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Okusne in odporne sorte krompirja
Predstavljamo tri sorte krompirja, ki so odporne proti plesni in jih uvrščamo med sorte prihodnje 
generacije. Ne zgrešite tudi nasveta za dobro ozimnico domačega krompirja.

V rtičkarji največkrat sadijo 
zgodnjo sorto krompirja 
twister, ki jo pobiramo 80 

dni po sajenju. Za ekološko pridela-
vo je uveljavljena srednje pozna sor-
ta alouette. Med poznimi sortami 
pa so navdušeni nad sorto levante. 
Za vrtičkarje so največje darilo na-
rave, saj lahko pridelajo krompir 
brez škropljenja. Sorte tako imeno-
vane prihodnje generacije združu-
jejo naravno odpornost proti krom-
pirjevi plesni, ki jo najdemo pri div- 
jih sortah, z okusnostjo in visoko 
kakovostjo krompirja. Razvite so s 
pomočjo običajnih postopkov opra-
ševanja in naravne selekcije.
Konec februarja ali v začetku marca 
si zagotovite najboljši semenski 
krompir, ki je na razpolago v Slove-
niji. Priporočamo zlasti tri sorte in 
presenečeni boste, da so pakirane 
tudi v količinah, primernih za vrtič-
karje. Twister je srednje zgodnja 
sorta, primerna za ekološko in kon-
vencionalno pridelavo, ki daje dobre 
pridelke. Ta sorta krompirja je oku-
sna in zagotavlja najzgodnejši eko-
loški krompir. Popolnoma je odpor-
na proti plesni tako na listih kot 
gomolju in precej odporna za viruse 
in krastavost. Gomolji so odporni 
proti udarcem pri izkopu, imajo 
tudi dobre kulinarične lastnosti. 
Barva kožice in mesa je rumena,  
gomolji so precej veliki, lepe ovalne 
oblike. Krompir je torej lep na po- 
gled, se dobro skladišči in je odličen 
za kuhanje in pečenje.
Levante je sorta krompirja, ki zago-
tavlja velik pridelek, saj tvori veliko 
število gomoljev. Ta sorta je med 
vsemi sortami trenutno najodpor-
nejša proti plesni tako na listih kot 
na gomoljih. Dobro se skladišči, uvr- 
ščamo jo med srednje pozne sorte. 
Kožica je gladka in rumena, barva 
mesa pa svetlo rumena. Gomolji so 
veliki, čvrsti, ovalno podolgovati in 
izenačene velikosti. Krompir je do- 
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bre jedilne kakovosti, vsestransko 
uporaben, s primerno vsebnostjo 
suhe snovi. Alouette je srednje zgo-
dnja, vsestransko uporabna jedilna 
sorta z rdečo kožico, primerna za 
ekološko pridelavo. Tudi ta sorta je 
odporna proti krompirjevi plesni na 
listih in gomoljih, zato preventivni 
ukrepi proti tej bolezni niso potreb-
ni. Tvori precej velike podolgovate 
gomolje s temno rdečo kožico, pli-
tvimi očesi in rumeno barvo mesa. 
Sorta je precej dobra za svežo pora-
bo, kuhanje in industrijsko predela-
vo. Sorta alouette in je primerna za 
srednje dolgo skladiščenje.

Dobro seme – dober pridelek
Cena za semenski krompir nikoli ni 
previsoka, saj zagotavlja zdrav pri-
delek in visok donos. Kakovost se-
menskega krompirja redno nadzo-
rujejo in spremljajo od proizvajalca 
do pridelovalca, izvajajo tudi števil-
ne teste, ki zagotavljajo seme najviš-
je kakovosti. Ponovno sajenje do-
mačega krompirja, ki ste ga sadili v 
preteklem letu na vrtu in shranili za 
seme, ni priporočljivo.
Med zgodnjimi sortami, ki zagotav- 
ljajo prvi mladi krompir, so vrtič-

Sorta twister zagotavlja najzgodnejši ekološki krompir.

karji navdušeni še nad sortama rivi-
era in la strada. Okusna in zgod- 
nja je tudi sorta ranomi. Za krom-
pir, ki je namenjen ozimnici, pa naj-
več sadijo sorte levante, rudolph 
in agria. Krompirjeva plesen je ena 
izmed najpogubnejših bolezni krom- 
pirja, ki lahko v manj kot treh te-
dnih uniči rastline in onemogoči 
pridelek, zato sadite sorte, ki so od-
porne proti tej nevarni bolezni. Pro-
ti plesni so odporne samo tri sorte 
krompirja prihodnje generacije, ki 
smo jih obširneje predstavili v član-
ku (twister, alouette, levante). Ko se 
dokončno znebite potrebe po inten-
zivni zaščiti pred krompirjevo ples-
nijo, lahko tako tudi prispevate k 
trajnostnemu razvoju na celotnem 
planetu.
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