
Sortni izbor krompirja v letu 2017 

Preglednica 1: Najbolj razširjene tuje sorte krompirja v Sloveniji  

 
Sorta Zgodnost Gomolji Barva Barva Nekatere pomembne lastnosti Uporabnost 

  (9,5-3)   mesa kožice     

Zgodnje sorte       

ARROW 9,5 okroglo ovalni, debeli bela svetlo rjava lepa oblika, dober okus, primerna za prekrivanje, 

odporna na rumeno ogorčico, primerna le do jeseni (do 

septembra ali oktobra) 

kuhanje in pečenje 

RIVIERA 9,5 debeli, okroglo ovalni svetlo rumena svetlo rumena dober okus, primerna za prekrivanje, odporna na 

rumeno ogorčico, občutljiva na krompirjevo plesen na 

listih in gomoljih ter na rjavo pegavost 

kuhanje in pečenje 

ACTRICE 9,5 debeli, okroglo ovalni svetlo rumena svetlo rumena  velik zgoden pridelek, lepa oblika, dober okus, primerna 

za prikrivanje, prikmern ado noveg aleta  

kuihanje in pečenje 

ADORA 9 ovalni, debeli svetlo rumena svetlo rumena primerna za prekrivanje, pranje gomoljev, odporna na 

rumeno ogorčico, manj izenačeni gomolji  

kuhanje in pečenje 

CARRERA 9 ovalni, debeli temno rumena rumena hitro polni gomolje, za prekrivanje in pranje,odporna na 

rumeno krompirjevo ogorčico, povprečna jedilnost, 

precej vlažna, primerna do jeseni, srednje občutljiva na 

krompirjevo plesen 

kuhanje 

CATANIA 9 ovalni rumena rumena velik pridelek, oblikuje večje število stebel z velikim 

številom srednje debelih gomoljev 

kuhanje in pečenje 

COLOMBA 9 ovalni svetlo rumena rumena dobra zgodna sorta, občutljiva na sušo, ko je lahko 

močno steklasta 

kuhanje 

LADY CHRISTL 9 ovalni rumena rumena zelo dober okus, lep oblike, občutljiva na sušo    kuhanje 

BARCELONA 8,5 ovalni rumena rumena velik pridelek, srednje debeli gomolji, odporna proti 

ogorčicam 

kuhanje 

BELLAROSA 8,5 zelo debeli, okroglo ovalni rumena rdeča velik pridelek, hiter vznik, slabša oblika, nekroze na 

gomoljih, kratka dormanca, globja očesa 

kuhanje 

CASABLANCA 8,5 ovalni krem bela rumena kakovostna zgodna sorta kuhanje in pečenje 

EVEREST 8,5 ovalni svetlo rumena rumena zelo velik pridelek, gomolji zelo debeli, nižja vsebnost 

sušine 

kuhanje 

 

PRIMURA 8,5 srednji, ovalni rumena rumena rodna, primerna za prekrivanje, pranje gomoljev, 

občutljiva na virusne bolezni  

kuhanje 

AGATA 8 ovalni, srednji rumena rumena primerna za ekološko pridelavo kuhanje in pečenje 

ANUSCKA 8 ovalni, debeli temno rumeno rumena zelo dobrega okusa, primerna za prekrivanje in pranje 

gomoljev 

kuhanje in pečenje 

ESMEE 8 ovalni rumena rdeča zelo velik pridelek, zelo debeli gomolji, nizka vsebnost 

suhe snovi 

kuhanje, voden 

JAZZY 8 dolgi, drobnejši rumena rumena srednji pridelek kuhanje, tip A 



MARIS BARD 8 zelo debeli, okroglo ovalni bela bela debeli gomolji, občutljiva na nekroze na gomoljih, 

navadno krastavost, steklavost in rjavo pegavost 

kuhanje, do februarja 

Srednje zgodnje sorte       

ARIZONA 7,5 ovalni svetlo rumena rumena rodovitna srednje zgodna sorta, odporna proti suši kuhanje 

ELFE 7,5 srednji, ovalni temno rumena rumena zelo dobrega okusa, odporna na napake v mesu 

gomoljev, občutljiva na sencor, srednje občutljiva na 

krompirjevo plesne na listih 

kuhanje in pečenje 

EXCELLENCY 7,5 ovalni rumena rumena zelo velik pridelek, občutljiva na metribuzin kuhanje, pečenje in pomfrit 

