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IGOR TAŠNER - Pomurje, Vzhodnoštajerska
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Nakup semenskega krompirja je možen v vseh kmetijskih trgovinah, semenarnah, vrtnih 
centrih, gradbeno tehničnih centrih in mešanih trgovinah po vsej Sloveniji.
Semenski krompir je pakiran v naslednja pakiranja:
• Vreča juta v količini 25 kg in 10 kg
• Vreča mrežasta v količini 10 kg, 5 kg in 3 kg ter 2,5 kg 
• Vreča jumbo v količini 1100 kg in 1250 kg

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

TRADICIONALNA SLOVENSKA SORTA “KIFELJČAR”
Kresnik

je clan GIZ-a Semenarstvo Slovenije

V naši ponudbi so številne sorte, ki so prilagojene na klimatske razmere v Sloveniji. Prideloval-
cem ponujamo seme standardnih sort krompirja in seme novejših sort. Prednosti novejših 
sort so v večji rodnosti, gladki kožici, plitvih očesih, srednje velikih in izenačenih gomoljih. 
Večina novejših sort je primernih za pranje, pakiranje in prodajo v trgovskih verigah. Glavni 
cilj pri izbiri sort je dobra jedilna kakovost in namen uporabe ter dobro skladiščenje.

ROKO d.o.o. je vodilni ponudnik semenskega krompirja v Sloveniji. Začetki trženja semen-
skega krompirja segajo v leto 1994. V začetku je podjetje distribuiralo standardne sorte, 
kasneje pa preizkušalo in dodajalo v svojo ponudbo nove sorte. Sedaj smo zastopnik in dis-
tributer največjih semenskih podjetij v Evropi, ki so žlahtnitelji in pridelovalci semena visoko 
kakovostnih sort krompirja z dolgo tradicijo. V ponudbi imamo tudi semenski krompir, ki je 
certifi ciran za ekološko pridelavo. Sorte so primerne za vrtičkarje, samooskrbne kmetije in 
tržne pridelovalce. Poleg visoke kakovosti semena, vam nudimo strokovno svetovanje tako 
o sortah kot o pridelavi krompirja.

V Sloveniji je pridelava krompirja tradicionalno prisotna v vseh regijah. Krompir je bil v 
preteklosti zelo pomembno živilo, ki ponovno pridobiva na popularnosti in se vse več 
uporablja v slovenski kulinariki.

Ponosni smo, da lahko slovenskim pridelovalcem ponudimo najnovejše sorte krompirja, 
ki jih sadijo tudi v drugih evropskih državah, s katerimi lahko pridelovalci dosežejo odlične 
pridelke in dobiček.

Dobavitelji semenskega krompirja:

Pridelava krompirja se začne s kvalitetnim 
certifi ciranim semenom

www.roko.si
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          TIP A   za solate in pečenje
          TIP AB  za solate, pečenje in praženje

           TIP B za praženje in pire
           TIP BC  za praženje, pire in cvrtje
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ZELO ZGODNJE SORTE  /  60-75 dni ZGODNJE SORTE  /  75-85 dni SREDNJE ZGODNJE SORTE  /  85-110 dni SREDNJE POZNE SORTE  /  110-130 dni

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  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

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  PRIDELEK: • zelo velik  UPORABNOST 
IN LASTNOSTI: • za pridelavo prvega krompirja • primerna za svežo uporabo 
in prodajo na trgu ter v trgovskih verigah • se dobro skladišči, dobro prenaša 

pranje in pakiranje • jedilni tip AB • vsestransko uporabna

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  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

BELLAROSA - primerna za lahka tla, odličen okus
ZRELOST: • zelo zgodnja sorta  GOMOLJI: • ovalni • veliki • kožica je rdeča • meso 

je rumene barve • očesa so plitva  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

COLOMBA - 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  
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
• jedilni tip AB • po kuhanju se ne razbarva

CORINNA - gomolji z gladko kožico
ZRELOST: • zelo zgodnja sorta  GOMOLJI: • ovalni • 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  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 • ne potemni po kuhanju

