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SLOVENSKE SORTE KROMPIRJA V PRODAJI

OSTALE SORTE KROMPIRJA V PRODAJI

Osnovne značilnosti
prodajnih sort
semenskega
krompirja:

SLOVENSKE SORTE
KROMPIRJA V PRODAJI

ZRELOSTNI BARVA
PRIDELEK
RAZRED
KOŽICE/MESA

KIS SLAVNIK

zelo
zgodnja

velik

zgodnja

KIS KOKRA
KIS KRKA

KIS VIPAVA

KIS SORA

PRIMERNO
ZA V VRT

KAKOVOSTNI
TIP

ŽLAHTNITELJ/ EMBALAŽA
PRIDELANO V V kg

ŽLAHTNITELJ/ EMBALAŽA
PRIDELANO V V kg

25, 5
in 2,5

ANUSCHKA

zelo
zgodnja

srednje
velik

25 in
2,5

velik

25, 5
in 2,5

BELLAROSA

zelo
zgodnja

srednje
velik

25

srednje
zgodnja

velik

25 in
5

ELFE

zelo
zgodnja

velik

25 in
2,5

srednje
pozna

zelo
velik

25 in
5

MARABEL

zgodnja

velik

25, 10,
5 in 2,5

pozna

zelo
velik

25, 10
in 5

CONCORDIA

srednje
zgodnja

velik

25

RED FANTASY

srednje
zgodnja

velik

25

SAVANNA

srednje
zgodnja

zelo
velik

25

OTOLIA

srednje
zgodnja

velik

25

ELECTRA

srednje
zgodnja

zelo
velik

25

JELLY

srednje
pozna

zelo
velik

25

pečen

pečen

solata

KAKOVOSTNI
TIP

ZRELOSTNI BARVA
PRIDELEK
RAZRED
KOŽICE/MESA

Tipi jedilne kakovosti krompirja:

solata

PRIMERNO
ZA V VRT

TUJE SORTE
KROMPIRJA V PRODAJI

pečen

pražen

pražen

pire

pomfrit

pražen

pire

pomfrit

čips

SLOVENSKE SORTE KROMPIRJA V PRODAJI

KIS SLAVNIK

Slovenska sorta za
najzgodnejši pridelek

UPORABNOST IN LASTNOSTI

KIS slavnik priporočamo za pridelovanje najzgodnejšega mladega
krompirja na njivah ali v vrtovih. Sorta je zelo primerna tako za tržno
pridelavo mladega krompirja kot za lastno porabo. Čeprav je zelo
zgodnja, se razmeroma dobro skladišči. V ugodnih letih je mogoče
pridelovanje brez uporabe sredstev za varstvo rastlin. Primerna je
za pridelovanje pod prekrivno tkanino. KIS slavnik je kakovostna
sorta široke uporabnosti. Po kuhanju ne posivi. Ob ustreznem
skladiščenju je primerna za uporabo do novega leta.
RASTLINA IN CVETENJE

Oblikuje manjše grme z maloštevilnimi močnimi trikotnimi stebli, z
velikimi svetlo zelenimi listi z grobo površino. Spodnji listi so na konici zrasli. Cveti redko, cvetovi so beli z modrovijoličnimi konicami.
GOMOLJI

» Pridelek
velik kot
Slavnik! «

Tvori manjše število zelo velikih izenačenih gomoljev, ovalne oblike,
ki imajo rumeno gladko kožico in plitva očesa. Meso je svetlo
rumene barve.

KIS VIPAVA

KIS KOKRA

OPIS

OPIS

Široko uporaben zgodnji krompir za pridelavo
mladega krompirja, za vrt ali njivsko pridelavo.
Razmeroma čvrst jedilni krompir z vijoličasto
kožico, ki se med kuhanjem razbarva v belo. Zaradi
visoke vsebnosti suhe snovi ima zelo kakovostno
belo meso, ki je široko uporabno v kuhinji, za
pečenje in celo za pomfrit. KIS vipava je zgodnja
sorta, primerna za dolgotrajno skladiščenje in
ekološko pridelavo.