GOURMANDINE 

 

7,5 ovalni svetlo rumena temno 

rumena 

majhen pridelek, gomolji drobni in številni, 

povprečnega okusa  

kuhanje, pečenje, pomfrit 

NATASCHA 7,5 ovalni temno rumena rumena dober pridelek, odličen okus, gomolji lepih oblik, ob 

suši mogoča rjava pegavost 

kuhanje, tip AB 

ARINDA 7 debeli, podolgovati  svetlo rumena svetlo rumena zelo dobrega okusa, odporna na rumeno krompirjevo 

ogorčico, občutljiva na krompirjevo plesen na listih, ob 

stresu močno izrašča 

kuhanje in pečenje  

MARABEL 7 srednji, okrogli rumena rumena velik pridelek, zelo dobrega okusa, pranje, odporna na 

rumeno krompirjevo ogorčico, ni primerna za lahka 

peščena tla, zahtevna sorta za pridelavo 

kuhanje in pečenje 

do marca 

Srednje pozne sorte           

CAROLUS 7 ovalni 

 

svetlo rumena vijolična številni srednje debeli gomolji, pridelek velik kuhanje, pečenje, pomfrit 

FRANCELINE 6,5 dolgi, kifeljčar  rumena rdeča rdeč kifeljčar, prepozen za nadomestilo Kresniku kuhanje 

MUSICA 6,5 ovalni rumena rumena srednje rodna, občutljiva na sušo, mogoča steklavost in 

rjava pegavost  

kuhanje 

RED FANTASY 6,5 srednji, ovalni rumena rdeča velik pridelek, oblika in izenačenost, bolj vlažno meso 

od sorte Desiree, srednje občutljiva na sencor 

kuhanje in pečenje 

SANTE 6,5 srednji, ovalni rumena svetlo rumena odpornost proti boleznim in škodljivcem, tudi 

ogorčicam, lahko slabša kakovost, kratka dormanca, ni 

za lahka tla, ob suši rjava pegavost 

kuhanje in pečenje 

SOLARA 6,5 srednji, ovalni rumena rumena odpornost proti virusnim boleznim in rumeni ogorčici, 

povprečna jedilna kakovost 

kuhanje 

SOPRANO  6,5 ovalni krem rumena srednji pridelek, gomolji srednej debeli, številni, 

povpečnega okusa 

kuhanje, pečenje 

VOLARE 6,5 

 

ovalni rumeni rumeni zelo velik pridelek, gomolji zelo debeli, nizka vsebnost 

suhe snovi 

kuhanje, voden 

CONCORDIA 6 ovalni rumena rumena  izenačena, dobra jedilnost večnamenska 

DESIREE 6 srednji, podolgovati svetlo rumena rdeča odličen okus, občutljiva na navadno krastavost, belo 

nogo, deformacije 

večnamenski krompir 

MONTE CARLO  6 ovalni bela rdeča dober pridelek, lepe oblike, srednji gomolji, ob suši 

mogoča steklavost, odporna proti ogorčicam  

kuhanje 

ROMANO 6 debeli, okroglo ovalni krem bela rdeča velik pridelek na lažjih tleh, nekroze na gomoljih, oblika 

gomoljev, navadna krastavost, ob suši mogoča 

steklavost 

kuhanje 



RUDOLPH 6 okroglo ovalni, debeli krem bela rdeča zelo dober pridelek, groba kožica, očesa kuhanje 

SYLVANA 6 ovalni rumena rumena velik pridelek, debeli gomolji, ob suši lahko močna 

steklavost 

kuhanje 

Pozne sorte           

CARLINGFORD 5,5 drobnejši bela svetlo rjava odpornost proti virusnim boleznim, občutljiv na sivenje 

v mesu gomoljev in steklavost 

kuhanje 

JELLY 5,5 debeli, ovalni rumena rumena velik pridelek, lepa oblika gomoljev, jedilna kakovost, 

odporna na stresne razmere 

kuhanje, pečenje in pomfrit 

KENNEBEC 5,5 zelo debeli, okroglo ovalni bela bela okusnost, občutljivost na krompirjevo plesen na 

