KATALOG SEMENSKEGA KROMPIRJA

Kdor srečo ima,
krompir saditi zna.

www.semenarna.si

1

KATALOG SEMENSKEGA KROMPIRJA

2

KATALOG SEMENSKEGA KROMPIRJA

3

Tehnološka preglednica sort semenskega krompirja v naši ponudbi

“

Sorte

Slovenci smo krompirjev narod, kar poleg
vsesplošne uporabe v kulinariki, potrjuje
tudi star slovenski pregovor:
“Brez krompirja ni kosila.”
Dandanes zaseda krompir pomembno mesto v prehrani ljudi. Sadijo ga tako večji

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

Tip kuhanja

Skladiščenje

svetlo rumena

svetlo rumena

ovalna

B

dobro

4

CELTIANE

rumena

svetlo rumena

podolgovata

A

dobro

5

ARROW

rumena

krem bela

ovalna

AB

kratkotrajno

6

KRESNIK

rumena

bela

podolgovati, kifeljčar

A

kratkotrajno

8

DAIFLA

svetlo rumena

bela

okroglo ovalna

B do BC

zelo dobro

5

KIS SLAVNIK

svetlo rumena

svetlo rumena

ovalna

B

kratkotrajno

7

KIS VIPAVA

modro vijolična

bela

okroglo ovalna

B

dobro

7

bela

bela

ovalna

AB

dobro

6

svetla

bela

ovalna

B

zelo dobro

11

rumena

rumena

ovalna

B

dobro

9

GRENADINE

rdeča

rumena

podolgovata

AB

dobro

9

ESMEE

rdeča

rumena

ovalna

AB

dobro

11

CONSTANCE

rumena

svetlo rumena

okroglo ovalna

AB

dobro

10

KIS SAVINJA

svetla

krem bela

okroglo ovalna

B

dobro

10

rdeča

rumena

ovalna

B

dobro

13

ZELO ZGODNJE DO ZGODNJE SORTE

PRADA

MARIS BARD

kot tudi manjši pridelovalci na njivah, vrtovih in v zadnjem času celo v loncih na

ZGODNJE DO SREDNJE ZGODNJE SORTE

svojih balkonih. Krompir vedno znova očara pridelovalce s svojimi podzemnimi

DIVAA

kot tudi nadzemnimi deli. Slednji nam v času cvetenja pričarajo prelepo barvno
kuliso.

QUEEN ANNE

SREDNJE ZGODNJE SORTE

Optimalni pogoji za skladiščenje semenskega krompirja:

RED LADY

Semenski krompir je potrebno vse do kalitve skladiščiti v temnem, zračnem prostoru in pri primerni konstantni

BELMONDA

rumena

rumena

okroglo ovalna

B

zelo dobro

14

temperaturi ter visoki zračni vlažnosti. S tem preprečimo pojav skladiščnih bolezni, uvelost in kalitev. Semenski

CAMMEO

rumena

svetlo rumena

ovalna

B

dobro

13

krompir se shranjuje pri najnižji temperaturi 3-4˚C in pri 50 - 80 % relativni zračni vlažnosti.

FLEUR BLEUE

temno vijolična

vijolično lisasta

podolgovata

AB

dobro

12

KIS KOKRA

rumena

svetlo rumena

ovalna

B

dobro

14

ALOUETTE

rdeča

rumena

ovalna

AB

dobro

15

SREDNJE ZGODNJE DO SREDNJE POZNE SORTE
Razdelitev sort po zgodnosti

rdeča

rumena

ovalna

B

zelo dobro

16

svetlo rumena

bela

ovalna

AB

dobro

16

rumena

rumena

ovalna

BC

zelo dobro

17

ROMANO

rdeča

krem bela

okroglo ovalna

B

dobro

18

DESIREE

rdeča

svetlo rumena

ovalna

B

dobro

18

svetlo rumena

bela

okroglo ovalna

BC

dobro

19

svetla

bela

okrogla ovalna

B

dobro

19

MANITOU

rdeča

svetlo rumena

ovalna

B

dobro

21

RUDOLPH

rdeča

bela

okroglo ovalna

AB

zelo dobro

20

KIS SORA

svetla

bela

ovalna

A

zelo dobro

21

MASAI

Število dni od sajenja do izklopa

Zelo zgodnje sorte

60-80 dni

Sadilne razdalje

Zgodnje sorte

80-100 dni

Razdalja v vrsti

Srednje zgodnje sorte

100-110 dni

Razdalja med vrstami

Srednje pozne do pozne sorte

110-140 dni

7 FOUR 7
od 25 do 35 cm ali en čevelj
od 60 do 75 cm

Legenda za tip kuhanja
Tip A - gomolji se ne razkuhajo, za solate in pečenje
Tip AB - precej trdni gomolji po kuhanju, za solate, pečenje in praženje
Tip B - srednje trdni gomolji po kuhanju, za praženje in pire
Tip BC - po kuhanju gomolji lahko deloma razpadejo, za praženje, pire, krompirjevo testo in cvrtje

SREDNJE POZNE SORTE

AGRIA

KENNEBEC
KIS KRKA
POZNE SORTE
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CELTIANE
Krompir v tipu kifeljčar

ZELO ZGODNJE DO ZGODNJE SORTE

• podolgovati gomolji z lepim izgledom in široko uporabnostjo
• nagrada za okus leta v Franciji v letu 2015
• izredna kakovost jedilnega krompirja

Med zelo zgodnjimi sortami
izstopa sorta PRADA, ki zelo hitro
polni gomolje. Med kifeljčarji je
poznana okusna sorta CELTIANE.
Novejša belomesnata sorta je sorta
DAIFLA, ki jo lahko pridelujemo
tudi za srednje zgodnji krompir,
saj rastlina ostane dolgo zelena.

