
SEMENSKI KROMPIR
KATALOG 2019



je clan GIZ-a Semenarstvo Slovenije

- DOBAVITELJI SEMENSKEGA KROMPIRJA

• juta vreča 25 kg
• mrežasta vreča 10 kg, 5 kg, 3 kg, 2,5 kg
• big bag vreča 1100 kg, 1250 kg

- PAKIRANJA SEMENSKEGA KROMPIRJA

Semenski krompir - zelo zgodnje sorte        3-9
Kresnik - kifeljčar / Adora / Anuschka / Avanti / Bellarosa / Catania / Colomba / Corinna / Jaerla / Montreal /
Primura / Sanibel

Semenski krompir - zgodnje sorte         10-15
Actrice / Carrera / Annabelle / Cardinia / Elfe / Gala / Levantina / Marabel / Maris Bard / Soraya / Sunita 

Semenski krompir - srednje zgodnje sorte        16-21
Barcelona / Bellini / Bergerac - vijolični kifeljčar / Concordia / Evora / Exquisa - kifeljčar / Gioconda / Monalisa /
Red Fantasy / Solara / Spunta / Sylvana

Semenski krompir - srednje pozne sorte        22-26
Agria / Desiree / Jelly / Kennebec / Monte Carlo / Mozart / Romano / Sante

KAZALO

Sorte semenskega krompirja so razvrščene v zrelostne skupine, od zelo zgodnjih do srednje poznih.

Opisi sort so pripravljeni na podlagi podatkov dobaviteljev, lastnih testiranj in uradnih preizkušanj. Ker je pridelava 
odvisna od mnogih naravnih in agrotehničnih pogojev, ne prevzemamo odgovornosti za morebitna odstopanja.

- KATALOG SORT SEMENSKEGA KROMPIRJA
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KRESNIK - 
kifeljčar

avtohtona slovenska sorta za pridelavo prvega 
krompirja na vrtovih in prodajo na tržnici

Zrelost: • zelo zgodnja sorta

Gomolji: • izrazito podolgovati in zaviti - kifeljčar  
• majhni in številni
• kožica je svetlo rumene barve in hitro dozori
• meso je bele barve
• očesa so zelo plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1 
• odporna na navadno krastavost

Pridelek: • srednji

Uporabnost in 
lastnosti:

• za pridelavo prvega krompirja
• za svežo porabo - pečenje in solate
• tradicionalno uporabna za mlad pečen krompir, 
 ki je zelo cenjen v Sloveniji

• jedilni tip AB
• vsebnost suhe snovi je 22%
• zaradi svoje oblike in občutljivosti na mehanske
 poškodbe je bolj primerna za ročni izkop
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ADORA zelo zgodnja, zelo kakovostna

Zrelost: • zelo zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni
• veliki
• kožica je svetlo rumene barve in gladka
• meso je krem barve
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1, Ro4 
• odporna na krompirjev rak
• odporna na krompirjevo plesen na listju in gomoljih

Pridelek: • velik z velikimi in izenačenimi gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• to je ena najzgodnejših sort 
• namenjena za prvi izkop in ponudbo zgodnjega
 jedilnega krompirja od pomladi do pozne jeseni 

• primerna je za pečenje in kuhanje ter za pripravo
 solat

• skladišči se dolgo in kot zgodnja sorta zelo dobro
• jedilni tip AB
• vsebnost suhe snovi je 18,3%

ANUSCHKA za vse tipe tal, odličen okus

Zrelost: • zelo zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni
• srednje veliki do veliki
• enako veliki, lepo oblikovani
• kožica je rumene barve in gladka
• meso je rumene barve, čvrsto
• zelo plitve oči

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na nematode Ro1
• odporna na virus Y in virus zvijanja listov
• odporna na črno nogo in Rhizohtonio
• odporna na navadno krastavost in plesen

Pridelek: • zelo velik 

Uporabnost in
lastnosti:

• za pridelavo prvega krompirja
• primerna za svežo uporabo in prodajo na trgu in
 v trgovskih verigah

• se dobro skladišči, dobro prenaša pranje in pakiranje
• jedilni tip AB, vsestransko uporabna
• zelo primerna za praženje po ocenjevanju Društva za
 priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi 
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BELLAROSA primerna za lahka tla, odličen okus

Zrelost: • zelo zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni
• veliki
• kožica je rdeča
• meso je rumene barve
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• zelo dobro odporna na viruse Y in virus zvijanja listov
• dobro odporna na navadno krastavost
• odporna na krompirjevo plesen na listih in gomoljih
• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1 in Ro4 in
 krompirjev rak

• odporna na skladiščne bolezni

Pridelek: • zelo velik s srednje do velikimi gomolji

Uporabnost in
lastnosti:

• primerna je za zgodnje izkope
• primerna za lažja tla
• visoka toleranca na sušo
• odlično se skladišči do februarja
• za pranje in pakiranje ter prodajo v trgovskih verigah
• jedilni tip B, priporoča se za kuhanje in pečenje
• odličen okus