KRESNIK (kifeljčar) - avtohtona slovenska sorta
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  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 A • seme pridelano v Sloveniji

MONTREAL - debeli gomolji in krem belo meso
ZRELOST: • zelo zgodnja sorta  GOMOLJI: • okroglo ovalni gomolji • debeli 
gomolji • kožica je svetlo rumene barve • meso je krem bele barve • očesa so 
plitva  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

ACTRICE - zgodnja, za glavni pridelek
ZRELOST: • zgodnja sorta  GOMOLJI: • okroglo ovalni • srednje veliki do veliki

• kožica je rumene barve • meso je svetlo rumene barve • plitva očesa  
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

MARABEL - uporabna za pripravo vseh vrst jedi
ZRELOST: • zgodnja sorta  GOMOLJI: • ovalni • izenačeni • kožica je rumene barve 
in gladka • meso je rumene barve • plitve oči  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 • po kuhanju ne spremeni barve in se ne razkuha

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  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

BERNINA - odlična, za vsa pridelovalna območja
ZRELOST: • srednje zgodnja sorta  GOMOLJI: • podolgovati ovalni • izenačeni

• kožica je rumena in gladka • meso je rumene barve in čvrsto • očesa so plitva
PRIDELEK: • zelo velik  UPORABNOST IN LASTNOSTI: • primerna za vsa 

pridelovalna območja in srednje težka tla • odporna na sušo in visoke tempera-
ture • odličen okus in čvrstost • zelo primerna za pranje, pakiranje, lupljenje in 

transport ter prodajo v trgovske verige • jedilni tip AB • za pripravo različnih jedi
• po kuhanju ne spremeni barve in se ne razkuha

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  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

EVORA - izredna kvaliteta z belim mesom
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  PRIDELEK: • zelo velik  UPORABNOST IN LASTNOSTI: • zelo 

kvalitetna sorta, okusna • primerna za vsa pridelovalna območja • 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 jedi

EXQUISA - posebna, baby kifeljčar
ZRELOST: • srednje zgodnja sorta  GOMOLJI: • podolgovati do podolgovato ovalni 
• kožica je rumena in gladka • meso je rumene barve • očesa so plitva  PRIDELEK: 
• zelo velik • veliko število srednje drobnih gomoljev  UPORABNOST IN
LASTNOSTI: • primerna za kuhanje in pečenje s kožico • primerna za vsa 
pridelovalna območja • posebno fi ni okus • primeren za pranje, pakiranje in 

transport za trgovske verige ter prodajo na tržnicah • jedilni tip A • čvrst solatni 
tip • po kuhanju ne spremeni barve in se ne razkuha

RED FANTASY - vsestransko uporabna
ZRELOST: • srednje zgodnja sorta  GOMOLJI: • podolgovato ovalni • kožica je 
rdeče barve in gladka • meso je rumeno • očesa so plitva  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 vrst jedi

AGRIA - 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  PRIDELEK: • zelo velik  UPORABNOST IN LASTNOSTI:

• zelo okusna, vsestransko 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 B

JELLY - kakovostna, za pomfrit, tolerantna na sušo
ZRELOST: • srednje pozna sorta  GOMOLJI: • ovalni • veliki • izenačeni • kožica je 
rumene barve in gladka • meso je rumene barve • očesa so plitva  PRIDELEK:
• izjemno velik  UPORABNOST IN LASTNOSTI: • zelo kakovostna jedilna sorta
• primerna za dolgo skladiščenje, v primernem skladišču tudi do maja • jedilni 

tip B • primerna za široko uporabo, tudi za pomfrit • po kuhanju ne spremeni 
barve

MONTE CARLO - izredna kvaliteta
ZRELOST: • srednje pozna sorta  GOMOLJI: • ovalni • srednji do veliki • kožica je 
rdeče barve • meso je bele barve  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 B, vsestransko uporabna

MOZART - odlična sorta za ozimnico
ZRELOST: • srednje pozna sorta  GOMOLJI: • ovalni • veliki • kožica je atraktivno 
rdeče barve • meso je rumene barve • očesa so plitva  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