SADILNA NORMA
Debelina semen v mm

kg/ha

32/40 mm

3.500 kg/ha

Pridelovalne posebnosti:
• sorta CELTIANE ima dolgo dobo mirovanja, zato se priporoča 		
nakaljevanje in sajenje v dovolj ogreta tla,
• zadostno gnojenje s kalijem omogoči dobro rast gomoljev, 		
kalcij učvrsti kožo gomoljev.

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Zgodnja

Barva kože

Rumena

Višina pridelka

Srednji do
visok

Odpornost na plesen
na listih

Srednja

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Barva mesa

Svetlo rumena
do krem

Kuharski tip/
namen uporabe

A/pečenje,
kuhanje,solate

Odpornost na plesen
na gomoljih

Srednja

Dormanca

Dolga

Oblika gomoljev

Podolgovatakifeljčar

Vsebnost suhe snovi

Srednja

Odpornost na navadno
krastavost

Srednja do
dobra

Skladiščenje

Dolgo

PRADA

DAIFLA

Zelo zgodnja sorta z visokim pridelkom

Močna rastlina in belo meso

• hitro polnjenje gomoljev
• odporna na nemtaode Ro1/4
• primerna za svežo porabo in krajše skladiščenje
• primerna tudi za pripravo domačega ocvrtega krompirja
• zelo odporna na Y virus

• prilagodljiva in široko uporabna sorta z debelimi gomolji
• rastlina ostane dolgo zelena in je robustna
• visoka odpornost na sušo, udarce, drugotno rast
in pojav votlega srca

SADILNA NORMA
Debelina semen v mm

kg/ha

Razdalja v vrsti

28/35 mm

1.400 kg/ha

23-25 cm

35/55 mm

3.400 kg/ha

28-30 cm

Pridelovalne posebnosti:
• priporoča se dognojevanje z nižjimi odmerki dušika,
• pri sajenju se izogibamo plitvih tal in organskemu gnojenju,
da preprečimo prekomeren pojav navadne krastavosti.

Pridelovalne posebnosti:
• sadimo v stadiju kratkih kaličev,
• zgodnje gnojenje z manganom in magnezijem pozitivno vpliva na kvaliteto pridelka,
• za gnojenje s kalijem se priporoča fosfatna oblika kalija,
• zaradi občutljivosti na Fusarium je priporočljivo prezračevanje in sušenje pridelka pred skladiščenjem.
LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Zelo
zgodnja

Barva kože

Svetlo
rumena

Višina pridelka

Visok

Odpornost na plesen
na listih

Srednja

Število gomoljev/
rastlino

10

Barva mesa

Svetlo
rumena

Kuharski tip/
namen uporabe

AB/pečenje,
kuhanje

Odpornost na plesen
na gomoljih

Srednja

Dormanca

Srednja

Oblika gomoljev

Ovalna

Vsebnost suhe snovi

18,1

Odpornost na navadno
krastavost

Dobro

Skladiščenje

Srednje

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Zgodnja

Barva kože

Krem

Višina pridelka

Visok

Odpornost na plesen
na listih

Srednja

Hitrost razvoja rastline

Hitra

Barva mesa

Bela

Kuharski tip/
namen uporabe

B/ kuhanje, cvrtje,
krompirjevo testo

Odpornost na plesen
na gomolji

Srednja

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Ovalna

Vsebnost suhe snovi

18-20%

Odpornost na navadno
krastavost

Srednja

Dormanca

Dolga

Skladiščenje

Zelo dobro

5
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MARIS BARD

KIS SLAVNIK

Belomesnata starejša sorta

Zelo zgodnja slovenska sorta

• starejša belomesnata sorta kakovostnega
jedilnega krompirja
• kljub zgodnosti se dobro skladišči
• sorto MARIS BARD nadomeščajo novejše
belomesnate sorte kot sta DIVAA in DAIFLA

• zelo zgodnja sorta z velikimi gomolji
• zelo primerna za saditev pod prekrivno tkanino
• sorta, ki je sad slovenskega znanja in se širi med
slovenskimi pridelovalci

Pridelovalne posebnosti:
• priporoča se dognojevanje z nižjimi odmerki dušika,
• pri sajenju se izogibamo plitvih tal in organskemu gnojenju,
da preprečimo prekomeren pojav navadne krastavosti.

Pridelovalne posebnosti:
• priporoča se gostejša saditev, ker ima sorta
manjši nastavek gomoljev/rastlino,
• uporaba od maja do novega leta.

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Zgodnja

Barva kože

Bela

Višina pridelka

Srednji do
visok

Odpornost na plesen
na listih

Srednje

Zgodnost

Zelo zgodnja

Barva kože

Svetlo rumena

Višina pridelka

Visok do srednji

Dormanca

Dobra

Barva mesa

Bela

Kuharski tip/namen
uporabe

AB/pečenje,
kuhanje

Odpornost na plesen
na gomoljih

Zelo dobro

Začetni razvoj

Dober

Barva mesa

Svetlo rumena

Vsebnost suhe snovi

Srednja

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Ovalna

Vsebnost suhe snovi

19-20%

Odpornost na
navadno krastavost

Srednja do
slabša

Število gomoljev/rastlinp

Srednje do malo

Oblika gomoljev

Ovalni

Kuharski tip

AB

Skladiščenje

Dobro

Velikost gomoljev

Veliki

Dormanca

Kratka

LASTNOSTI RASTLINE

ZNAČILNOST GOMOLJEV

ARROW

KIS VIPAVA

Zelo zgodnja sorta

Zgodnja sorta z belim mesom

• veliki, svetli in izenačeni gomolji ovalne oblike,
s plitvimi očesci in krem belim mesom
• odporna na krastavost in dobro prenaša temperaturne strese
• zelo zgodnja sorta na slovenskem trgu