AVANTI najzgodnejša sorta za prvi mladi krompir

Zrelost: • zelo zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni do okroglo ovalni gomolji
• srednji in enako veliki
• kožica je svetlo rumene barve in zelo gladka
• meso je rumene barve
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1 in Ro4 
• odporna na navadno krastavost
• odporna na krompirjev rak
• odporna na viruse Y in YNTN

Pridelek: • velik z izenačenimi gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• najzgodnejša sorta, zelo okusna 
• namenjena za zgodnji izkop in ponudbo svežega
 mladega krompirja 

• skladišči se srednje dolgo
• jedilni tip A
• primerna za kuhanje in pečenje
• po kuhanju ne spremeni barve
• vsebnost suhe snovi 16,4%
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CATANIA za prvi krompir, krem belo meso,
kožica hitro dozori

Zrelost: • zelo zgodnja sorta

Gomolji: • podolgovato ovalni gomolji
• srednje veliki do veliki
• kožica je svetlo rumene barve in zelo gladka
• meso je krem bele barve
• plitva očesa

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjevo plesen na gomoljih
• odporna na krompirjevo plesen na listih
• odporna na virusne bolezni
• odporna na navadno krastavost
• odporna na nematode Ro1 in Ro4

Pridelek: • zelo velik z debelimi gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• za svežo uporabo
• za prvi krompir, kožica hitro dozori
• za pranje in pakiranje
• odličen okus
• po kuhanju ne spremeni barve
• jedilni tip B
• za kuhanje in pečenje
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COLOMBA sveži okus, svetla in gladka kožica,
izjemno velik pridelek, za pridelovalce

Zrelost: • zelo zgodnja sorta

Gomolji: • okroglo ovalni do ovalni
• kožica je svetlo rumene barve in zelo gladka
• meso je rumeno
• očesa so plitva

Odpornost proti 
boleznim in škod.:

• odporna na krompirjevo plesen
• odporna na nematode Ro1, Ro4, Ro5

Pridelek: • velik do zelo velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• namenjena za pridelavo zelo zgodnjega krompirja
• primerna za svežo uporabo in se hkrati zelo dobro
 skladišči do pomladi

• odlična sorta za pranje in pakiranje ter prodajo v
 trgovskih verigah

• priporoča se globlja saditev in dobro osipanje, ker se
 gomolji tvorijo bolj pod površjem

• jedilni tip AB
• po kuhanju se ne razbarva
• vsebnost suhe snovi 16,9%
• zelo primerna za praženje po ocenjevanju Društva za
 priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi

CORINNA gomolji z gladko kožico, primerni za pranje

Zrelost: • zelo zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni gomolji 
• srednji in enako veliki
• kožica je rumene barve in zelo gladka
• meso je svetlo rumene do rumene barve
• očesa so zelo plitva
• gomolji so primerni za pranje

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1 in Ro4 
• odporna na navadno krastavost
• odporna na krompirjevo plesen na listju in gomoljih

Pridelek: • velik z izenačenimi gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• zelo zgodnja sorta, zelo okusna
• namenjena za zgodnji izkop in ponudbo svežega
 mladega krompirja

• skladišči se srednje dolgo
• jedilni tip B
• primerna za kuhanje in pečenje
• ne potemni po kuhanju
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MONTREAL zelo zgodnja, z debelimi gomolji in krem belim 
mesom

Zrelost: • zelo zgodnja sorta

Gomolji: • okroglo ovalni gomolji
• debeli gomolji
• kožica je svetlo rumene barve
• meso je krem bele barve
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjevo plesen na listju
• odporna na krompirjevo plesen na gomoljih
• odporna na navadno krastavost
• odporna na viruse

Pridelek: • zelo velik

Uporabnost in
lastnosti:

• za svežo uporabo in skladiščenje do pozne jeseni
• za prodajo na tržnici
• primerna za pranje, pakiranje in prodajo v
 trgovskih verigah

• jedilni tip AB
• vsestranska uporaba za kuhanje, pečenje, praženje
 in cvrtje

• vsebnost suhe snovi 20%

JAERLA standard

Zrelost: • zelo zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni
• veliki 
• kožica je svetlo rumena
• meso je rumeno
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna proti krompirjevemu raku
• odporna na krompirjevo plesen na gomljih
• manj odporna na plesen na listih

Pridelek: • zelo velik

Uporabnost in
lastnosti:

• uporabna je kot zgodnji jedilni krompir
• po kuhanju ostane meso čvrsto
• primerna za krajše skladiščenje
• občutljiva je na “gomoljčkasto” kalitev, zato sadimo
 gomolje v toplo zemljo 

• primerna za lažja tla
• visoko tolerantna na sušo in mehanske poškodbe
• jedilni tip B
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SANIBEL nova zelo zgodnja sorta z lepo obliko in odličnim 
okusom

