster Sceptre. Odporna na krompirjevi ogorčici Ro 1 in Ro 4. Primerna za pridelovanje pod 
zaščitno tkanino. 
 
BELLAROSA  
Je zelo zgodnja sorta z rdečo kožico. Občutljiva je na nekroze na gomoljih ob okužbi z 
virusom Y. Začetna rast je izjemno hitra z močnimi stebli. Tvori zelo debele gomolje, zato 
priporočamo nekoliko gostejšo saditev. Je primerna predvsem za kuhanje.  
 
CARRERA  
Carrera je zelo zgodnja jedilna sorta. Nastavlja srednje število zelo debelih gladkih gomoljev, 
ki se lahko pojavljajo tudi nekoliko globlje v tleh. Je občutljiva na Y virus, manj na virus 
zvijanja krompirjevih listov. Srednje je občutljiva na krompirjevo plesen gomoljih in 
občutljiva na plesen na listih. Odporna je proti navadni krastavosti ter proti rumeni 
krompirjevi ogorčici rase Ro1 in Ro4. Zelo je primerna za pridelovanje zgodnjega krompirja, 
saj zelo zgodaj tvori debele gomolje. Ima nekoliko nižjo vsebnost sušine, in je tipa AB. 
Primerna je za pridelovanje pod zaščitno tkanino in za pranje. Primerna je za takojšnjo porabo 
do jeseni, saj ji jedilna kakovost zatem močno pade. Ob prezgodnji saditvi obstaja nevarnost 
gomoljčkastega kaljenja. 
 
ELFE 
Zgodnja zelo rodovitna sorta. Gomolji so srednje številni, debeli s temno rumenim mesom. 
Vsebnost sušine je primerna. Je odlična jedilna sorta. Precej je občutljiva na krompirjevo 
plesen na listih, odporna pa proti napakam v mesu gomoljev. Srednje je občutljiva na 
metribuzin (Sencor). 
 
KRESNIK 
Je na virusne bolezni občutljiva sorta, po daljšem skladiščenju so pogoste nekroze na 
gomoljih, ki jih povzroča virus Yntn. Srednje je odporna na krompirjevo plesen na listih in 
gomoljih. Primerna je za zgodnje pridelovanje kakovostnega krompirja za pečenje konec maja 
in v juniju, saj zgodaj tvori številne gomolje s čvrsto konsistenco. Primerna je za pridelovanje 
pod zaščitno tkanino. Manj primerna za skladiščenje, saj se pozneje pojavijo nekroze na 
površini gomoljev, po daljšem skladiščenju pa je zanjo značilen tudi sladkorni konec 
gomoljev in s tem povezano propadanje tkiva. Sorta ni primerna za strojni izkop. 
 
 
MARIS BARD 
Je druga zgodnja jedilna sorta, občutljiva na plesen na gomoljih in listih. Zelo je občutljiva na 
virus Yntn, saj ob okužbi po daljšem skladiščenju močno reagira z nekrozami na površini 
gomoljev. Občutljiva je tudi na druge virusne bolezni. Občutljiva je na navadno krastavost in 
rjavo pegavost. Primerna je za kuhanje za takojšnjo porabo in tudi skladiščenje. Primerna je 
za saditev pod prekrivno tkanino.  
 
MINERVA 
Sorta je zelo občutljiva na krompirjevo plesen na listih in gomoljih ter popolnoma odporna na 
virus Y. Zaradi svoje zgodnosti plesni navadno uide. Daje zelo zgoden pridelek izenačenih in 
lepo oblikovanih gomoljev s srednjo sušino. Meso je srednje rahlo, malo moknato in vlažno. 



Je odlična zgodnja jedilna sorta, saj ima že zgodaj dovolj sušine v gomoljih. V stresnih 
razmerah je možna steklavost. Primerna je predvsem za pridelovanje pod prekrivno tkanino. 
Zaradi odpornosti na viruse je zelo primerna za pridelovanje semenskega krompirja, vendar 
zaradi kratke dormance v naših razmerah potrebuje klimatizirano skladišče.  
 