• sorta z modro vijolično kožo, ki se po kuhanju
razbarva in postane svetla
• odlična kakovost krompirja, ki se zaradi dolge dormance
lahko skladišči tudi pozno v pomlad
• čvrsto in belo meso polnega okusa

PRIDELEK IN KVALITETA

Pridelovalne posebnosti:
• dognojevanje z dušikom se priporoča v dveh odmerkih.
Drugi odmerek se priporoča ob začetku tvorbe gomoljev.
• zaradi kratke dormance je sorta Arrow primerna le za 		
kratkotrajno skladiščenje.

LASTNOSTI RASTLINE

ZNAČILNOST GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Zelo zgodnja

Barva kože

Rumena

Višina pridelka

Srednji do
visok

Krastavost

Malo občutljiva

Zgodnost

Zgodnja

Barva kože

Modro vijolična

Višina pridelka

Srednji do visok

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Barva mesa

Krem bela

Vsebnost suhe snovi

18%

Plesen na gomoljih

Malo občutljiva

Začetni razvoj

Dober

Barva mesa

Bela

Vsebnost suhe snovi

Srednja

Začetni razvoj

Zmeren

Oblika gomoljev

Ovalna

Kuharski tip

AB

Plesen na listih

Občutljiva

Število gomoljev/rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Okroglo ovalni

Kuharski tip

AB

Velikost gomoljev

Velika

Dormanca

Kratka

Velikost gomoljev

Veliki

Dormanca

Dolga
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KRESNIK

QUEEN ANNE

Tradicionalna slovenska sorta

Kraljevsko lepi gomolji

• številni, majhni gomolji, izrazito podolgovate oblike,
zaviti z rumeno kožo in belim mesom
• za pripravo mladega pečenega krompirja in solat
• poznana in razširjena sorta med slovenskimi vrtičkarji

• gomolji z zelo gladko in lepo kožo
• visok pridelek izenačenih gomoljev
• kljub zgodnosti se zelo dobro skladišči

SADILNA NORMA
Debelina semen v mm

kg/ha

35/55 mm

3.500 kg/ha

Pridelovalne posebnosti:
• sorta QUEEN ANNE ima visok nastavek gomoljev na rastlino,
zato se priporoča večja medvrstna razdalja pri sajenju,
• zaradi visokega nastavka gomoljev ji bolj ustrezajo srednje težka tla.

Pridelovalne posebnosti:
• sorta ima kratko dormanco, zato je primerna za
takojšnjo porabo ali kratkotrajno skladiščenje

ZNAČILNOSTI RASTLINE

ZNAČILNOST GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Zelo zgodnja

Barva kože

Rumena

Višina pridelka

Srednji do
nizek

Krastavost

Začetni razvoj

Zmeren

Barva mesa

Bela

Vsebnost suhe snovi

22%

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Podolgovati,
kifeljčar

Kuharski tip

A

Velikost gomoljev

Srednja

Dormanca

Kratka

ZGODNJE DO SREDNJE ZGODNJE SORTE

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Odporna

Zgodnost

Zgodnja do
srednje zgodnja

Barva kože

Rumena

Višina pridelka

Visok

Odpornost na plesen
na listih

Srednja do
visoka

Plesen na gomoljih

Malo občutljiva

Hitrost razvoja rastline

Hitra

Barva mesa

Rumena

Kuharski tip/namen
uporabe

B/kuhanje

Odpornost na plesen
na gomoljih

Visoka

Plesen na listih

Malo občutljiva

Število gomoljev/
rastlino

Visoko

Oblika gomoljev

Ovalna

Vsebnost suhe snovi

Srednja

Odpornost na navadno
krastavost

Visoka

Dormanca

Visoka

Skladiščenje

Zelo dobro

GRENADINE
Kifeljčar z rdečo kožo
• gomolji podolgovate oblike z odličnim okusom
• sorto odlikuje tudi dobro skladiščenje
• gomolji z rumenim in čvrstim mesom

Med zgodnjimi do srednje zgodnjimi
sortami je bila poznana sorta NATASCHA,
ki jo zamenjuje sorta QUENN ANNE
z zelo lepimi gomolji in zelo dobrim
skladiščenjem, kljub zgodnosti.. V to
skupino sort spada tudi belomesnata
sorta DIVAA s široko uporabnostjo in zelo
dobrim skladiščenjem. V letošnjem letu
je v ponudbi tudi kifeljčar z rdečo kožo
GRENADINE.

Pridelovalne posebnosti:
• zaradi podolgovate oblike gomoljev se
priporoča pazljivost pri spravilo, da ne pride
do poškodb gomoljev,
• pri sajenju se priporoča večja razdalja v vrsti,
ker ima sorta višji nastavek gomoljev.