Zrelost: • zelo zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni do okroglo ovalni gomolji
• veliki in izenačeni
• kožica je rdeče barve in zelo gladka
• meso je svetlo rumene barve
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1 
• odporna na navadno krastavost
• odporna na krompirjev rak 
• odporna na viruse

Pridelek: • velik z izenačenimi gomolji

Uporabnost in
lastnosti:

• zelo zgodnja in zelo okusna sorta
• namenjena za zgodnji izkop in ponudbo svežega
 mladega krompirja

• skladišči se srednje dolgo
• jedilni tip B
• primerna za kuhanje in pečenje
• po kuhanju ne spremeni barve

PRIMURA zelo razširjena in široko uporabna

Zrelost: • zelo zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni
• veliki
• izenačeni
• kožica je rumena in gladka
• meso je svetlo rumeno
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna proti krompirjevemu raku 
• srednje odporna na plesen na listih in gomoljih

Pridelek: • zelo velik

Uporabnost in
lastnosti:

• primerna kot jedilni krompir za poletno in jesensko
 uporabo

• precej čvrst, široko uporaben tip krompirja
• po kuhanju se ne razbarva
• srednje tolerantna na sušo
• skladiščenje do jeseni
• jedilni tip AB
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CARRERA velik pridelek, za vrtičkarje in pridelovalce

Zrelost: • zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni
• veliki
• kožica je svetlo rumena
• meso je svetlo rumeno

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjev rak
• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1, Ro2/3, Ro4
• odporna na viruse zvijanja listja in krompirjevo
 plesen

Pridelek: • zelo velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• primerna za svežo uporabo
• priporoča se saditev v dovolj ogreta tla
• priporoča se bolj globoko sajenje
• potrebuje več dušika in kalija
• odporna na mehanične poškodbe
• se srednje dolgo skladišči
• jedilni tip AB
• se ne razkuha in ne potemni
• vsebnost suhe snovi je 17,4%

ACTRICE zgodnja za glavni pridelek, vsestransko uporabna 

Zrelost: • zgodnja sorta

Gomolji: • okroglo ovalni
• srednje veliki do veliki
• kožica je rumene barve
• meso je svetlo rumene barve
• srednje plitva očesa

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• srednje odporna na krompirjevo plesen na gomoljih 
• srednje občutljiva na krompirjevo plesen na listih 
• srednje odporna na navadno krastavost
• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1 in Ro4
• zelo tolerantna na sušo in vročino

Pridelek: • zelo velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• odlična jedilna sorta, zelo okusna
• zgodnja sorta za svežo uporabo in skladiščenje do
 nove sezone

• odlična za pranje in pakiranje ter prodajo v
 trgovskih verigah

• za sajenje v vseh pridelovalnih območjih
• zelo tolerantna na sušo in vročino
• jedilni tip AB
• primerna za pripravo različnih vrst jedi
• po kuhanju ne spremeni barve
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ANNABELLE posebna oblika in okus, za gurmane

Zrelost: • zgodnja sorta

Gomolji: • podolgovato ovalni
• mali, veliko število na rastlino
• kožica je rumene barve in zelo gladka ter tanka,
 hitro dozori

• meso je rumene barve
• plitva očesa

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• srednje odporna na krompirjevo plesen na gomoljih
• srednje odporna na krompirjevo plesen na listih
• srednje odporna na navadno krastavost
• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1 in Ro4

Pridelek: • zelo velik, veliko število gomoljev na rastlino

Uporabnost in 
lastnosti:

• odlična jedilna sorta, posebnega okusa, za gurmane
• zgodnja sorta za svežo uporabo in srednje dolgo
 skladiščenje

• odlična za pranje in pakiranje ter prodajo
 v trgovskih verigah

• za sajenje v vseh pridelovalnih območjih
• jedilni tip A
• primerna za kuhanje in pečenje, tudi z kožico, ki je
 tanka

• zelo primerna za pripravo solat
• po kuhanju ne spremeni barve
• vsebnost suhe snovi je 18,3%
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ELFE odlična za vrtičkarje in pridelovalce

Zrelost: • zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni
• kožica je rumena in zelo gladka
• meso je rumeno
• plitve oči

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na Ro1 in Ro4
• odporna na plesen, črno nogo
• odporna na Rhizoctonio
• odporna na navadno krastavost

Pridelek: • velik z enakimi srednje velikimi gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• zelo dobro se skladišči do nove sezone
• primerna je za pranje in pakiranje ter prodajo v
 trgovskih verigah

• jedilni tip B, vsestransko uporabna
• odlična za praženje po ocenjevanju Društva za
 priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi

CARDINIA zgodnja z velikim pridelkom, uporabna za pripravo 
vseh vrst jedi 

Zrelost: • zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni
• srednje veliki in izenačeni
• kožica je rumene barve in zelo gladka
• meso je rumene barve
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjevo plesen na gomoljih
• srednje odporna na krompirjevo plesen na listih
• odporna na navadno krastavost
• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1 in Ro4

