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SLOVENSKE SORTE V PRODAJI
PRODAJNE SORTE ZRELOSTNI

RAZRED
BARVA
KOŽICE IN 
MESA

PRIDELEK KAKOVOSTNI
TIP

ŽLAHTNITELJ/
PRIDELANO V

EMBALAŽA
V KG

KIS VIPAVA
Za v vrt!

zgodnja velik 25, 5 in 2,5

KIS KOKRA
Za v vrt!

srednje
zgodnja

velik 25 in 5

KIS KRKA

srednje
pozna

zelo
velik

25 in 5

KIS MURA

srednje
pozna

zelo
velik

25 in 5

KIS SORA

pozna zelo
velik

25, 10 in 5

OSTALE SORTE V PRODAJI

ANUSCHKA
Za v vrt!

zelo
zgodnja

srednje
velik

25 in 2,5

BELLAROSA
Za v vrt!

zelo
zgodnja

srednje
velik

25 in 5

ELFE
Za v vrt!

zgodnja velik 25 in 2,5

MARABEL
Za v vrt!

zgodnja velik 25, 10, 5 in 
2,5

CONCORDIA
Za v vrt!

srednje
zgodnja

srednje
velik

25 in 5

RED FANTASY

srednje
zgodnja

velik 25

SAVANNA

srednje
zgodnja

zelo
velik

25

JELLY

srednje
pozna

zelo
velik

25

Tipi jedilne
kakovosti
krompirja

Tip

je krompir za solato: gomolji so čvrsti, se ne 

razkuhajo, struktura je čvrsta, meso pa vlažno in 

praviloma drobnozrnato in fino.

SOLATA PEČEN

Tip

SOLATA PEČEN PRAŽEN

Tip

PRAŽEN PIRE POMFRIT

Tip

je krompir za raznovrstno uporabo: gomolji so 

precej čvrsti, delno moknati in imajo srednje čvrsto 

strukturo ter razmeroma drobnozrnato teksturo 

mesa.

PEČEN PRAŽEN PIRE

Tip

je precej moknat krompir, ki se srednje ali precej 

razkuha, meso je suho, rahle strukture in dokaj 

grobozrnate teksture. Sem uvrščamo posebne 
sorte za predelavo v pomfrit ali čips, ki niso

primerne za kuhanje, saj v vreli vodi razpadejo.

POMFRIT ČIPS



KIS VIPAVA

ZGODNJA SORTA Z BELIM MESOM
Široko uporaben zgodni krompir za pridelavo 
mladega krompirja, za vrt ali njivsko pridelavo. 
Razmeroma čvrst jedilni krompir z vijoličasto 
kožico, ki se med kuhanjem razbarva v belo. 
KIS Vipava je zgodnja sorta, primerna za dolgo-
trajno skladiščenje in ekološko pridelavo.

KIS KRKA

POpuLaRNa sORTa, za LažJa TLa
Široko uporaben zelo kakovosten krompir za 
pridelavo ozimnice tudi na lažjih tleh. Sorta 
za njivsko pridelavo ali vrt. Razmeroma čvrst 
jedilni krompir s svetlo rjavo kožico in belim 
mesom. Je perspektivna slovenska sorta za 
pridelavo ozimnice za vse tipe tal.

KIS MURA

ZELO pERSpEKTIVNa sORTa
Zelo rodna srednje pozna do pozna slovenska 
sorta za ozimnico z zelo lepimi gomolji. Pride-
lujemo jo na dobrih globokih tleh za krompir, 
kjer ni pomanjkanja vlage. Meso je krem barve 
in precej kakovostno, kulinaričnega tipa B. V 
kuhinji jo lahko uporabimo za kuhanje, pečenje 
ali za pripravo odličnega pireja.

KIS SORA

NaJbOLJ pRILJubLJENa sORTa
Odličen čvrst večnamenski jedilni krompir, 
primeren za kuhanje, pečenje in za pripravo 
odlične krompirjeve solate. Je izjemno okusna 
sorta s srednje čvrstim mesom, primerna za 
ozimnico do pozne pomladi. Vsebnost sušine 
je okoli 21 %. Po kuhanju ne spremeni barve. 
Spada v tip kuhanja A.

KIS KOKRA

Za EKOLOšKO pRIDELaVO
Rodovitna srednje zgodnja sorta, primerna za 
ozimnico. Zahteva srednje globoka do globoka 
tla. Je odličnega okusa, primerna za kuhanje 
in pečenje. Po kuhanju ne potemni. Zelo je 
primerna za ekološko pridelovanje in manjše 
pridelovalce, ki nasadov ne škropijo ali škropijo 
le malo. Vrtičkarji jo lahko sadijo v vrt, ker je 
odporna proti krompirjevi plesni.

KIS vipava

KIS krka

KIS kokra

KIS mura KIS sora

ALI STE VEDELI,
DA ... 

je krompir zelo zdrav vir
prehrane?

vsebuje toliko antioksidantov
kot 3 kozarci rdečega vina ali
400 g jagod?

vsebuje več kalija kot
3 banane?

vsebuje vlaknine, ki so
zdrave za človekovo prebavo?

krompir ne vsebuje holesterola?

je bogat s cinkom in
z magnezijem?

ima nizko vsebnost
maščob in kalorij?

je bogat vir ogljikovih
hidratov in vitaminov
C, B1 in B6?

prispeva k pomembni
oskrbi človeka z železom?

je pomemben vir kalija in
folne kisline?

krompir ni kalorična hrana,
če mu niso dodane maščobe
in drugi dodatki?