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Zgodnja do
srednje zgodnja

Barva kože

Rdeča

Višina pridelka

Srednji

Odpornost na plesen
na listih

Srednja

Število gomoljev/
rastlino

Višje

Barva mesa

Rumena

Kuharski tip/namen
uporabe

A/pečenje,
kuhanje,solate

Odpornost na plesen
na gomoljih

Srednja

Dormanca

Dolga

Oblika gomoljev

Podolgovati

Vsebnost suhe snovi

Srednja

Odpornost na navadno
krastavost

Visoka

Skladiščenje

Zelo dobro

9

KATALOG SEMENSKEGA KROMPIRJA

10

KATALOG SEMENSKEGA KROMPIRJA

CONSTANCE

ESMEE

Okusna sorta z rumenim mesom

Odporna na temperaturne strese

• ovalno, okrogli gomolji s plitvimi očesi in izenačene oblike
• dobro prenaša temperaturne strese in je odporna na viruse
• zaradi križanja s sorto MARABEL sorta CONSTANCE izraža
podobne lastnosti

• precej veliki gomolji, z rdečo kožo, plitvimi očesi
in rumenim mesom
• sorta z dobrimi kuharskimi lastnostmi in
s srednjo vsebnostjo suhe snovi
• po izkušnjah pridelovalcev zagotavlja stabilen
pridelek, v vsakem letu pridelave

11

SADILNA NORMA
Debelina semen v mm

kg/ha

Razdalja v vrsti

35/55 mm

3.300-3.600 kg/ha

44–49.000 rastlin/ha

Pridelovalne posebnosti:
• primerna za pridelovanje na vseh tipih tal,
• potrebna je dosledna zaščita rastlin pred krompirjevo plesnijo,
• sorta ima povprečno dormanco in je primerna za srednje
dolgo skladiščenje (6 mesecev).

Pridelovalne posebnosti:
• primerna za pridelovanje na vseh tipih tal,
• potrebna je dosledna zaščita rastlin pred krompirjevo plesnijo,
• sorta ima povprečno dormanco in je primerna za srednje
dolgo skladiščenje (6 mesecev).

LASTNOSTI RASTLINE

ZNAČILNOST GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Zgodnja do
srednje zgodnja

Barva kože

Rumena

Višina pridelka

Visok

Krastavost

Začetni razvoj

Dober

Barva mesa

Svetlo rumena

Vsebnost suhe snovi

19,7%

Število gomoljev/
rastlino

Srednje do
veliko

Oblika gomoljev

Okroglo ovalni

Kuharski tip

AB

Velikost gomoljev

Srednja

Dormanca

Srednja

LASTNOSTI RASTLINE

ZNAČILNOST GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Malo občutljiva

Zgodnost

Zgodnja do
srednje zgodnja

Barva kože

Rdeča

Višina pridelka

Visok

Krastavost

Malo občutljiva

Plesen na gomoljih

Občutljiva

Začetni razvoj

Zmeren

Barva mesa

Rumena

Vsebnost suhe snovi

18,7%

Plesen na gomoljih

Malo občutljiva

Plesen na listih

Precej občutljiva

Število gomoljev/
rastlino

Srednje do veliko

Oblika gomoljev

Podolgovato
ovalni

Kuharski tip

AB

Plesen na listih

Precej
občutljiva

Velikost gomoljev

Velika

Dormanca

Srednja

KIS SAVINJA

DIVAA

Srednje zgodnja sorta, primerna tudi za ozimnico

“Diva“ med belimi sortami

• oblikuje 10 do 15 debelih okroglo ovalnih gomoljev
• odporna proti krompirjevi plesni na listih
• novejša sorta Kmetijskega inštituta Slovenije

• zelo lepi gomolji s svetlo kožo
• primerna tudi za pridelovanje na lažjih tleh in v sušnih pogojih
• zelo primerna sorta za pripravo domačega ocvrtega krompirja

Pridelovalne posebnosti:
• sorta ima dolgo dormanco; v 		
primeru pridelovanja zgodnjega
krompirja se priporoča nakaljevanje.

Pridelovalne posebnosti:
• zaradi odpornosti na krompirjevo plesen na
listih se stroški za zaščito zmanjšajo.

LASTNOSTI RASTLINE

THE PERFECT CHIPPING PO
TATO

ZNAČILNOST GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Zgodnja do
srednje zgodnja

Barva kože

Bela

Višina pridelka

Visok

Odpornost na plesen
na listih

Srednja

Hitrost razvoja rastline

Srednja

Barva mesa

Bela

Kuharski tip/namen
uporabe

B do BC/kuhanje,
zelo dober
ocvrt krompir

Odpornost na plesen
na gomoljih

Srednja

Oblika gomoljev

Ovalna

Vsebnost suhe snovi

19-21%

Odpornost na
navadno krastavost

Srednja do
dobra

Skladiščenje

Zelo dobro

Zgodnost

Zgodnja do srednje
zgodnja

Barva kože

Svetla koža

Višina pridelka

Srednji do visok

Začetni razvoj

Srednji

Barva mesa

Krem belo meso

Vsebnost suhe snovi

Srednja

Število gomoljev/rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Okroglo ovalni
gomolji

Kuharski tip

B

Dormanca

Dolga

Velikost gomoljev

Veliki

Dormanca

Dolga

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

KATALOG SEMENSKEGA KROMPIRJA
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CAMMEO
Odporna in zdrava

SREDNJE ZGODNJE SORTE

• sorta je imuna na plesen na listih
• zaradi svoje odpornosti je primerna tudi za
ekološko pridelavo
• kakovosten jedilni krompir

Med srednje zgodnjimi sortami izstopa
sorta CAMMEO, ki je imuna na krompirjevo
plesen na listih in zelo odporna na plesen na
gomoljih. Pridelovalci z izbiro odpornih sort
zmanjšajo stroške za zaščito rastlin pred
krompirjevo plesnijo. Uveljavljena sorta
BELMONDA z rumenim mesom je sinomim
za kakovost, robustnost, odpornost na sušo,
visok pridelek in zelo dobro skladiščenje.
Med rdečimi sortami izstopa sorta RED
LADY, ki je namenjena tudi za pripravo
odličnega praženega krompirja. V tem
segmentu je tudi posebnost sorta FLEUR
BLEUE z vijolično kožo in vijoličnim
mesom in je prava izbira za gurmane.