Pridelek: • zelo velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• odlična jedilna sorta, zelo okusna
• zgodnja sorta za svežo uporabo in srednje dolgo
 skladiščenje

• odlična za pranje in pakiranje ter prodajo v
 trgovskih verigah

• za sajenje v vseh pridelovalnih območjih
• jedilni tip B, vsestransko uporabna
• primerna za pripravo različnih vrst jedi
• po kuhanju ne spremeni barve in se ne razkuha
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GALA zgodnja z velikim pridelkom, za vrtičkarje in
pridelovalce

Zrelost: • zgodnja sorta

Gomolji: • okrogli
• srednje veliki, zelo izenačeni
• kožica je rumene barve in gladka
• meso je srednje rumene barve
• plitva očesa

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• srednje odporna na krompirjevo plesen na gomoljih 
• srednje odporna na krompirjevo plesen na listih 
• srednje odporna na navadno krastavost
• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1 in Ro4

Pridelek: • zelo velik; številni srednje in enako veliki gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• odlična jedilna sorta, zelo okusna
• zgodnja sorta za svežo uporabo in srednje dolgo
 skladiščenje

• odlična za pranje in pakiranje ter prodajo v
 trgovskih verigah

• za sajenje v vseh pridelovalnih območjih
• jedilni tip AB
• primerna za pripravo različnih vrst kakovostnih jedi
• po kuhanju ne spremeni barve
• žlahtnitelj sorte je semenska hiša NORIKA

LEVANTINA veliki gomolji z gladko kožico

Zrelost: • zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni, veliki gomolji
• kožica je rumene barve in zelo gladka
• meso je svetlo rumene barve
• očesa so zelo plitva
• gomolji so primerni za pranje

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1 in Ro4
• odporna na navadno krastavost
• odporna na krompirjevo plesen na listju in gomoljih

Pridelek: • velik z velikimi gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• zgodnja sorta, zelo okusna
• za svežo uporabo in skladiščenje do pozne jeseni
• primerna za pranje in pakiranje ter prodajo v
 trgovskih verigah

• za sajenje v vseh pridelovalnih območjih
• jedilni tip B
• primerna za kuhanje in pečenje
• ne potemni po kuhanju
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MARABEL druga najbolj razširjena sorta v Sloveniji,
uporabna za pripravo vseh vrst jedi

Zrelost: • zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni
• izenačeni
• kožica je rumene barve in gladka
• meso je rumene barve
• plitve oči

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1 in Ro4 
• odporna je tudi na virus Y in A 
• dobro odporna na virus zvijanja listov
• prav tako je dobro odporna na krompirjevo plesen
 na listih in gomoljih

Pridelek: • rekordni pridelki z enako velikimi gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• zgodnja sorta, ki se dobro skladišči
• primerna za vsa pridelovalna področja v Sloveniji
• priporoča se upoštevanje štiri letnega koloborja
• zelo primerna za pranje, pakiranje, lupljenje in
 transport ter prodajo v trgovskih verigah

• jedilni tip B
• široko uporabna, za pripravo različnih jedi
• zelo primerna tudi za praženje po ocenjevanju
 Društva za priznanje praženega krompirja kot
 samostojne jedi

• po kuhanju ne spremeni barve in se ne razkuha

MARIS BARD sorta z belim mesom

Zrelost: • zgodnja sorta

Gomolji: • podolgovato ovalni
• veliki
• kožica je bele barve
• meso je bele barve
• očesa so srednje plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjevo plesen na gomoljih
• občutljiva na krompirjevo plesen na listih
• občutljiva na navadno krastavost

Pridelek: • zelo velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• odlična jedilna sorta, okusna
• zgodnja sorta za prodajo na tržnici
• primerna za krajše skladiščenje
• za sajenje v vseh pridelovalnih območjih
• jedilni tip AB
• primerna za pripravo vseh vrst kakovostnih jedi
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SUNITA srednje veliki gomolji za glavni pridelek

Zrelost: • zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni, srednje veliki
• kožica je rumene barve in zelo gladka
• meso je rumene barve
• očesa so zelo plitva
• gomolji so primerni za pranje

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1, Ro2 in Ro3
• odporna na navadno krastavost
• srednje odporna na krompirjevo plesen na listju in
 gomoljih

• odporna na YNTN virus

Pridelek: • velik s srednje velikimi in izenačenimi gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• zgodnja sorta, zelo okusna
• za svežo uporabo in skladiščenje do februarja
• primerna za pranje in pakiranje ter prodajo v
 trgovskih verigah

• za sajenje v vseh pridelovalnih območjih
• jedilni tip B
• primerna za kuhanje in pečenje
• ne potemni po kuhanju
• vsebnost suhe snovi je 18,4%

SORAYA nova zgodnja sorta, ki se odlično skladišči

Zrelost: • zgodnja sorta

Gomolji: • okroglo ovalni do ovalni gomolji
• srednje veliki in izenačeni
• kožica je rumene barve in zelo gladka
• meso je rumene barve
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1 in Ro4
• odporna na navadno krastavost
• odporna na viruse