MONACO 
Je izjemno rodovitna zgodnja sorta z debelimi zelo lepimi ovalnimi gomolji z rumenim 
mesom in kožico. Ima nižjo vsebnost sušine, zato je jedilna kakovost povprečna. Primerna je 
za kuhanje (tip kuhanja AB). Na krompirjevo plesen na listih je občutljiva, manj na gomoljih. 
Odporna proti stresnim razmeram. Odporna proti rumeni krompirjevi ogorčici rase Ro1. 
Precej je občutljiva na herbicid metribuzin.  
 
PRIMURA 
Starejša, še vedno konkurenčna zgodnja sorta. Je občutljiva na virusne bolezni, srednje 
odporna na krompirjevo plesen na gomoljih. Je zelo dobra jedilna sorta, primerna za saditev 
zgodaj spomladi pod zaščitno tkanino. Primerna je za pranje gomoljev. 
 
RIVIERA 
Sorta je srednje občutljiva na krompirjevo plesen na listih in zelo občutljiva na gomoljih ter 
popolnoma odporna na virus Y. Zaradi svoje zgodnosti plesni navadno uide. Je občutljiva na 
črno nogo. Odporna je proti rumeni krompirjevi ogorčici rase Ro1. Daje zelo zgoden pridelek 
izenačenih in lepo oblikovanih gomoljev. Je malo občutljiva na rjavo pegavost, sicer pa 
odlična zgodnja jedilna sorta, saj ima že zgodaj dovolj sušine v gomoljih. Primerna je za 
pridelovanje pod prekrivno tkanino. Zaradi odpornosti na viruse je zelo primerna za 
pridelovanje semenskega krompirja, vendar v naših razmerah potrebuje klimatizirano 
skladišče.  
 
 
Srednje zgodnje sorte: 
 
MARABEL 
Je srednje zgodnja sorta v začetku razreda srednje zgodnjih sort. Primerna je predvsem za 
srednje globoka in globoka tla. Tvori srednje veliko število srednje debelih gomoljev. Razvoj 
gomoljev je hiter. Gomolji so na prerezu zelo izenačeni. Je občutljiva na virusne bolezni, na 
plesen na gomoljih manj občutljiva. Odporna je proti rumeni krompirjevi ogorčici rase Ro1 
do Ro3. Je izjemno kakovostna zgodnja sorta z rahlim temno rumenim mesom, primerna 
predvsem za kuhanje. Primerna je za zgodnji izkop in saditev pod prekrivno tkanino. V 
fiziološki zrelosti so pridelki zelo visoki.  
 
ARINDA 
Je zelo rodovitna sorta. Srednje odporna je na krompirjevo plesen, manj pa na virusne bolezni. 
Odporna je proti rumeni krompirjevi ogorčici rase Ro1 in Ro4. V manj ugodnih rastnih 
razmerah gomolji lahko tudi pokajo. Je odlična jedilna sorta, s srednje vlažnim mesom. 
Uvrščamo jo v solatni tip krompirja. Pridelki so sprva srednje veliki, ob koncu rasti pa zelo 
veliki.  
 
FALUKA 
Je srednje zgodnja sorta, ki ob poznejšem izkopu zagotavlja izjemno visoke pridelke debelih 
dolgo ovalnih gomoljev. Zelo zgodaj razvije zelo bujno krompirjevko, po hitrosti zasnove 
gomoljev bi jo lahko uvrstili tudi med zgodnje sorte. Vsebnost sušine je nekoliko nižja. 



Jedilna kakovost dobra, primerna je za kuhanje. V stresnih razmerah so gomolji lahko 
predolgi, deformirani in zeleni.  
 