KIS kokra je rodovitna srednje zgodnja sorta
primerna za ozimnico. Zahteva srednje globoka
do globoka tla. Oblikuje 8 do 10 debelih okroglo
ovalnih gomoljev s svetlo rumenim mesom in
kožico ter srednje globokimi očesi. Je odličnega
okusa, primerna za kuhanje in pečenje. Po kuhanju
ne potemni. Zato je zelo primerna za ekološko
pridelovanje in manjše pridelovalce, ki nasadov ne
škropijo ali škropijo le malo.

KIS KRKA

KIS SORA

OPIS

OPIS

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.

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.

Zgodnja z belim mesom

Za ekološko pridelavo

PRIDELEK

Je zelo zgoden, saj v ugodnih razmerah doseže tehnološko zrelost
že v 60 dneh po saditvi. Ob zrelosti je mogoče doseči končni pridelek do 50 t/ha, tudi z več kot 90 % tržnega pridelka.
BOLEZNI TER POŠKODBE

Sorta je dobro odporna na navadno krastavost ter srednje občutljiva na plesen na krompirjevki in na gomoljih. Zato mora biti zaščita
proti plesni redna in pravočasna. KIS slavnik ni občutljiv na mehanske poškodbe pri izkopu ter na odtiske med skladiščenjem.
NASVETI ZA PRIDELAVO

Zgodnja sorta, ki jo pridelujemo na globokih tleh primernih za
krompir. Ob ustrezni oskrbi z vodo zelo dobro uspeva tudi na lahkih
peščenih tleh. Priporočamo nakaljevanje pri nižjih temperaturah
(12 do 15 °C), da dosežemo kalitev večine očes. Nakaljeno seme
sadimo na 30-32 cm v vrsti pri medvrstni razdalji 65 do 75 cm in
na običajno globino sajenja. Z mineralnimi gnojili gnojimo s
100-140 kg N/ha, 80 kg P₂O₅/ha in do 200 kg K₂O/ha. Za najzgodnejše pridelke uporabimo manjše odmerke dušika in sadimo 5
rastlin/m², ker sorta nastavlja manjše število gomoljev na rastlino.
Za kasnejše pridelke lahko sadimo tudi gosteje in uporabimo večje
odmerke dušika.

Slovenska sorta za lažja tla

Najbolj priljubljena domača sorta
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ANUSCHKA

BELLAROSA

ELFE

SAVANNA

OTOLIA

ELECTRA

OPIS

OPIS

OPIS

OPIS

OPIS

OPIS

Odlična in zelo kakovostna
sorta tipa AB za pridelavo
prvega pridelka. Čvrsto meso,
odličen okus in še lepša oblika
prepričajo najzahtevnejše
uporabnike. Odličen mlad
krompir in še boljša krompirjeva
solata ali pražen krompir.

Kljub zgodnosti ima dovolj visoko
vsebnost suhe snovi, kar pomeni kakovost, ki se odraža 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 nekoliko globljimi očesi
za ozimnico. Kljub zgodnosti je
primeren za pripravo domačega
pomfrita.

Je zelo kakovostna jedilna sorta,
ki je še posebno 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.

MARABEL

CONCORDIA

RED FANTASY

Sorta za najzahtevnejše kupce,
ki zahtevajo belo meso in belo
kožico. Njen izgled je odličen,
saj je kožica zelo gladka in tako
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
belomesnatimi sortami. Za
polnejši okus priporočamo, da
po izkopu nekaj časa odleži v
skladišču. Zaradi odlične
sposobnosti skladiščenja jo
lahko zelo dolgo skladiščimo v
ustreznih domačih skladiščih
in kleteh.