Pridelek: • zelo velik pridelek  z izenačenimi gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• zgodnja in zelo okusna sorta
• namenjena za ponudbo svežega jedilnega krompirja
 in skladiščenje

• skladišči se zelo dolgo in dobro
• primerna za pranje, pakiranje ter lupljenje ter
 prodajo v trgovskih verigah

• jedilni tip B
• primerna za kuhanje, pečenje, praženje in cvrtje,
 po kuhanju ne potemni

• široko uporabna za vse vrste jedi
• žlahtnitelj sorte je semenska hiša NORIKA 
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BELLINI odlična za vsa pridelovalna področja

Zrelost: • srednje zgodnja sorta

Gomolji: • podolgovati ovalni
• izenačeni
• kožica je svetlo rumena in gladka
• meso je svetlo rumeno
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na virus Y1
• odporna na krompirjevo krastavost in plesen
• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1

Pridelek: • zelo velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• primerna za vsa pridelovalna področja
• ima hiter mladostni razvoj
• primerna za lažja tla
• priporoča se bolj globoko sajenje
• zelo dobro se skladišči
• primerna za pranje in pakiranje
• vsestransko uporabna in zelo okusna
• jedilni tip B
• vsebnost suhe snovi je 19,5%
• zelo primerna za praženje po ocenjevanju Društva za
 priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi

BARCELONA za pridelovalce

Zrelost: • srednje zgodnja sorta

Gomolji: • podolgovato ovalni 
• kožica je svetlo rumena
• meso je svetlo rumeno

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna proti virusom
• odporna proti krompirjevim ogorčicam
• odporna proti plesni
• odporna proti navadni krastavosti

Pridelek: • velik z debelimi gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• primerna za svežo uporabo
• se dobro skladišči do pozne jeseni
• zelo primerna za pakiranje in transport
• zelo tolerantna na sušo in vročino
• jedilni tip AB
• vsebnost suhe snovi je 19,5%
• zelo primerna za praženje po ocenjevanju Društva za
 priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi
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CONCORDIA nekoliko zgodnejša za ozimnico

Zrelost: • srednje zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni 
• kožica je rumena in gladka
• meso je rumene barve
• plitve do zelo plitve oči

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na nematode Ro1 in Ro4
• odporna na viruse
• odporna na Rizohtonio
• odporna na krastavost in plesen

Pridelek: • velik pridelek s srednje velikimi in izenačenimi
 gomolji  

Uporabnost in 
lastnosti:

• odlična jedilna kvaliteta
• primerna za pranje in pakiranje ter prodajo v
 trgovskih verigah

• zelo dobro skladiščenje
• jedilni tip B, za vse vrste rabe, tudi za pomfrit
• odlična za pripravo praženega krompirja po
 ocenjevanju Društva za priznanje praženega
 krompirja kot samostojne jedi

BERGERAC -
vijolični kifeljčar

posebna, za gurmane in dekoracijo jedi

Zrelost: • srednje zgodnja sorta

Gomolji: • podolgovato ovalni gomolji
• gomolji so majhni
• kožica je vijolične barve
• meso je vijolične barve
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na navadno krastavost
• srednje odporna na krompirjevo plesen na listih in
 gomoljih

• srednje odporna na viruse A, Y in virus zvijanja listov

Pridelek: • srednje velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• za svežo uporabo in prodajo
• za prodajo na tržnici in za restavracije, hotele ter
 gostinske obrate

• jedilni tip BC
• primerna za priloge in čips ter dekoracijo jedi
• vsebnost suhe snovi je 21,5%
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EVORA izredna kvaliteta z belim mesom, za ozimnico,
za vrtičkarje in pridelovalce

Zrelost: • srednje zgodnja sorta

Gomolji: • okroglo ovalni
• veliki
• izenačeni
• kožica je svetlo rumene barve, gladka in hitro dozori
• meso je bele barve
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjevo plesen na gomoljih
• odporna na krompirjevo plesen na listih
• odporna na navadno krastavost

Pridelek: • zelo velik 

Uporabnost in 
lastnosti:

• zelo kvalitetna sorta, okusna
• primerna za vsa pridelovalna območja
• zelo velik pridelek
• primerna za dolgo skladiščenje
• za prodajo na tržnici in v trgovskih verigah
• zelo primerna za pranje in pakiranje
• jedilni tip AB
• primerna za pripravo vseh vrst kakovostnih jedi
• vsebnost suhe snovi 19,2%

EXQUISA posebna, primerna za kuhanje in pečenje s kožico 

Zrelost: • srednje zgodnja sorta

Gomolji: • podolgovati do podolgovato ovalni gomolji
• gomolji so drobni
• kožica je temno rumene barve
• meso je rumene barve
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjevo plesen na listju
• odporna na krompirjevo plesen na gomoljih
• odporna na navadno krastavost
• odporna na viruse
• odporna na nematode A in F