KIS MIRNA 
Oblikuje srednje število izenačenih srednje debelih ovalnih gomoljev. Kožica je malo 
hrapava. Je popolnoma odporna na virus Y. Zelo kakovostna jedilna sorta, z nekoliko višjo 
vsebnostjo sušine. Po kuhanju ne potemni, primerna je tudi za pečenje. Po jedilni kakovosti je 
podobna sorti Kennebec. Pridelek je velik, se srednje dolgo skladišči. Priporočamo redkejše 
sajenje okoli 40.000 rastlin/ha. Primerna je za pridelovanje semenskega krompirja. Primerna 
je za pridelovanje na lažjih tleh. 
 
MADELEINE 
Je zelo rodovitna srednje zgodnja sorta, ki pa prične nastavljati gomolje dokaj zgodaj. Meso 
in kožica zelo lepih ovalnih gomoljev sta rumena. Jedilna kakovost je odlična za kuhanje, 
mogoče je sivenje v mesu po kuhanju. V stresnih razmerah je mogoča tudi steklavost. Srednje 
občutljiva na plesen na listih in gomoljih. Odporna proti rumeni krompirjevi ogorčici rase 
Ro1 in Ro4. 
 
 
Srednje pozne sorte: 
 
ALADIN 
Je precej odporna proti virusnim boleznim, pa tudi proti krompirjevi plesni in navadni 
krastavosti ter proti rumeni krompirjevi ogorčici rase Ro1 in Ro4. Je zelo rodovitna sorta, ki 
pa ima nekoliko nižjo vsebnost sušine. Je dobra jedilna sorta. Ob sušnem stresu se lahko 
pojavi steklavost gomoljev.  
 
AVALON 
Rodovitna srednje pozna sorta. Oblikuje srednje debele podolgovato ovalne gomolje z belim 
mesom. Jedilna kakovost zelo dobra, primerna za kuhanje. Precej odporna proti plesni na 
listih. Odporna proti rumeni krompirjevi ogorčici rase Ro1 in Ro4. Lansko leto smo opazili 
steklavost gomoljev. Občutljiva na metribuzin. 
 
BELLINI 
Je občutljiva na virusne bolezni. Je srednje občutljiva na krompirjevo plesen na gomoljih. Je 
zelo rodovitna sorta z odločno jedilno kakovostjo. Ob sušnem stresu se lahko pojavi 
steklavost in v manjši meri rjava pegavost gomoljev.  
 
CARLINGFORD 
Je rodovitna sorta, primerna za ozimnico. Gomolji so številni, srednje debeli z belim mesom 
in svetlo kožico. Je odporna proti Y virusu, občutljiva pa na stresne razmere, kjer je možna 
močna steklavost. Sorta počasi izginja iz pridelave.  
 
DESIREE 
Hitro razvije srednje visok grm s srednje močnimi stebli, ki so rdeče vijolično obarvana. Je 
precej odporna sorta proti krompirjevi plesni, zelo občutljiva pa na navadno krastavost ter 
virusne bolezni. Je precej odporna na sušne razmere. Občutljiva je na rjavo pegavost. Desiree 
je močno razširjena kakovostna jedilna sorta za večnamensko uporabo. Pridelek je srednje 
velik. Primerna je za strojni izkop, se dobro skladišči in je primerna za ozimnico.  
 



FABIOLA  
Je sorta z rumenim mesom in rdečo kožico. Tvori zelo velik pridelek srednjih ovalnih 
gomoljev lepe oblike. Na stresne razmere ni občutljiva. Jedilna kakovost je zelo dobra. Se 
dobro skladišči. Je srednje občutljiva na krompirjevo plesen na listih in gomoljih.  
 
FRISIA 
Je zelo kakovostna večnamenska jedilna sorta v tipu kuhanja A. Pridelek je primerno velik. Se 
zelo dobro skladišči in je zato primerna za uporabo še v poznih pomladanskih mesecih. Frisia 
je srednje občutljiva na plesen na listih, občutljiva je na plesen na gomoljih in navadno 
krastavost ter na belo trohnobo na gomoljih. Srednje je občutljiva tudi na virusne bolezni. Ob 
neugodnih rastnih razmerah gomolji pokajo. Občutljiva je na pojavljanje bele trohnobe 
krompirja med skladiščenjem. Odporna je proti rumeni krompirjevi ogorčici rase Ro1 in Ro5.  
 