BIO

Pridelovalne posebnosti:
• sorta CAMMEO je ena izmed najbolj
odpornih sort krompirja,
• odlikuje jo tudi visoka odpornost
oz. imunost na plesen na gomoljih.

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Srednje
zgodnja

Barva kože

Rumena

Višina pridelka

Visok

Odpornost na plesen
na listih

Odporna

Hitrost razvoja rastline

Srednja

Barva mesa

Svetlo rumena

Kuharski tip/namen
uporabe

AB/kuhanje,
pečenje

Odpornost na plesen
na gomoljih

Visoka

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Ovalni

Vsebnost suhe snovi

Srednja

Odpornost na navadno
krastavost

Srednja do
visoka

Dormanca

Dolga

Skladiščenje

Dobro

FLEUR BLEUE

RED LADY

Posebna dekorativna sorta

Kakovosten krompir z rdečo kožo

• sorta namenjena kuharskim gurmanom
• po kuhanju gomolji ohranijo enakomerno barvo
• vijolična barva mesa pomeni tudi višjo vsebnost

• sorto odlikuje hitro polnjenje gomoljev
• izenačeni gomolji, s plitvimi očesi
• gomolji so zelo podobni splošno
razširjeni sorti DESIREE

SADILNA NORMA

Pridelovalne posebnosti:
• zaradi višjega nastavka gomoljev na
rastlino se pri sajenju priporoča večja
razdalja v vrsti.

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Srednje
zgodnja

Barva kože

Vijolična

Višina pridelka

Srednji

Odpornost na plesen
na listih

Srednja

Hitrost razvoja rastline

Hitra

Barva mesa

Vijolično lisasta

Kuharski tip/namen
uporabe

AB/pečenje,
kuhanje, ocvrti
krompir

Odpornost na plesen
na gomoljih

Srednja

Vsebnost suhe snovi

Višja (20-22%)

Odpornost na navadno
krastavost

Srednja

Skladiščenje

Dobro

Veliko

Dormanca

Dolga

Oblika gomoljev

kg/ha

35/55 mm

3.000-3.300 kg/ha

Pridelovalne posebnosti:
• dobro odporna na navadno krastavost, zato jo lahko
pridelujemo tudi na tleh z večjo občutljivostjo.

LASTNOSTI RASTLINE

Število gomoljev/
rastlino

Debelina semen v mm

Podolgovata

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Srednje
zgodnja

Barva kože

Rdeča

Višina pridelka

Visok

Odpornost na plesen
na listih

Srednja do
visoka

Hitrost razvoja rastline

Srednja do hitra

Barva mesa

Rumena

Kuharski tip/namen
uporabe

B/kuhanje

Odpornost na plesen
na gomoljih

Visoka

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Ovalna

Skladiščenje

Srednje

Odpornost na
navadno krastavost

Visoka

Dormanca

Srednja

Vsebnost suhe snovi

Srednje

KATALOG SEMENSKEGA KROMPIRJA
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BELMONDA

ALOUETTE

Odlična za sušo in stres

Odporna na krompirjevo plesen na listih

• zelo prilagodljiva sorta z visokim pridelkom
• okroglo ovalni gomolji za široko kuharsko uporabo
• sorta se vse bolj širi v segmentu zanesljivih sort za
pridelovanje krompirja

• vsestransko uporabna jedilna sorta
• primerna tudi za ekološko pridelavo
• kakovosten jedilen krompir z rumenim mesom

15

SADILNA NORMA
Debelina semen v mm

kg/ha

35/55 mm

3.300 kg/ha

Pridelovalne posebnosti:
• zaradi imunosti na krompirjevo plesen na listih je
sorta primerna tudi za ekološko priodelavo,
• v konvencionalni pridelavi se zaradi imunosti 		
zmanjšajo stroški škropljenja,
• sorta je primerna za srednje dolgo skladiščenje.

Pridelovalne posebnosti:
• sorta BELMONDA je robustna sorta, primerna za
pridelovanje v vseh pridelovalnih območjih.

LASTNOSTI RASTLINE

ZNAČILNOST GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Visoka

Zgodnost

Srednje
zgodnja

Barva kože

Rdeča

Višina pridelka

Visok

Krastavost

Malo občutljiva

Odpornost na plesen
na gomoljih

Visoka

Začetni razvoj

Dober

Barva mesa

Rumena

Vsebnost suhe snovi

20,9%

Plesen na gomoljih

Precej odporna

Odpornost na navadno
krastavost

Srednja do
visoka

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Podolgovato
ovalni

Kuharski tip

AB

Plesen na listih

Imuna

Velikost gomoljev

Srednja

Dormanca

Srednja

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Srednje
zgodnja

Barva kože

Rumena

Višina pridelka

Visok

Odpornost na plesen
na listih

Hitrost razvoja rastline

Srednja do hitra

Barva mesa

Rumena

Kuharski tip/namen
uporabe

B/kuhanje

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Okroglo ovalna

Vsebnost suhe snovi

Srednja

Dormanca

Dolga

Skladiščenje

Zelo dobro

KIS KOKRA

SREDNJE ZGODNJE DO SREDNJE POZNE SORTE

Srednje zgodnja sorta
• odlična kakovost kuhanega krompirja
• odporna proti krompirjevi plesni na listih
• novejša sorta Kmetijskega inštituta Slovenije
s svetlo rumenim mesom

Novost v tej skupini je sorta MASAI, z
rdečo kožo in rumenim mesom. Sorto
odlikuje zelo lep izgled gomoljev in zelo
dobro skladiščenje. Med belomesnatimi
sortami najde svoje mesto sorta 7FOUR7,
ki daje kakovosten jedilni krompir in
je prilagojena za različne pridelovalne
razmere.