Srednje zgodnja sorta, široko
uporabna v kuhinji tipa B. Gomolji
so lepe oblike, srednje veliki,
meso pa je rumene barve in po
kuhanju ne sivi ter lahko čaka.
Je manj zahtevna za pridelavo.
Sorta otolia je lahko alternativa
sorti jelly, le da je zgodnejša.
Hvaležna je, da jo sadimo na
normalno globino v globoka,
dobra tla za krompir. Zaradi
izjemne odpornosti na bolezni
je zelo nezahtevna za pridelavo.
Vseeno svetujemo zaščito pred
boleznim. Dobro je tolerantna na
sušo ter na mehanske poškodbe
ter odtiske med skladiščenjem.
Se zelo dobro skladišči in jo
svetujemo za ozimnico.

Electra je srednje zgodnja sorta
namenjena pridelavi za dolgotrajno skladiščenje (ozimnico).
Odlično se obnaša v vseh
pridelovalnih pogojih. Močna
rastlina je izjemno odporna na
vročinski in sušni stres. Tvori
zelo velik pridelek izenačenih
lepih gomoljev z gladko kožico.
Electra je zelo dobro odporna
na glavne glivične bolezni in
skladiščne bolezni. Ima dober
okus ter s čvrstim kakovostnim
mesom prepriča najzahtevnejše
porabnike pri kuhanju in pečenju.
Tvori srednje število velikih gomoljev, okroglo - ovalne oblike,
ki imajo rumeno gladko kožico in
zelo plitva rahlo obarvana očesa.
Meso je praviloma brez notranjih
napak. Pridelek je zelo velik,
gomolji so izredno izenačeni in
skoraj ni drobnih. Sorta je zelo
primerna za domačo porabo in
še posebno za tržne pridelovalce
poznega krompirja. Odsvetujemo
uporabo domačega pridelka za
sajenje zaradi možnih virusnih
okužb. Electri ustrezajo peščeno
ilovnata tla, saj ima izreden
potencial za izkoriščanje dušika
ter dobro toleranco na sušo in
vročinski stres. Pomembno je,
da ves dušik damo ob sajenju
krompirja in ne dognojujemo z
dušikom. Gnojimo z 20-30 %
manj dušika kot je lokalni
standard za pozne sorte.

Lepa in kakovostna sorta

Najbolj popularna tuja sorta

Odlična za lahka tla

Za prave gurmane

Za vrt in profesionalce

Fantazija okusa in oblike

Bela sorta, najboljša v
suši in vročini

JELLY

Kakovost in pridelek
za vsakogar
OPIS

OPIS

OPIS

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

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

Srednje zgodnja sorta za pridelavo glavnega pridelka tipa B. Je
široko uporabna, dovolj visoka
sušina v mesu omogoča pripravo
domačega pomfrita. Odlikuje
jo visoka jedilna kakovost. Po
kuhanju praktično ne spremeni
barve. Zaradi odlične sposobnosti skladiščenja jo zelo priporočamo za daljše skladiščenje, tudi v
ustreznih domačih kleteh.

Kakovostna, robustna in
nezahtevna za pridelavo

OPIS

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

Za okolju prijazno pridelavo
z manj dušika in vode

KONTAKTI
Več informacij o ponudbi
Agrosaat dobite na prodajnih
mestih, v katalogu
Gospodarjev priročnik 2019,
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
Štajerska, Koroška
in Savinjska:
Petra Šolar, 031 568 034
Robert Železinger,
041 319 020
Danilo Hanžel, 041 592 240
Gorenjska, Dolenjska,
osrednja Slovenija in
Primorska:
Jože Mohar, 041 699 695
Tina Dinghauser, 031 648 267
Franci Fon, 040 889 646

RWA Slovenija, d. o. o.
Dolenjska cesta 250 a, 1291 Škofljica t: 01 514 00 70, e: semena@agrosaat.si
www.agrosaat.si