KIS KOKRA 
Nova slovenska sorta s svetlo rumenim mesom in svetlo kožico. Gomolji so debeli, okroglo 
ovalni s srednje globokimi očesi. Je odporna proti krompirjevi plesni na listih in virus Y. 
Jedilna kakovost odlična, primerna za kuhanje in pečenje. Primerna je za biološko pridelavo.   
 
KIS SOTLA  
Nova slovenska sorta z belim mesom in svetlo rjavo kožico. Oblikuje srednje bujne grme. 
Pridelek je velik, gomolji srednje debeli in ovalni. Je odporna proti krompirjevem virusu Y. 
Jedilna kakovost zelo dobra, primerna za kuhanje, pečenje in tudi za domačo pripravo 
pomfrita.  
 
KONDOR 
Je zelo rodovitna sorta z rumenim mesom in rdečo kožico. Gomolji so dolgo ovalni in debeli. 
Sorta je manj kakovostna za uporabo. 
 
Sorti MARANCA in PROVENTO sta izjemno rodovitni rumeno mesnati sorti namenjeni za 
ozimnico. Sorta MARANCA ima nižjo vsebnost suhe snovi. Sorta PROVENTO je izjemno 
kakovostna sorta, ki pa je nekoliko bolj občutljiva na nekroze na gomoljih.  
 
MATADOR 
Je zelo rodovitna sorta. Gomolji so podolgovato ovalni, meso svetlo rumeno, kožica rumena. 
Vsebnost suhe snovi je nizka. Jedilna kakovost je dobra, meso rahlo in vlažno. Primerna za 
kuhanje. Je občutljiva na krompirjevo plesen na listih.  
 
JADE, METRO in DIDO so nove sorte pri nas. Vse imajo dober pridelek, pri čemer ima sorta 
Dido gomolje bolj hruškaste oblike. Metro ima zelo dobro jedilno kakovost za kuhanje in 
pečenje. Pri sorti Dido smo v lanskem letu opazili steklavost gomoljev, medtem ko je bila 
jedilna kakovost sorte Jade povprečna z grenkim priokusom. Jad ein Dido sta srednje 
občutljivi na metribuzin. 
 
PEKARO  
Srednje pozna sorta z rumenim mesom in rdečo kožico. Zelo rodovitna z debelimi gomolji. 
Jedilna kakovost dobra, primerna za kuhanje.  
 
PŠATA 
Oblikuje veliko število izenačenih srednje debelih ovalnih gomoljev. Srednji grm z velikim 
številom srednje debelih stebel izjemno dobro pokrije tla. Pšata je občutljiva na krompirjevo 



plesen na listih, manj na gomoljih. Je popolnoma odporna na virus Y. Je nekoliko 
občutljivejša na sušni stres. Zelo kakovostna jedilna sorta, z nekoliko višjo vsebnostjo sušine. 
Po kuhanju ne potemni, primerna je tudi za pečenje. Pridelek je velik, se srednje dolgo 
skladišči. Priporočamo redkejše sajenje okoli 40.000 rastlin/ha in dognojevanje z dušikom. 
Primerna je za pridelovanje semenskega krompirja. Primerna je za pranje gomoljev. 
 
RED FANTASY 
Zelo rodovitna sorta z lepimi izenačenimi ovalnimi srednje debelimi gomolji z rdečo kožico 
in temno rumenim mesom. Se dobro skladišči. Je kakovostna sorta primerna za kuhanje, 
pečenje in tudi pomfrit. Srednje je občutljiva na metribuzin. 
 
RED SCARLET 
Rodovitna sorta s srednje debelimi gomolji z rdečo kožico in rumenim mesom. Dobra jedilna 
sorta primerna za kuhanje. 
 
