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Korenček

Korenček vsebuje veliko betakarotena, ki velja za pomemben antioksidant. Betakaroten se v telesu ob prisot-
nosti maščob pretvori v vitamin A. Vitamin A je pomemben za dober vid, ter lep in zdrav videz kože ter las. Ste 
pripravljeni za vzgojo domačega korenja?

Gnojenje korenčka
Korenček sadite na grede, kjer ste s hlevskim gnojem nazadnje gnojili pred tremi leti. Pri pridelavi korenčka bo 
težav s preveč gnojenimi tlemi manj, če ga sejete na gredice, ki so bile preteklo leto gnojene s kompostom ali 
kupljenimi organskimi gnojili. Organskih gnojil na gredici s korenjem v tekočem letu ne uporabljajte.

Če preteklo leto na gredici kjer nameravate gojiti korenček  niste uporabljali komposta, ga uporabite v simbolič-
nem odmerku.

Za gnojenje korenčka lahko uporabite gnojila, ki vsebujejo kalij ali z lesnim pepelom, kajti ta ravno tako vsebuje 
kalij, ki ga korenček najbolj potrebuje.

Kam sejemo korenček?
Najbolje je, da ga sejete na gredice, kjer so predhodno uspevale kapusnice, krompir in druge vrtnine, ki zahte-
vajo več organskega gnojenja.

Kaj sejemo in sadimo s korenčkom?
Korenček največkrat kombiniramo s čebulo, možna je tudi setev s porom ali česnom. Da setev korenčka ne bo 
pregosta jo sejte z mesečno redkvico, tako boste vedeli kje pričakovati korenček in odstranjevati plevel izven 
vrste, ob puljenju redkvice boste hkrati razrahljali tla.

Korenček najbolje kali, če ga sejemo skupaj semenom kopra, dobro uspeva tudi v družbi solate,špinače, graha, 
radiča, blitve, redkvice, drobnjaka, paradižnika, črne redkve, kreše, kopra, mete, ognjiča, tagetesa in žametnice.

Korenček je doma v vsakem slovenskem vrtu in 
ga upravičeno uvrščamo med najpomembnejše 
korenovke. Upoštevajte osnovna navodila o gnojenju, 
času setve in ostalih opravilih in pridelali bosta zdrav 
domač korenček.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/korencek
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Slabi sosedje korenčku
Slaba soseda korenčka sta pastinak in peteršilj, ki sta prav tako iz družine kobulnic.

Čas setve korenčka
Korenček je najbolje sejati sredi aprila, ko se zemlja že ogreje, če ga sejete prezgodaj je setve pogosto neuspeš-
na ali pa je čas kalitve zelo dog. Za zgodnji korenček sejte zgodnje sorte in ne prehitevajte s setvijo.

Na vrtu je uspešna je tudi nekoliko kasnejša setev korenčka v maju in vse do konca julija. Med vrsticami naj bo 
razdalja 30 do 40 cm, v vrsti pa sejemo na gosto.

Ob setvi ga le rahlo pokrijte z zemljo, ker najbolje kali na pol svetlobi, tako opravljena setev je najuspešnejša. V 
neogrevane rastlinjake in tople grede ga lahko sejete že februarja in marca, ter jeseni septembra in oktobra.

Bolezni in škodljivci korenčka
Najpogostejši škodljivci so strune, korenjeva muha, koreninske uši, med boleznimi pa korenjeva listna pegavost 
in korenjeva gniloba. Če se pogosto pojavljajo koreninske uši je to znak pregnojenosti tal z organskimi gnojili.

Meta, ognjič in žametnica odvračalno vplivajo na škodljivce.  Žametnica in tagetes ob korenčku odganjata uši.

Vse bolj nadležna je tudi korenčkova muha, ki leti in odlaga jajčeca konec maja in v juniju. Tako kot pozna setve 
čebulčka uspešno preskoči čebulno muho, tudi pozna setev korenčka v maju in juniju preskoči korenčkovo 
muho. Če listi na korenčku počrnijo ga čim prej izpulite, da pridelek ni prizadet.

Spravilo korenčka
Korenček, ki ga sejete aprila pobirate v juniju in juliju. Kasnejše setve v maju in juniju pa so primerne za spravilo 
konec septembra, v oktobru in novembru.

Korenček je z  vrta najbolje spraviti s pomočjo vrtnih vil, da ne poškodujete korenov. Iz zemlje ga izruvajte še 
pred tem, ko se posušijo listi, tako bo bolj sladek in manj trd.

Korenček lahko prezimi tudi na prostem, če ga malo zaščitimo, zelo dobro se skladišči v zasipnicah in v zabo-
jčkih, ki jih spravite v vlažne, hladne kleti.
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