
Uporaba vsestranska uporaba
 
 

Značilnosti rastline
Zgodnost  srednje zgodnja
Začetni razvoj zmeren
Barva cveta bela

Značilnosti gomoljev
Barva kožice rumena
Barva mesa svetlo rumena
Oblika gomolja ovalni
Število gomoljev srednje
Velikost gomoljev velika
Izenačenost gomoljev izenačeni
Globina očes zelo plitva
Vsebnost suhe snov 17%
Podvodna teža 310
Kuharski tip AB
Poškodbe pri izkopu precej občutljiva
Črnenje gomoljev malo občutljiva
Dormanca srednja

Odpornost
Nematode RO 1-4 odporna 
Nematode RO 2-3 dovzetna
Nematode PA2 dovzetna
Nematode PA3 dovzetna
Yn-virus imuna
Yntn-virus imuna
Krastavost precej občutljiva
Prašna krastavost zelo občutljiva
Plesen na gomoljih malo občutljiva
Plesen na listih precej občutljiva
Tobakov mozaik precej odporna
Krompirjev rak 1 odporna
Krompirjev rak 2 nekoliko občutljiva
Krompirjev rak 6 nekoliko občutljiva
Metribuzin dokaj občutljiva

Arizona.
Srednje zgodnja jedilna sorta, ki tudi v ekstremnih 

klimatskih pogojih daje zelo velike pridelke.

• Veliki ovalni in izenačeni gomolji z rumeno kožico in 
svetlo rumenim mesom.

• Primerna za kuhanje, z visokimi pridelki, nizko 
vsebnostjo suhe snovi in se srednje dolgo skladišči.

• Dobra prenaša temperaturne strese, odporna je na 

viruse in ima velike zanesljive pridelke.

Lastnosti 

 Gojenje Opis   1 / 2

Interseme

Tržaška cesta 202 , 1000 Ljubljana / Slovenija

T +386 1 256 57 22  /  F +386 1 256 57 24

I www.interseme.si
An Agrico company.

Ustvarjajmo svet
krompirja skupaj.



Spravilo
Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je Arizona 
nekoliko občutljiva na črnenje gomoljev in precej občutljiva na 
mehanske poškodbe.

Skladiščenje
Arizona ima povprečno dormanco in je primerna za srednje dolgo 
skladiščenje (6 mesecev) pri temperaturi 5oC.

Pleveli
Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči močno listno reakcijo in delno 
zmanjša pridelek.

Fungicidi
Potrebna je dosledna preventivna zaščita rastlin, ker je Arizona precej 
občutljiva na krompirjevo plesen.

Gnojenje1

Dušik:  standardni odmerek -10%, boljši učinek v split  
  aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti  
  gomolji.
Fosfor:  standardni odmerek
Kalij:   standardni odmerek

Prirpava semena
Večkratno odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost 
pridelka in na izenačenost gomoljev. Pravilna nakalitev z 
odstranitvijo aplikalnega kaliča je najboljša metoda pred saditvijo za 
dober nastavek gomoljev.

Razdalja
28/35: 27 cm (50,000 plants/ha).
35/55: 30 cm (45,000 plants/ha).

1: Z analizo zemlje določimo pravilen odmerek gnojil. 
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