Pridelek: • zelo velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• za svežo uporabo in prodajo
• za prodajo na tržnici in v trgovskih verigah
• jedilni tip A, solatni tip
• drobni gomolji
• primerna za kuhanje in pečenje s kožico
• vsebnost suhe snovi 22,5%
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MONALISA zelo okusna, vsestransko uporabna

Zrelost: • srednje zgodnja sorta

Gomolji: • podolgovato ovalni
• kožica je rumena z gladko kožico
• meso je rumeno
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjev rak
• odporna na plesen in navadno krastavost

Pridelek: • srednje velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• odlična, vsestransko uporabna
• primerna za sajenje v Primorju in Istri
• se dobro skladišči
• primerna za pakiranje
• jedilni tip AB
• vsebnost suhe snovi je 19,4%

GIOCONDA srednje veliki gomolji za glavni pridelek

Zrelost: • srednje zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni, srednje veliki
• kožica je rumene barve in zelo gladka
• meso je rumene barve
• očesa so zelo plitva
• gomolji so primerni za pranje

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1, Ro2 in Ro3
• odporna na navadno krastavost
• srednje odporna na krompirjevo plesen na listju
• odporna na krompirjevo plesen na gomoljih
• odporna na virus YNTN

Pridelek: • velik s srednje velikimi in izenačenimi gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• srednje zgodnja sorta, zelo okusna
• za svežo uporabo in skladiščenje do pozne jeseni
• primerna za pranje in pakiranje ter prodajo v
 trgovskih verigah

• jedilni tip AB
• primerna za kuhanje in pečenje
• ne potemni po kuhanju
• vsebnost suhe snovi je 17,3%
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SOLARA velik pridelek enako velikih gomoljev

Zrelost: • srednje zgodnja sorta

Gomolji: • ovalni
• kožica je rumene barve in gladka
• meso je rumene barve
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjevo plesen
• odporna na viruse Y in A
• odporna na virus zvijanja listov
• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1 inRo4
• odporna na krastavost in črno nogo

Pridelek: • velik in stabilen

Uporabnost in 
lastnosti:

• okusna jedilna sorta
• nadomestilo za sorto Sante
• zaradi dobre odpornosti na bolezni je primerna za
 ekološko proizvodnjo

• zelo dobro se skladišči do naslednje pomladi
• odporna na mehanske poškodbe
• zelo primerna za pranje, pakiranje in transport
• jedilni tip B, zelo široko uporabna

RED FANTASY zelo okusna in vsestransko uporabna

Zrelost: • srednje zgodnja sorta

Gomolji: • podolgovato ovalni
• kožica je rdeče barve in gladka
• meso je rumeno 
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• zelo dobro odporna na nematode Ro1, Ro4
• odporna na virus zvijanja listov
• odporna na plesen
• odporna na črno nogo
• odporna na navadno krastavost

Pridelek: • velik pridelek z izenačenimi gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• odličnega okusa in oblike
• primerna za vsa pridelovalna področja
• zelo dobra skladiščna sposobnost
• primerna za nadomeščanje sorte Desiree
• jedilni tip B, za široko uporabo
• primerna za pripravo vseh jedi
• odlična za pripravo praženega krompirja po
 ocenjevanju Društva za priznanje praženega
 krompirja kot samostojne jedi
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SYLVANA vsestransko uporabna, zelo okusna

Zrelost: • srednje zgodnja sorta

Gomolji: • okroglo ovalni
• veliki in izenačeni po velikosti in obliki
• kožica je svetlo rumene barve, zelo gladka
• meso je rumeno

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na plesen
• odporna na navadno krastavost
• odporna na ogorčice Ro1 in Ro4

Pridelek: • velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• zelo kvalitetna sorta, odličnega okusa
• primerna za vsa pridelovalna področja in tipe tal
• zelo tolerantna na sušo in vročino
• zelo dobro se skladišči
• jedilni tip B
• vsestransko uporabna za kuhanje in pečenje
• vsebnost suhe snovi 19,7%
• v Evropi hitro rastoča sorta

SPUNTA za kuhanje, pečenje in izdelavo njokov

Zrelost: • srednje zgodnja sorta

Gomolji: • podolgovati
• veliki
• kožica je rumene barve
• meso je svetlo rumene barve

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna proti krompirjevemu raku
• odporna na krompirjevo plesen 
• odporna na navadno krastavost 
• odporna na krompirjeve ogorčice

Pridelek: • zelo velik z debelimi gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• zelo razširjena v Južni Evropi
• primerna za kuhanje, pečenje in izdelavo njokov
• skladišči se dobro
• jedilni tip B
• po kuhanju ne spremeni barve
• vsebnost suhe snovi je 20,3%
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DESIREE najbolj razširjena sorta, standard

Zrelost: • srednje pozna sorta

Gomolji: • podolgovato ovalni
• veliki
• kožica je rdeča
• meso je rumeno
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjev rak
• odporna na plesen
• odporna na viruse zvijanja listov in Yntn