ROMANO 
Razširjena kakovostna jedilna sorta. Precej je občutljiva na virusne bolezni (mogoče nekroze 
na gomoljih) in navadno krastavost, odporna pa proti plesni na gomoljih. Se dobro skladišči in 
je primerna za pozno spomladansko porabo.  
 
RUDOLPH 
Izjemno rodna srednje pozna sorta z rdečo kožico in belim mesom. Gomolji so okroglo ovalni 
in zelo debeli. Jedilna kakovost je dobra, primerna predvsem za kuhanje. Odporna na 
nematode Ro 1 in Ro 4.  
 
SANTE 
Je zelo razširjena, odporna sorta proti Y virusu, srednje odporna proti plesni in odporna 
odporna proti več rasam rumene (Ro1 do Ro5) in bele krompirjeve cistotvorne ogorčice 
(Pa2). Občutljiva na rjavo pegavost gomoljev. Sante je zelo rodovitna sorta z višjo vsebnostjo 
sušine. Primerna je za strojni izkop. Skladišči se slabo, saj kmalu prične kaliti, zato je 
primerna le do marca. Sorta ni primerna za lahka peščena tla, saj v stresnih razmerah močno 
izrašča in ponovno formira gomolje, možna tudi močna steklavost. Zaradi odpornosti je 
primerna tudi za biološko pridelovanje. Primerna je za pridelovanje semenskega krompirja. 
 
SAVANNA 
Zelo rodovitna sorta z zelo debelimi gomolji z belim mesom in svetlo kožico. Primerna je tudi 
za lažja peščena tla. Jedilna kakovost je dobra, primerna za kuhanje. V stresnih razmerah 
lahko postane steklasta s kislim priokusom. Precej je občutljiva na herbicid metribuzin. 
 
SOLARA 
Je proti Y virusu odporna sorta, proti plesni srednje občutljiva. Odporna je proti rumeni 
krompirjevi ogorčici rase Ro1 in Ro4. Kakovostna jedilna sorta, primerna za ozimnico. 
Primerna je za pridelovanje semenskega krompirja. 
 
 
Pozne sorte: 
 
AGRIA   
Je zelo rodovitna sorta, zaradi nizke vsebnosti reduciranih sladkorjev je primerna predvsem za 
predelavo v pomfrit, pa tudi v čips. Vsebnost sušine je primerna, odporna je tudi na udarce. 



Primerna je za strojni izkop in dolgo skladiščenje. Primerna je tudi za pridelovanje 
semenskega krompirja. Občultjiva je na plesen na listih in na gomoljih. Precej odporna je na 
virusne bolezni. Ob stresnih sušnih razmerah gomolji lahko pokajo, ponovno izraščajo in 
imajo votlo srce. Odporna je proti rumeni krompirjevi ogorčici rase Ro1. 
 
AMBITION 
Zelo rodovitna sorta z rumenim mesom in kožico. Gomolji so ovalni s plitvimi očesi. 
Primerna za kuhanje in pečenje.  
 
BISTRA 
Oblikuje veliko število izenačenih srednje debelih ovalnih gomoljev. Bistra je srednje 
občutljiva na krompirjevo plesen na listih, manj na gomoljih. Je popolnoma odporna na virus 
Y in odporna na virus zvijanja krompirjevih listov ter srebrolikost in navadno krastavost ter 
proti rumeni krompirjevi ogorčici rase Ro1 in Ro4. Zelo kakovostna jedilna sorta, z nekoliko 
višjo vsebnostjo sušine. Po kuhanju ne potemni, primerna je tudi za pečenje. Pridelek je velik, 
se dolgo skladišči. Priporočamo redkejše sajenje okoli 40.000 rastlin/ha in dognojevanje z 
dušikom. Primerna je za pridelovanje semenskega krompirja in biološko pridelavo. 
 