ANUSCHKA

LEpa IN KaKOVOsTNa sORTa
Odlična in zelo kakovostna sorta tipa AB za
pridelavo prvega pridelka. Čvrsto meso, odli-
čen okus in še lepša oblika prepričajo najzah-
tevnejše uporabnike. Odličen mladi krompir in 
še boljša krompirjeva solata ali pražen krompir.

CONCORDIA

Za pRaVE GuRmaNE
Srednje zgodnja sorta, primerna za najzahtev-
nejše kupce in pridelovalce za glavni pridelek 
in sladiščenje do naslednje pomladi tudi v do-
mači kleti. Kakovosten jedilni krompir tipa B za 
vse vrste rabe. Concordia je bila požlahtnjena 
iz sorte jelly, vendar je vsaj 14 dni zgodnejša.

BELLAROSA

ODLIčNa za LahKa TLa
Kljub zgodnosti ima dovolj visoko vsebnost
suhe snovi, kar pomeni kakovost, ki se odra-
ža v široki uporabnosti v kuhinji. Z gostim 
sajenjem pridelamo srednje velike gomolje, ki 
so primernejši za kuhanje. Odličen krompir za 
kuhanje in pečenje, stabilne barve, z nekoli-
ko globljimi očesi za ozimnico. Kljub zgodnosti 
je primeren za pripravo domačega pomfrita.

RED FANTASY

FaNTazIJa OKusa IN ObLIKE
Red fantasy je srednje zgodnja sorta za pride-
lavo glavnega pridelka tipa B. Je široko upo-
rabna sorta za kuhanje, pečenje, pire ali pom-
frit. Dovolj visoka sušina v mesu omogoča pri-
pravo domačega pomfrita. Odlikuje jo visoka
jedilna kakovost. Po kuhanju praktično ne spre-
meni barve, kar je pomembno, če dalj časa čaka 
kuhana. Zaradi odlične sposonosti skladiščen-
ja jo zelo priporočamo za daljše skladiščenje. 
Zelo dobro se skladišči v ustreznih domačih 
kleteh in skladiščih.

ELFE

Za VRT IN pROfEsIONaLcE
Je zelo kakovostna jedilna sorta, ki je še pose-
bno priljubljena med najzahtevnejšimi vrtičkarji. 
Zelo je primerna za pridelavo na dobri njivi in 
še bolj za vrt. Značilen je hiter mladostni razvoj, 
rastlina mora povsem zakriti grobove. Za 
pridelavo mladega krompirja, odličen krompir 
za pečenje, praženje in solate, meso ne sivi.

SAVANNA

BELa, NaJbOLJša V sušI IN VROčINI
Sorta za najzahtevnejše kupce, ki zahtevajo 
belo meso in belo kožico. Njen izgled je odličen, 
saj je kožica tako gladka, da je zelo primerna 
za pranje. Še posebno se to izkaže v vroči klimi, 
ko odlično počaka v skladišču. Dovolj visoka 
vsebnost sušine v mesu pomeni kakovost
tipa B, ki izstopa med standardnimi belomes-
natimi sortami. Za polnejši okus priporočamo,
da savanna nekaj časa odleži po izkopu v
skladišču. Zaradi odlične sposobnosti skla-
diščenja jo lahko zelo dolgo skladiščimo v 
ustreznih domačih skladiščih in kleteh.

MARABEL

NaJbOLJ pOpuLaRNa sORTa
Marabel je v Sloveniji postal najbolj priljubljena 
zgodnja sorta. Med porabniki se je zelo razširil 
zaradi svoje kakovosti in široke uporabnosti.

JELLY

KaKOVOsT IN pRIDELEK za VsaKOGaR
Vsestransko uporaben kakovosten krompir
za ozimnico, odličen za pomfrit. S svojo kako-
vostjo se lahko kosa s sorto agria, a ima večji 
pridelek. Ima potencial za izjemen pridelek in
odlično sposobnost skladiščenja, zato je pri-
meren za kuhanje v aprilu in maju naslednje 
leto. Glede na uporabo jelly uvrščamo v
tip BC. Dovolj visoka vsebnost sušine omo-
goča pripravo zelo kakovostnega pomfrita.
Po kuhanju ne spreminja barve.

Anuschka Bellarosa MarabelElfe

Concordia Red Fantasy Savanna Jelly

Najboljši
praženi
krompir

Najboljši
praženi
krompir



Več informacij o ponudbi Agrosaat dobite na prodajnih mestih,
v katalogu Gospodarjev priročnik 2017, na naši spletni strani
www.agrosaat.si ter na spodnjih kontaktnih številkah:

Pomurje: 
Štefan Kranjec (041 383 321)
Maja Lazarevič (031 664 080)
Sebastjan Černel (031 621 035) 
Aleš Kozar (041 879 142)

Štajerska, Koroška
in Savinjska: 
Petra Šolar (031 568 034)
Robert Železinger (041 319 020)
Drago Strmšnik (031 266 363)

Gorenjska, Dolenjska, osrednja
Slovenija in Primorska: 
Jože Mohar (041 699 695)
Andrej Vencelj (051 306 063)
Tina Dinghauser (040 805 326)
Franci Fon (040 889 646)

Agrosaat, d. o. o.
Dolenjska cesta 250 a, Lavrica, 1291 Škofljica
t: 01 514 00 70, f: 01 514 00 73, e: semena@agrosaat.si
w: www.agrosaat.si