Pridelek: • zelo velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• najbolj razširjena sorta
• standardna sorta
• primerna za pridelovanje na različnih tipih tal in v
 različnih klimatskih pogojih

• tolerantna na sušo
• primerna za široko uporabo v kulinariki, za kuhanje,
 pečenje, praženje, predelavo in za pomfrit

• zelo dobro skladiščenje do pomladi
• jedilni tip B
• po kuhanju se ne razkuha in ne potemni

AGRIA odlična, vsestransko uporabna, tudi za predelavo

Zrelost: • srednje pozna sorta

Gomolji: • podolgovato ovalni gomolji
• gomolji so debeli do zelo debeli
• kožica je rumene barve
• meso je temno rumeno
• plitva očesa

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjevo plesen na gomoljih
• odporna na krompirjevo plesen na listih
• odporna na virusne bolezni
• odporna na navadno krastavost
• odporna na nematode Ro 1+4

Pridelek: • zelo velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• zelo okusna, vse stransko uporabna
• za prodajo na tržnici in v trgovskih verigah
• primerna za pranje in pakiranje
• zelo dobro se skladišči
• primerna za proizvodnjo čipsa in pomfrita
• jedilni tip BC
• primerna za kuhanje, pečenje, praženje, posebej še
 za pomfrit
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JELLY kakovostna, za pomfrit, zelo tolerantna na sušo

Zrelost: • srednje pozna sorta

Gomolji: • ovalni
• veliki
• izenačeni
• kožica je rumene barve in gladka
• meso je rumene barve
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na virusne bolezni
• odporna na krompirjeve ogorčice
• odporna na navadno krastavost
• odporna na plesen na listih in gomoljih

Pridelek: • izjemno velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• zelo kakovostna jedilna sorta
• primerna za dolgo skladiščenje, v primernem
 skladišču tudi do maja

• jedilni tip BC
• primerna za široko uporabo, tudi za pomfrit
• po kuhanju ne spremeni barve
• odlična za praženje po ocenjevanju Društva za
 priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi 



SEMENSKI KROMPIR - SREDNJE POZNE SORTE

Miklavška c. 73, SI-2311 Hoče   •   tel: +386 2 330 3817ROKO d.o.o. www.roko.siwww.roko.si

24

MONTE CARLO izredna kvaliteta z belim mesom, popolna
odpornost na vse krompirjeve ogorčice

Zrelost: • srednje pozna sorta

Gomolji: • srednji do veliki gomolji
• ovalni gomolji
• kožica je rdeče barve
• meso je bele barve

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna proti virusom
• odporna proti navadni krastavosti in plesni
• absolutno odporna na krompirjeve ogorčice Ro1,
 Ro2, Ro3, Pa2, Pa3, Ro4

• odporna na skladiščne bolezni

Pridelek: • velik s srednje debelimi gomolji

Uporabnost in 
lastnosti:

• zelo okusna
• visoka toleranca na sušo in vročino
• primerna za vsa pridelovalna področja
• nadomestilo za sorto Romano
• zelo dobro se skladišči
• jedilni tip AB, vsestransko uporabna
• za kuhanje, pečenje in pomfrit
• vsebuje 21,5% suhe snovi

KENNEBEC najbolj razširjena belomesnata sorta

Zrelost: • srednje pozna sorta

Gomolji: • okroglo ovalni
• zelo veliki
• kožica je svetlo rumena
• meso je bele barve
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na virus A, Yn, Yntn
• odporna na plesen
• odporna na krompirjev rak

Pridelek: • velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• zelo razširjena sorta na svetu
• odličen jedilni krompir
• široko uporabna sorta z belim mesom, tudi za pomfrit
• zelo dobro se skladišči
• jedilni tip BC
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ROMANO za ozimnico z krem belim mesom

Zrelost: • srednje pozna sorta

Gomolji: • okroglo ovalni
• veliki
• kožica je rdeče barve
• meso je krem barve
• očesa so zmerno globoka

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjevo plesen na gomoljih
• občutljiva na krompirjevo plesen na listih
• občutljiva na navadno krastavost

Pridelek: • velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• primerna za ozimnico
• nezahtevna za dolgo skladiščenje
• ima dolgo dormanco
• jedilni tip B
• primerna za pripravo vseh vrst kakovostnih jedi

MOZART odlična sorta za ozimnico

Zrelost: • srednje pozna sorta

Gomolji: • ovalni
• veliki
• kožica je atraktivno rdeče barve
• meso je rumene barve
• očesa so plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjeve ogorčice Ro1, Ro4
• odporna na krompirjev rak
• odporna na navadno krastavost in plesen

Pridelek: • zelo velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• zelo tolerantna na sušo in vročino
• primerna za dolgo skladiščenje
• primerna za pranje, pakiranje in prodajo v
 trgovskih verigah