FABULA 
Je pozna sorta, pri čemer jo lahko kopljemo tudi pred dozorelostjo. Gomolji so zelo debeli 
(debelejši kot pri sorti Kennebec). Je občutljiva na virusne bolezni, srednje občutljiva na 
plesen na listih in gomoljih ter precej odporna proti navadni krastavosti. Odporna je proti 
rumeni krompirjevi ogorčici rase Ro1. Zaradi debelih gomoljev precej odporna proti sušnim 
razmeram. Je odlična rumeno mesnata jedilna sorta za ozimnico. Daje velike pridelke in se 
dobro skladišči. 
 
FIANNA 
Sorta je srednje občutljiva na plesen in virusne bolezni ter občutljiva na sušne razmere, saj je 
tedaj pogosta sekundarna rast gomoljev. Odporna je proti rumeni krompirjevi ogorčici rase 
Ro1 in Ro5. Je odlična jedilna zelo rodovitna sorta, s precejšnjo vsebnostjo sušine in čvrstim 
mesom, tip kuhanja A. Primerna je za strojni izkop in se odlično skladišči. Ni primerna za 
zelo lahka tla.  
 
JELLY 
Zelo rodovitna sorta z rumenim mesom in rumeno kožico. Gomolji so debeli in ovalni s 
plitvimi očesi. Primerna je za kuhanje in pečenje ter predvsem za pripravo pomfrita. Po 
kakovosti pomfrita ne zaostaja za sorto Agria. Precej je odporna proti krompirjevi plesni na 
listih in gomoljih.    
 
KENNEBEC 
Je še vedno razširjena sorta za ozimnico z dobro jedilno kakovostjo, je pa zelo občutljiva na 
plesen na gomoljih in poškodbe ob izkopu. Tvori manjše število debelih gomoljev z belim 
mesom in svetlo kožico. Primerna je tudi za lažja tla.  
 
KIS SORA 
Oblikuje srednje število izenačenih srednje debelih ovalnih gomoljev. Pridelek je zelo velik. 
Je srednje občutljiva na krompirjevo plesen na listih, manj na gomoljih. Je popolnoma 
odporna na virus Y in proti več rasam rumene (Ro1 do Ro5) in bele krompirjeve cistotvorne 
ogorčice (Pa2). Zelo kakovostna večnamenska jedilna v tipu A do AB . Po kuhanju ne 
potemni, primerna je tudi za pečenje in pomfrit. Se dolgo skladišči in je primerna tudi za 



hladno skladišče. Primerna je za pridelovanje semenskega krompirja. Je srednje občutljiva na 
metribuzin. 
 
MANITOU 
Zelo rodovitna sorta z debelimi ovalnimi gomolji z rdečo kožico in temno rumenim mesom. 
Odlična jedilna kakovost, primerna za kuhanje in pečenje. Srednje je občutljiva na metribuzin. 
 
MARKIES 
Sorta je srednje odporna na plesen na listih in gomoljih, srednje občutljiva na virus zvijanja 
krompirjevih listov. Je odporna proti virusu Y ter imuna na krompirjevega raka ter na raso 1 
rumene krompirjeve ogorčice. Je srednje občutljiva na navadno krastavost. Je zelo rodovitna 
zelo pozna sorta, primerna predvsem za predelavo v pomfrit. Se dobro skladišči.   
 
MOZART 
Zelo rodovitna pozna sorta. Gomolji ovalni z rumenim mesom in rdečo kožico. Jedilna 
kakovost je srednja, primerna je za kuhanje in pečenje. V stresnih razmerah je možna 
steklavost.  
 
SUNSET  
Zelo pozna sorta s svetlo rumenim mesom in rdečo kožico. Gomolji so podolgovato ovalni. 
Jedilna kakovost je dobra. V naših razmerah pogosto ne dozori do konca, zato je vsebnost 
sušine v tem primeru nižja. Pogojno primerna za globlja tla v nižinskih predelih Slovenije. Je 
zelo odporna proti krompirjevi plesni na listih. Opazili smo močno steklavost gomoljev v 
stresnih razmerah. 
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