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SEMENSKI
KROMPIR

Izbrane sorte krompirja za vsak okus!
Veliki kmetijski katalog s celovito ponudbo
iz Semenarne Ljubljana je na voljo na
spletni strani www.semenarna.si
Semenarna Ljubljana vam tudi v letošnjem
letu ponuja izbor kakovostnega semenskega
krompirja iz Nemčije, Nizozemske, Francije,
Belgije in Slovenije (sorta KIS Savinja).

Oglejte si ponudbo izvrstnih sort!

Sorta

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

Tip kuhanja

Skladiščenje

CELTIANE

rumena

svetlo rumena

podolgovata

A

dobro

KROMPIR V TIPU KIFELJČARJA

ZELO ZGODNJA SORTA

• Podolgovati gomolji tipa kifeljčar.
• Možno tudi strojno sajenje in strojni izkop ter spravilo.
• Primerna sorta za svežo porabo, skladiščenje,
pripravo solat, mlad pečen krompir in pakiranje.
• Nagrada za okus leta 2015 v Franciji - IZVRSTEN OKUS!
• Odporen na nematode Ro 1-4.
• Zelo plitva do plitva očesa.
• Dobro ohranja kakovost.
Višina pridelka

Zelo visok

Odpornost na krompirjevo plesen

Zmerno do dobro

Odpornost na navadno krastavost

Dobro

Sorta

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

Tip kuhanja

Skladiščenje

PRADA

svetlo rumena

svetlo rumena

ovalna

B

dobro

VISOK PRIDELEK

ZELO ZGODNJA SORTA

• Zelo gladka koža.
• Visoki pridelki.
• Odporna na nematode Ro1, 4.
• Primerno za domačo pripravo pomfrija.
• Primerna sorta za svežo porabo in krajše skladiščenje.
• Zelo dobro odporna na virus Y.
• Se ne razbarva.

Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen

Zmerno

Odpornost na navadno krastavost

Dobro

Sorta

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

Tip kuhanja

Skladiščenje

DAIFLA

svetlo rumena

bela

ovalna

BC

zelo dobro

SORTA Z ZELO VISOKIMI
PRIDELKI IN BELIM MESOM

ZGODNJA SORTA

• Rastlina ostane dolgo zdrava in zelena,
zato ima zelo dolgo obdobje pridelovanja.
• Prilagodljiva in široko uporabna sorta.
• Zelo dobro odporna na sušo, na pojav votlega srca,
udarce, drugotno rast gomoljev.
• Ima zelo izenačene in velike gomolje.

Višina pridelka

Zelo visok

Odpornost na krompirjevo plesen

Zelo dobro

Odpornost na navadno krastavost

Dobro

Sorta

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

Tip kuhanja

Skladiščenje

NATASCHA

rumena

močno rumena

ovalna

B

dobro

»ZLATO IZ ZEMLJE«

ZGODNJA DO SREDNJE ZGODNJA SORTA

• Močno rumeno meso posebej primerno za praženje krompirja.
• Odličnega okusa.
• Plitva očesa in izenačeni gomolji.
• Primerno tudi za pakiranje.
• Visok delež tržno zanimivih gomoljev.
• Nizek do srednje velik delež prevelikih gomoljev in nizek delež premajhnih gomoljev.
• Obdobje trženja se lahko začne neposredno z njive in traja vse do konca januarja.
• Zelo nizka verjetnost razbarvanja gomoljev pred in po kuhanju.
Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen

Dobro

Odpornost na navadno krastavost

Zmerno

Sorta

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

Tip kuhanja

Skladiščenje

DIVAA

svetla

bela

ovalna

B

zelo dobro

„DIVA“ MED BELIMI SORTAMI

ZGODNJA DO SREDNJE ZGODNJA SORTA

• Izenačeni gomolji, s plitvimi očesi.
• Dobro uspeva tudi na lažjih tleh in v sušnih rastnih razmerah.
• Za zelo zgodnjo pridelovanje priporočamo nakaljevanje, ker ima sorta zelo
dolgo dormanco (ne kali v skladišču). V primeru nakaljevanja se sorta lahko
primerja z zelo zgodnjimi sortami.
• Sorta z belim mesom.
• Gomolji zelo primerni tudi za domači ocvrti krompir.
• Gomolji se zelo dobro skladiščijo.
Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen

Srednja do dobra

Odpornost na navadno krastavost

Zelo dobra

Sorta

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

Tip kuhanja

Skladiščenje

RED LADY

rdeča

rumena

ovalna

B

dobro

ZELO KAKOVOSTEN KROMPIR

SREDNJE ZGODNJA SORTA

• Kakovosten jedilni krompir.
• Plitva očesa.
• Dobro odporna na udarce in krompirjevo plesen.
• Srednje do visok delež velikih in nizek delež majhnih gomoljev.
• Nizka verjetnost razbarvanja gomoljev pred in po kuhanju.
Imenovan tudi »BOŽIČNI KROMPIR«, ker je ob morju možno sajenje
tudi konec julija ali v začetku avgusta in izkop v novembru/decembru.
Seveda odvisno od vremena.
Višina pridelka

Zelo visok

Odpornost na krompirjevo plesen

Zelo dobro

Odpornost na navadno krastavost

Zelo dobro

Sorta

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

Tip kuhanja

Skladiščenje

BELMONDA

svetlo rumena

rumena

okroglo ovalna

B

odlično

ODLIČNA ZA SUŠO

SREDNJE ZGODNJA SORTA

• Zelo odporna na sušo, udarce in
na sekundarno rast gomoljev.
• Zelo visok delež tržno zanimivih gomoljev.
• Gomolji so izenačeni.
• Nizka verjetnost razbarvanja surovih gomoljev
in gomoljev po kuhanju.

Višina pridelka

Zelo visok

Odpornost na krompirjevo plesen

Zelo visok

Odpornost na navadno krastavost

Zelo visok

Sorta

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

Tip kuhanja

Skladiščenje

7 FOUR 7

svetlo rumena

bela

ovalna

AB

dobro

ZELO PERSPEKTIVNA
IN OKUSNA BELA SORTA
• Izenačeni gomolji in plitva očesa.
• Primerna za pridelovanje na vseh tipih tal.
• Zelo odporna na udarce.
• Odporen na nematodi Ro 1 in 4, pojav votlega srca.
• Visok delež velikih in zelo nizek delež majhnih gomoljev.
• Gomolji se pred in po kuhanju ne razbarvajo.

Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen

Dobro

Odpornost na navadno krastavost

Dobro

SREDNJE ZGODNJA DO SREDNJE POZNA SORTA

Sorta

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

Tip kuhanja

Skladiščenje

FLEUR BLUE

temno vijolična

vijolična lisasta

podolgovata

AB

dobro

POSEBNA DEKORATIVNA SORTA

SREDNJE POZNA SORTA

• Nepogrešljiva sorta za kuharske gurmane.
• Po kuhanju ohrani enakomerno vijolično barvo.
• Zelo dobro odporna na PVYntn.
• Srednje veliki gomolji.
• Plitva očesa.

Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen

Dobro

Odpornost na navadno krastavost

Zmerno

Tehnološka preglednica sort semenskega krompirja v naši ponudbi
Sorte

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

Tip kuhanja

Skladiščenje

rumena

svetlo rumena

podolgovata

A

dobro

svetlo rumena

svetlo rumena

ovalna

B

dobro

ROSARA

rdeča

rumena

podolgovato ovalna

A

dobro

DAIFLA

svetlo rumena

bela

ovalna

BC

zelo dobro

rumena

močno rumena

ovalna

B

dobro

DIVAA

svetla

bela

ovalna

B

zelo dobro

KIS SAVINJA

svetla

bela do krem

okroglo ovalna

B

dobro

rdeča

rumena

ovalna

B

dobro

svetlo rumena

rumena

okroglo ovalna

B

odlično

rdeča

krem bela

ovalna

B

dobro

svetlo rumena

bela

ovalna

AB

dobro

rumena

rumena

ovalna

BC

dobro

rdeča

svetlo rumena

ovalna

B

dobro

KENNEBEC

svetlo rumena

svetlo rumena

okroglo ovalna

B

dobro

FLEUR BLEUE

temno vijolična

vijolična lisasta

podolgovata

AB

dobro

ZELO ZGODNJE DO ZGODNJE SORTE

CELTIANE
PRADA

ZGODNJE DO SREDNJE ZGODNJE SORTE

NATASCHA

SREDNJE ZGODNJE SORTE

RED LADY
BELMONDA

SREDNJE ZGODNJE DO SREDNJE POZNE SORTE

ROMANO
7FOUR7
SREDNJE POZNE SORTE

AGRIA
DESIREE

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

Strokovno svetovanje na terenu
OD
1906

Gorenjska, Primorska,Osrednja Slovenija: Aleš Volčič, 031 472 809
Pomurje, S del Štajerske, Koroška: Dušan Ozvatič, 031 804 975
Dolenjska, J del Štajerske: Mitja Žagar, 040 603 321