gomoljih in strojni izkop 

kuhanje in pečenje 

MOZART 5,5 ovalni gomolji rumena rdeča zelo velik pridelek, oblika, izenačenost, v stresnih 

razmerah je možna steklavost 

kuhanje 

AGRIA 5 debeli, podolgovato ovalni rumena rumena okusnost, odpornost na virusne bolezni, deformacije 

gomoljev, občutljiva na krompirjevo plesen, ob suši 

možna steklavost 

pomfrit, kuhanje in pečenje 

MANITOU 5 ovalni rumena rdeča velik pridelek, izenačen, dobrega okusa kuhanje 



Preglednica 2: Nekatere manj razširjene in novejše tuje sorte krompirja v Sloveniji  

 
Sorta Zgodnost Gomolji Barva Barva Nekatere pomembne lastnosti Uporabnost 

  (9,5-3)   mesa kožice     

CELTIANE 9 dolgo ovalni svetlo rumena rumena velik pridelek srednje debelih gomoljev  kuhanje in pečenje ter 

pomfrit 

ALOUETTE 6,5 dolgo ovalni svetlo rumena rdeča velik pridelek srednje debelih gomoljev, odlična jedlina 

sorta 

primeren za kuhanje in 

pečenje 

EVORA 8 okroglo ovalni bela svetla zelo velik pridelek srednje številnih srednje debelih 

gomoljev, povpečnega okusa  

kuhanje 

GALA 8,5 okroglo ovalni svetlo rumena svetlo rumena velik pridelek večjega števila drobnejših gomoljev, 

solatni tip 

kuhanje in pečenje, za 

solate 

CERSIA 8,5 dolgo ovalni svetlo rumena rdeča drobnejši gomolji, pridelek velik, po okusu malo kisel kuhanje, pečenje 



Preglednica 3: Slovenske sorte krompirja 

 
Sorta Zgodnost Gomolji Barva Barva Nekatere pomembne lastnosti Uporabnost 

  (9,5-3)   mesa kožice     

KIS SLAVNIK 9,5 dolgo ovalni, zelo debeli svetlo rumena svetlo rumena zelo zgoden velik pridelek debelih izenačenih gomoljev, 

hitro polni gomolje, za pranje in prekrivanje, gomolji 

izenačeni, primerna do novega leta, nižja vsebnost suhe 

snovi  

kuhanje, pečenje, pomfrit 

KRESNIK 8,5 dolgi, kifeljčar bela svetla kakovostna za zgodno porabo, občutljiva na 

krompirjevo plesen na gomoljih, nekroze in sladkorni 

konec 

kuhanje in pečenje, solate 

KIS VIPAVA 8,5 okroglo ovalni bela modro vijolična za zgodno porabo in ozimnico, ob kuhanju se kožica 

razbarva, srednje globoka očesa, vičja vsebnost suhe 

snovi 

kuhanje in pečenje, pomfrit  

KIS SAVINJA 7,5 okroglo ovalni bela svetla zelo velik pridelek, večje število izenačenih debelih 

gomoljev, srednje pritva očesa, odporna proti 

krompirjevi plesni, občutljiva na pokanje gomoljev 

kuhanje in pečenje 

KIS KOKRA 6,5 okroglo ovalni krem bela svetla ekološka pridelava, odporna proti krompirjevi plesni, 

srednje globoka očesa 

kuhanje in pečenje 

KIS KRKA 6,5 okroglo ovalni bela svetla zelo velik pridelek, primerna za sušne razmere in lahka 

tla, debeli gomolji 

kuhanje in pečenje 

KIS MURA 6 ovalni svetlo rumena svetla izenačenost, dobro skladiščenje, primenra za pranje, 

občutljiva za sušo 

kuhanje in pečenje 

BISTRA 5 okrogli , drobnejši bela svetla zelo dobra aroma, primerna za ekološko pridelovanje, 

srednje globoka očesa, drobnejši gomolji, ob suši možna 

steklavost 

kuhanje in pečenje 

KIS SORA 5 ovalni krem bela svetla odlična jedilnost, velik pridelek, primerna za hladno 

skladišče, občutljiva na plesen na gomoljih, ob suši 

možna steklavost 

solatni tip kuhanja (A), 

večnamenska, tudi pomfrit 

 