Pridelovalne posebnosti:
• zaradi odpornosti na plesen na listih se stroški
za zaščito zmanjšajo.

LASTNOSTI RASTLINE

ZNAČILNOST GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

Zgodnost

Srednje zgodnja

Barva kože

Rumena koža

Višina pridelka

Srednji do visok

Začetni razvoj

Srednji

Barva mesa

Svetlo rumeno meso

Vsebnost suhe snovi

Srednja

Število gomoljev/rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Ovalni

Kuharski tip

B

Velikost gomoljev

Srednji

Dormanca

Dolga

KATALOG SEMENSKEGA KROMPIRJA
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MASAI
Lepi gomolji z rdečo kožo

SREDNJE POZNA SORTA

• sorta za glavni pridelek z lepo in gladko kožo gomoljev
• krompir odličnega okusa, z dobro odpornostjo na plesen na
gomoljih, fuzarioze, navadno krastavost in poškodbe
• odlično skladiščenje do pozne pomladi

Med srednje poznimi sortami, ki so
namenjene predvsem za pridelovanje
krompirja za ozimnico oz. skladiščenje,
pomembno mesto še vedno zastopa
sorta AGRIA. Ob tem pa velik delež na
slovenskih njivah in vrtovih predstavlja
sorta DESIREE.

Pridelovalne posebnosti:
• sorta MASAI je robustna sorta, zato je primerna za 		
pridelovanje v različnih pridelovalnih razmerah. Odlikuje
jo tudi visoka odpornost na poglavitne bolezni krompirja.

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Srednje zgodnja
do srednje pozna

Barva kože

Rdeča

Višina pridelka

Visok

Odpornost na plesen
na listih

Srednja

Hitrost razvoja rastline

Srednja

Barva mesa

Rumena

Kuharski tip/namen
uporabe

AB/kuhanje in
pečenje

Odpornost na plesen na
gomoljih

Visoka

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Ovalna

Vsebnost suhe snovi

Srednja

Odpornost na navadno
krastavost

Visoka

Dormanca

Dolga

Skladiščenje

Zelo dobro

7 FOUR 7

AGRIA

Perspektivna in okusna belomesnata sorta

Rumenomesnata poznana sorta

• široko uporabna belomesnata sorta
• odlikuje jo dobra odpornost na poglavitne bolezni in
fiziološke motnje krompirja

• splošno razširjena sorta z izrazito rumenim mesom
• odporna na temperaturne strese in viruse
• vsebuje višjih odstotek suhe snovi in se zelo
dobro skladišči

Pridelovalne posebnosti:
• primerna za pridelovanje tudi v manj
ugodnih območjih,
• primerna tudi za bio pridelavo.

Pridelovalne posebnosti:
• primerna za pridelovanje na vseh tipih tal.

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Srednje pozna

Barva kože

Rumena

Višina pridelka

Visok

Odpornost na plesen
na listih

Dobro

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Barva mesa

Rumena

Kuharski tip/namen
uporabe

BC/kuhanje, cvrtje,
krompirjevo testo

Odpornost na plesen
na gomoljih

Dobro

Visoka
Visoka

Dormanca

Dolga

Oblika gomoljev

Ovalna

Vsebnost suhe snovi

Visoka

Odpornost na navadno
krastavost

Srednje

Skladiščenje

Dobro

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Srednje zgodnja
do srednje pozna

Barva kože

Svetlo rumena

Višina pridelka

Visok

Odpornost na plesen
na listih

Srednja

Hitrost razvoja rastline

Srednja do hitra

Barva mesa

Bela do krem

Kuharski tip/namen
uporabe

AB/kuhanje,
pečenje

Odpornost na plesen
na gomoljih

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Ovalna

Vsebnost suhe snovi

Srednja

Odpornost na navadno
krastavost

Dormanca

Srednja do dolga

Skladiščenje

Dobro

17

KATALOG SEMENSKEGA KROMPIRJA

18

KATALOG SEMENSKEGA KROMPIRJA

ROMANO

KENNEBEC

Vsestransko uporabna sorta

Starejša bela sorta

• sorta s krem belim mesom
• ovalni gomolji se dobro skladiščijo
• starejša sorta, ki je ponekod še vedno 		
razširjena v pridelavi

• debelejši in okroglo ovalni gomolji
• nekoliko moknat kuharski tip s srednjo
vsebnostjo suhe snovi
• gomolji so bolj občutljivi na poškodbe
in udarce

19

Pridelovalne posebnosti:
• primerna za pridelovanje na vseh tipih tal.

Pridelovalne posebnosti:
• primerna za pridelovanje na različnih tipih tal.

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Srednje pozna

Barva kože

Rumena

Višina pridelka

Srednji

Odpornost na plesen
na listih

Občutljivejša

Število gomoljev/
rastlino

Manjše do
srednje

Barva mesa

Bela

Kuharski tip/namen
uporabe

B do BC/kuhanje,
cvrtje,
krompirjevo testo

Odpornost na plesen
na gomoljih

Srednje

Srednje
Srednja

Dormanca

Srednja

Oblika gomoljev

Okroglo ovalni

Vsebnost suhe snovi

Srednja

Odpornost na navadno
krastavost

Srednja

Skladiščenje

Dobro

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Srednje pozna

Barva kože

Rdeča

Višina pridelka

Visok

Odpornost na plesen
na listih

Bolj občutljiva

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Barva mesa

Krem bela

Kuharski tip/namen
uporabe

B/kuhanje

Odpornost na plesen
na gomoljih

Dormanca

Dolga

Oblika gomoljev

Ovalna

Vsebnost suhe snovi

Srednja

Odpornost na navadno
krastavost

Skladiščenje

Dobro

DESIREE

KIS KRKA

Splošno razširjena sorta

Tudi za sušne razmere

• vsestransko uporabna sorta
• ovalni gomolji, ki se dobro skladiščijo
• starejša okusna sorta, ki še vedno najde
svoje mesto v pridelavi

• oblikuje 8 do 10 debelih okroglo ovalnih gomoljev
• zaradi dobrega skladiščenja primerna tudi za ozimnico
• belomesnata slovenska sorta

Pridelovalne posebnosti:
• tolerantna na sušo in zato primerna tudi za
pridelovanje na lažjih peščenih tleh.