• vsestransko uporabna, tudi za pomfrit in pražen
 krompir

• lahko nadomesti sorto Desiree
• jedilni tip AB
• po kuhanju se ne razbarva
• vsebnost suhe snovi je 20,6%
• zelo primerna za praženje po ocenjevanju Društva za
 priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi
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SANTE za ozimnico in predelavo v pomfrit

Zrelost: • srednje pozna sorta

Gomolji: • okroglo ovalni
• veliki in številni
• kožica je rumene barve
• meso je svetlo rumene barve
• očesa so srednje plitva

Odpornost 
proti boleznim in 
škodljivcem:

• odporna na krompirjevo plesen na gomoljih
• odporna na krompirjevo plesen na listih

Pridelek: • zelo velik

Uporabnost in 
lastnosti:

• ni zahtevna za pridelavo, za vse tipe tal
• za sajenje v vseh pridelovalnih območjih
• primerna za srednje dolgo skladiščenje
• jedilni tip B
• primerna za pripravo vseh vrst kakovostnih jedi



Legenda:
Jedilni tip A - solatni tip krompirja; struktura mesa gomoljev je čvrsta, tekstura je drobnozrnata in fina, krompir se
ne razkuha in se odlično reže
Jedilni tip B - vsestransko uporaben krompir; struktura mesa je srednje čvrsta, tekstura je drobnozrnata, gomolji so 
precej čvrsti, delno moknati, krompir se ne razkuha in je vsestransko uporaben za kuhanje, pečenje, praženje ter cvrtje
Jedilni tip C - precej moknat krompir; struktura mesa je rahla, tekstura je grobozrnata, gomolji so moknati, krompir
se srednje do precej razkuha in je primeren za predelavo v pomfrit ali čips ter za pripravo pirejev, kašic, kroketov in jedi
iz krompirjevega testa
Jedilni tip D - moknat krompir za predelavo v škrob; se ne prideluje v Sloveniji
Jedilni tip AB in jedilni tip BC - vmesna tipa; krompir ima lastnosti osnovnih tipov

• vodilni ponudnik semenskega krompirja v Sloveniji
• največja izbira sort, debelin ter pakiranj (v vrečah po 25 kg, 10 kg, 5 kg, 3 kg in 2,5 kg ter v big bag vrečah po 1100 kg 
 in 1250 kg)

• specializirano podjetje za trženje semenskega krompirja
• zastopnik in distributer največjih semenskih podjetij v Evropi, ki so tradicionalno žlahtnitelji in
 pridelovalci visoko kakovostnih sort

• dostava kupcu
• svetovanje pri izbiri sort in pridelavi krompirja tako za vrtičkarje kot tržne pridelovalce
• ponudba starejših, razširjenih sort, ki dajejo še vedno dovolj stabilen in kakovosten pridelek
• ponudba novih sort, ki veliko obetajo
• ponudba semena za ekološko proizvodnjo
• ponudba posebej priporočenih novejših sort, ki imajo večje pridelke, enako velike gomolje, gladko
 kožico, plitve oči, dobro prenašajo pranje, pakiranje in transport ter imajo dobre jedilne lastnosti.

- semenski krompir

• Semenski krompir
• Semena vrtnin
• Semena trav in krmnih rastlin
• Semenska žita in koruza
• Mineralno vitaminski dodatki

• Rezervni deli za kmetijske stroje
• Krmna žita in krmila
• Hrana za pse in mačke
• Fitofarmacevtska sredstva
• Rodenticidi in biocidi

• Substrati, zemlja in šota
• Organska gnojila
• Program baliranja
• Izdelki za vrtičkarje
• Vrtne pokrivalke

- prodajni program

Veleprodaja semenskega krompirja v Sloveniji:

ROKO inzeniring, proizvodnja, trgovina, d.o.o. 
Miklavška cesta 73, 2311 Hoče, Slovenija

Telefon: 02/330 3817, 02/330 3816
Gsm: 051 636 575
Fax: 02/330 3812
E-pošta: narocila@roko.si

Maloprodaja - AGROCENTER ROKO
Telefon: 02/330 3825
Fax: 02/330 3823
E-pošta: agrocenter@roko.si



Strokovno svetovanje:
ALEN MLAKAR
univ. dipl. ekon.
gsm: 031 670 985
e-mail: alen.mlakar@roko.si
ANKA PURGAJ PUŽ
dipl. ing. agr.
gsm: 031 423 889
e-mail: anka@roko.si

Zastopniki na terenu:
KARMEN KOMPARA
gsm: 031 023 344 - Primorska, Gorenjska, Notranjska
CVETO ZUPAN
gsm: 041 697 083 - Osrednja Slovenija, Savinjsko-Šaleška, Posavje
TADEJ SENEKOVIČ
gsm: 031 787 501 - Dolenjska, Notranjska, Bela Krajina
EDUARD KOVAČ
gsm: 041 768 288 - Koroška, Osrednještajerska
IGOR TAŠNER
gsm: 041 606 181 - Pomurje, Vzhodnoštajerska

TRADICIONALNA SLOVENSKA SORTA “KIFELJČAR”
Kresnik


