
48.  ČLANEK 

TEMA : KROMPIR 

Krompir je ena najbolj razširjenih vrtnin v zmernem podnebju. Pozne zmrzali v 
maju lahko uničijo krompirjeve poganjke. Krompir se razmnožuje z gomolji. 
Gomolje iz preteklega leta ni priporočljivo saditi, ker se rastline in gomolji zelo 
hitro okužijo z virusi. Če sadimo okužene gomolje je pridelek manjši in manj 
kakovosten. Vedno sadimo manjše semenske gomolje, ker veliki poženejo več 
poganjkov. Najobilnejši pridelek bomo dobili če bomo sadili majhne gomolje, ki 
bodo imeli le 2 do 3 očesa, tako preprečujemo tudi kopičenje gomoljev blizu 
površine zemlje.  

Krompir lahko gojimo  v zelo različni zemlji. Najbolje pa uspeva v globoki, 
rodovitni, za vodo dobro prepustni zemlji, v kateri je veliko organskega gnoja, 
ki v suhem vremenu zadržuje vlago. Preden krompir sadimo nikar ne potresajmo 
apna. Zgodnje sorte krompirja so: vesna, saskia, jearla, ulster in sceptre. Srednje 
pozne sorte so : igor, cvetnik in desiree. Pozna sorta pa je jaka.  

Zgodnje sorte krompirja lahko pobiramo že tri mesece po sajenju to je junija ali 
julija. Krompir je zrel takrat, ko je v polnem razcvetu. Izkopljemo ga ko ga 
potrebujemo. Srednje pozne in pozne sorte izkopavamo od avgusta dalje. 
Izkopane gomolje pustimo na tleh še 2 do 3 ure, da se osušijo. Krompir 
kopljemo z vilami, ki imajo ploščate roglje, da gomolje čim manj poškodujemo. 
Če je deževno vreme, sušimo gomolje v garaži, zaprti gredi ali pod folijo. Paziti 
moramo, da poberemo vse gomolje, da se naslednje leto ne bi prenašale bolezni.  

Shranjujemo samo trde zdrave gomolje. Poškodovane gomolje takoj porabimo 
ali pa jih zavržemo. Shranimo jih v prostor, kjer pozimi ne zmrzuje. Za 
shranjevanje so najbolj primerne nizke gajbice. Krompir shranjujemo v temnih 
prostorih ali pa ga pokrijemo s črno folijo.  

Krompirjeva plesen je najpomembnejša bolezen, posebno v toplih in vlažnih 
letih od junija dalje. Znaki obolenja se pojavijo najprej na listih v obliki rumenih 
peg na zgornji strani. Na spodnji strani povrhnjice se pojavi snežno bela 
plesniva prevleka. Trosovnike spere dež v zemljo, kjer okužijo še gomolje. 

 

VIR: knjiga Pridelovanje vrtnin, Tony Biggs, založba Kmečki glas, 1986 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