Pridelovalne posebnosti:
• primerna za pridelovanje na vseh tipih tal.

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

LASTNOSTI RASTLINE

LASTNOSTI GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Srednje pozna

Barva kože

Rdeča

Višina pridelka

Srednji

Odpornost na plesen
na listih

Srednja

Zgodnost

Srednje pozna

Barva kože

Svetla koža

Višina pridelka

Visok

Hitrost razvoja rastline

Srednja

Barva mesa

Svetlo rumena

Kuharski tip/namen
uporabe

B/kuhanje

Odpornost na plesen
na gomoljih

Srednja

Začetni razvoj

Srednji

Barva mesa

Bela

Vsebnost suhe snovi

Srednja

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Ovalna

Vsebnost suhe snovi

Srednja do
visoka

Odpornost na navadno
krastavost

Srednja

Število gomoljev/rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Okroglo ovalni
gomolji

Kuharski tip

B

Dormanca

Dolga

Skladiščenje

Dobro

Velikost gomoljev

Veliki

Dormanca

Dolga

KATALOG SEMENSKEGA KROMPIRJA
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KIS SORA
Poznana kakovostna slovenska sorta

POZNA SORTA

• kakovosten jedilni krompir za ozimnico
• belomesnata sorta za vsestransko uporabo
• razširjena sorta v pridelavi poznega krompirja z belim mesom

Pridelovalne posebnosti:
• rastline potrebujejo dosledno zaščito proti
krompirjevi plesni,
• zaradi večjega nastavka gomoljev/rastlino
sorti ustrezajo srednje težka tla.

LASTNOSTI RASTLINE

ZNAČILNOST GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

Zgodnost

Pozna

Barva kože

Svetla koža

Višina pridelka

Visok

Začetni razvoj

Srednji

Barva mesa

Bela

Vsebnost suhe snovi

Višja

Število gomoljev/rastlino

Veliko

Oblika gomoljev

Ovalna

Kuharski tip

A

Velikost gomoljev

Srednja

Dormanca

Dolga

RUDOLPH

MANITOU

Poznana sorta z rdečo kožo in belim mesom

Pozna jedilna sorta z odlično kakovostjo

• veliki izenačeni gomolji, primerni za kuhanje
in vsestransko uporabo
• sorta je primerna za dolgotrajno skladiščenje
• stabilna in zanesljiva sorta za pridelovanje krompirja

• veliki ovalni gomolji s plitvimi očesi in svetlo
rumenim mesom
• sorta je primerna za kuhanje, praženje in cvrtje
• razširjena sorta z rdečo kožo, ki nadomešča tudi
sorto DESIREE

Pridelovalne posebnosti:
• potrebna je dosledna zaščita rastlin pred
krompirjevo plesnijo,
• dobro prenaša temperaturne strese in je primerna za
srednje dolgo skladiščenje.

Pridelovalne posebnosti:
• primerna za pridelovanje na vseh tipih tal.

ZNAĆILNOSTI RASTLINE

ZNAČILNOST GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

ZNAČILNOSTI RASTLINE

ZNAČILNOST GOMOLJEV

PRIDELEK IN KVALITETA

ODPORNOST

Zgodnost

Pozna

Barva kože

Rdeča

Višina pridelka

Visok

Krastavost

Občutljiva

Zgodnost

Srednje pozna
do pozna

Barva kože

Rdeča

Višina pridelka

Visok

Krastavost

Malo občutljiva

Začetni razvoj

Počasen

Barva mesa

Bela

Vsebnost suhe snovi

20%

Plesen na gomoljijh

Malo občutljiva

Začetni razvoj

Počasen

Barva mesa

Svetlo rumena

Vsebnost suhe snovi

19.7%

Plesen na gomoljih

Precej občutljiva

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Oblika gomoljev

Okroglo ovalni

Kuharski tip

AB

Plesen na listih

Precej občutljiva

Število gomoljev/
rastlino

Srednje

Obalika gomoljev

Ovalni

Kuharski tip

B

Plesen na listih

Precej občutljiva

Velikost gomoljev

Velika

Dormanca

Zelo dolga

Velikost gomoljev

Velika

Dormanca

Srednja

KATALOG SEMENSKEGA KROMPIRJA

Kdor koruzno
zrno zasejati zna,
sito živino ima.

