Poznejše setve korenja
Najbolj poznana nam je setev korenja spomladi, brez večjih težav pa ga lahko
sadimo v razmakih in imamo mladi korenček vedno pri roki. Če ga sejemo
avgusta se bomo s tem izognili napadu najhujšega škodljivca za korenje, ki se
imenuje korenjeva muha. Sejemo ga zaradi korena vendar so užitni tudi njegovi
listi, ki se lahko uporabijo za kremno špinačo. Za setev potrebujemo rahla tla,
globoka, strukturna in s hranilnimi snovmi bogata tla. Če vrt ne ustreza
opisanim zahtevam, to popravimo tako, da zemlji premešamo obilo dobro
zrelega komposta. Najboljši zelenjavni sosedi so zanj grah, česen, por, solata…
Če sadimo pozno si izberemo zgodne sorte, ker korenček kali tudi 20 dni in več,
pri poznejših pa tvegamo, da bomo imeli manjše korenčke, ker bo lahko hladna
jesen. Sadi se ga v vrstah, ker lažje odstranjujemo plevel in med vrstami naj bo
15 cm razmaka in seme naj bo posajeno 1 do 2 cm globoko. Če je po setvi
sušno obdobje, moramo posevek redno zalivati, ker se v nasprotnem primeru
lahko zgodi, da se kaleče seme posuši. Sočen korenček si pridobimo s
primernimi razmerami, kar pomeni, da ga redno zalivamo, dogmojujemo in da
pravočasno spravimo pridelek, kar je najpomembnejše, če ga spravljamo
prepozno, se poveča vlaknasta sredica, kar škoduje sočnosti saj se s tem
zmanjša mesnati del korena. Dozorelost dosežejo rastline, ko začno rumeneti
zunanji listi in takrat poberemo pridelek. Če ga sadimo pozneje, je korenček
primeren za sprotno rabo in ga pustimo v zemlji dokler nam vreme to dopušča.
Kornjeva muha pa je ličinka muha, ki odlaga svoje iztrebke v korenje in zaradi
tega korenje postane neprivlačno na pogled in je slabše kvalitete ter grenkega
okusa. Zaradi napada muhe pa ostane majhno in se ne debeli ter začne gniti.
Odrasla muha je črne barve in ima rjavo glavo ter je velika 4‐ 5 mm, jajčeca pa
so umazano bele barve, ličnka je bela in meri 6 do 8 mm in je v zadnjem delu
nekoliko širša. Če je rastlina napadena se vidi po listju, ki je na začetku vijolične
barve in kasneje porumeni ter se posuši. Muha odloži približno okoli 100 jajčec
in sicer najraje na vlažnih tle, ki pa so tudi zaraščena in so primerno lahka. Bube
prezimijo v tleh in za učinkovito preganjanje je pomemben kolobar, ki
predvideva korenje na istih tleh vsake štiri leta. Priporočena je zelo zgodnja
setev ali pa zelo pozna ter izkop konec avgusta. Zemljo je priporočljivo povaljati
in s tem preprečiti razpoke, kjer muha odlaga jajčeca, priporoča pa se tudi, da
med korenček posadimo čebulo, ker s svojim vonjem odganja muho. Če so
rastline napadene jih je potrebno populiti in uničiti.
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