BREZPLAČNI
KATALOG

Prenesite katalog iz www.semenarna.si
ali obiščite najbljižjo poslovalnico Kalia.
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Preizkušanje sort krompirja v letu 2020
SORTA/LOKACIJA

PRIDELEK kg/ha

DELEŽ GOMOLJEV kg/ha + 40 mm

ŠTEVILO GOMOLJEV NA RASTLINO

Dejan Jakob,

Franc Zver,

Dejan Jakob,

Franc Zver,

Dejan Jakob,

Franc Zver,

Lipovci

Lipa

Lipovci

Lipa

Lipovci

Lipa

DIVAA

49.735

43.382

QUEEN ANNE
51.666

56.613

50.477

48.677

18

17

BELMONDA

54.166

50.793

53.570

46.560

19

18

RED LADY

45.000

50.264

44.010

47.619

14

12

Značilnosti sorte CELTIANE
Je zelo zgodnja do zgodnja sorta, s svetlo rumeno
barvo kože, koža je gladka z zelo plitvimi očesi. Ima
krem do svetlo rumeno meso. Rastlina je visoka, s
temno zelenimi listi, srednje odporna na plesen na
listih in gomoljih. Gomolji se zelo dobro skladiščijo.

Posebnosti v tehnologiji
pridelave sorte CELTIANE
Ker se gomolji zelo dobro skladiščijo, se za zgodnje
sajenje priporoča nakaljevanje. Kaliči naj bodo dolgi
2-4 mm. Tudi tla naj bodo pred sajenjem dovolj
ogreta. Sajenje v preveč hladnih tleh lahko povzroči
velike razlike v velikosti pridelanih gomoljev - nekaj
zelo debelih, nekaj pa bolj drobnih. Ob koncu rastne
dobe gomolji rastejo zelo hitro, zato se priporoča
redno spremljanje rasti. S tem si zagotovimo željeno
velikost in debelino gomoljev. Sajenje naj ne bo
pregloboko, saj začetna rast sorte ni tako hitra.
Za zagotovitev lepih gomoljev se priporoča
nekoliko višji odmerek kalija in kalcija. Kalij
omogoča dobro rast gomoljev, kalcij pa
omogoči lepo in močno kožo gomoljev.
Za pridelek gomoljev velikosti 30/55 mm se
priporoča sajenje 65.000 do 68.000 rastlin/ha pri
debelini semenskih gomoljev 30/40 mm. Pri tem je
poraba semena 3,5 do 4,75 ton/ha. Če se odločimo
za pridelavo t.i. “baby” krompirja v debelini 25/42
mm se gostota sajenja poveča za približno 20%.
Sajenje se lahko opravi strojno.

Kulinarične
CELTIANE
Gomolji

lastnosti

NAŠE SORTE V ROKAH
KMETOV
IZ RODOVITNIH KMETIJ
ŠIROM SLOVENIJE
Kmetija Zver, Lipa
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NATASCHA
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sorte

sorte CELTIANE so zelo okusni. So
vsestransko uporabni in se skladiščijo dobro in dolgo.
Spada v jedilni tip A do AB. Vsebuje malo suhe snovi,
se hitro speče in ohranja konsistenco. V letu 2015 je
sorta v Franciji prejela tudi nagrado za okus leta.

Kmetija Zver je poljedelsko prašičerejska kmetija.
Ponašajo se z 10 hektarji obdelovalne površine,
izkušeni kmetovalci pa so tudi preizkuševalci
krompirja Semenarne Ljubljana. Krompir pridelujejo
na 1,5 hektarju zemlje. PRADA, NATASCHA in
BELMONDA so sorte krompirja, ki so svoj dom našle
na njihovih kmetovalnih površinah, njihove prednosti
pa so predvsem izjemna rodnost in odpornost na
sušne razmere.
V kolobar imajo vključen ječmen sorte CONCORDIA,
s katero na posamezen hektar zemlje beležijo
7,7 tonski pridelek. Pri pšenici prisegajo na sorto
FALADO, s katero v povprečju dosegajo 8,5 tonski
pridelek na posamezni hektar.
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Kmetija Jakob, Lipovci
Kmetijo Jakob najdemo na prekmurskem polju v
vasi Lipovci. So poljedelsko vrtnarska kmetija, na
kateri skrbni kmetje obdelujejo preko 70 hektarjev
rodovitne zemlje. Kmetija Jakob je dolgoletni
preizkuševalec krompirja Semenarne Ljubljana.
Na kmetiji Jakob pridelujejo krompir na blizu 10
hektarjev zemlje. PRADA je sorta zgodnjega krompirja,
na katero prisega kmetija Jakob. S to sorto pa so
zabeležili že čez 25 ton tržnega pridelka na posamezni
hektar zemlje. Kmetija Jakob je tudi usmerjena na
kontinuirano povečevanje obdelovalne površine – s
pomočjo sorte BELMONDA, ki jo trenutno pridelujejo
na do 4 hektarjih zemlje, beležijo tudi prek 60 ton
pridelka na hektar zemlje, tudi v letih, ko je proizvodnja
pod stresnimi pogoji.
V kolobarju pridelujejo tudi ječmen sorte
CONCORDIA, ki kljub zahtevam peščenega tipa tal
beleži prek 7 ton pridelkov.
Hibrid FISIXX za pridelovanje suhega zrnja so letos
zamenjali s hibridom INEDIXX, sorto DESIRE pa
postopoma zamenjujejo s sorto REDLADY.
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KROMPIR
Za osnovno gnojenje se dodaja kompleksno gnojilo z visoko vsebnostjo kalija in normalno vsebnostjo dušika
ter pelete BioFert green 4:3:3 v količini 800-1000 kg/ha.
Predlagani program gnojenja je podan po fenofazah razvoja rastlin. Če se v
eni fenofazi izvede več namakalnih ciklov, je potrebno skupni priporočeni
odmerek gnojila enakomerno razdeliti na vse namakalne cikle.
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Strokovno svetovanje na terenu
OD
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Gorenjska, Primorska,Osrednja Slovenija: Aleš Volčič, 031 472 809
Pomurje, S del Štajerske, Koroška: Dušan Ozvatič, 031 804 975
Leto: 2021
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