
Az EC a folyadékok elektro-
mos vezetôképességét je-
lenti (mértékegysége mS/
cm), és annál magasabb,
minél több oldott sót tartal-
maz a folyadék. A mûtrá-
gyák sók, ezért emelik az
EC-értéket – az ugyanakkor
nem derül ki az EC-érték-
bôl, hogy melyik mûtrágya
milyen tápanyagokat tartal-
maz, és milyen arányban.

A sárgarépa-termesztés-
ben legfeljebb 0,7 mS/cm
EC-t tanácsos tartani, a talaj
agyag- és humusztartalmá-
tól függôen. Ha sok az
agyag, akkor kisebb gon-
dot okoz a magas EC.

A sárgarépa hektáron-
ként 70-120 kg nitrogén,
40-70 kg foszfor és 350-
450 kg kálium hatóanya-
got igényel.

EC-érték, 
tápanyagigény
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Acsírázás idején a sárgaré-
pa különösen érzékeny a

mûtrágyákkal a talajba kerülô
klórra. Kísérletek bizonyítják,
hogy ha túl sok a klór a csírá-
zó növény közelében, az a csí-

raszám jelentôs csökkenését
okozhatja. Hasonlóan kedve-
zôtlenül befolyásolja a csírá-
zást a túl magas EC is, 1 mS/cm
érték mellett már számotte-
vôen akadályozott a kelés. Ha
ugyanis magas az EC, akkor a
növényekbôl a talajoldat ki-
szippantja a nedvességet, és
emiatt a csíranövények gyöke-
rei megperzselôdnek. A szak-
irodalomban több helyen is
említett jelenséget tavaly a
gyakorlatban is kipróbálták
Hollandiában: a talajminták
bevizsgálása alátámasztotta,
hogy ha 1 mS/cm-nél maga-
sabb volt az EC a parcellában,
akkor gyakoribbak voltak a
csírázási gondok. Az említett
EC-érték fölött megnô a répa-
gyökerek elágazásának kocká-
zata is.

Mûtrágyázás

A tápanyag-adagolás idôpont-
jának helyes megválasztásával
elviselhetô korlátok között
tarthatjuk a klór- és a sótartal-

mat a talajban. Elkerülhetô,
hogy túl sok klór halmozód-
jon fel a csírázó magok köze-
lében, ha a klórtartalmú káli-
ummûtrágyát legalább két hó-
nappal a vetést megelôzôen
juttatjuk ki: például ôsszel, a
szántást megelôzôen, vagy té-
len, amikor fagyos a talaj. A
nitrogénmûtrágyát pedig
csak a kelést követô négy hét
elteltével szórjuk ki. A köz-
vetlenül kelés után kijuttatott
nitrogénmûtrágya szükségte-
lenül megemeli a talaj EC-
értékét, és ráadásul felesleges
is, mert a sárgarépa a kelés
után hat hétig kiválóan megél
a talaj nitrogénkészletébôl.
Egyedül a foszfátot kell köz-
vetelenül a bakhátkészítés-
kor kijuttani, mivel a leg-
több foszfátforma nehezen
oldódik.

Gyomirtók

A vegyszeres gyomirtás is nö-
velheti a talaj EC-értékét. Ez
az oka, hogy a túlzott mûtrá-
gyázással társuló erôs gyomir-
tó permetezés szinte rendsze-
resen visszaveti a kelést. Az is
gyenge keléshez vezethet, ha
a talajfelszínre juttatott gyom-
irtót erôs esô követi – fôleg
humuszban szegény talajon,
ha a felsô talajrétegbe mossa
az esô a gyomirtót. Ha csak le-
het, kerüljük a glifozát ható-
anyagot a vetés és a kelés kö-
zötti idôszakban. Ha nem ke-
rülhetô el a használata – mert
a burgonya árvakelést kell el-
távolítani –, akkor érdemes jó
szórófejekkel és terelôlapok-
kal dolgozni, illetve megvárni,
amíg a sárgarépa-állomány
eléri a tíz centiméteres magas-
ságot. Ilyenkor már kifejlôdik
a növények fôgyökere, és ke-
vésbé valószínû az elágazás.

Elôvetemény

Nemcsak a tápanyag-ellátás
és a szakszerû gyomirtás be-
folyásolja a sárgarépa minô-
ségét, de az elôvetemény is.
Ha tökéletes elôvetemény
nincs is, az elônyök és a hát-
rányok mérlegelésével kivá-
laszható a lehetô legjobb
megoldás. A burgonya után
vetett sárgarépa tárolhatósá-
ga romolhat, mert a burgo-
nyához hasonló kapás növé-
nyek néha tömörödött, leve-
gôtlen talajt hagynak maguk
után. A gabona elôvetemény
után fennáll a fuzárium-fer-
tôzés veszélye, amíg a cukor-
répa pedig a Pythium gazda-
növénye lehet, tüntetmente-
sen. A hagymával viszont ke-
vés a közös betegsége a sár-
garépának, bár kemény talajt
hagy maga után. Mindezt
mérlegelve, a hagyma és a cu-
korrépa lehetnek a legalkal-
masabb elôvetemények a sár-
garépa elôtt.
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A SZERZÔ FELVÉTELEIKulcskérdés az idôzítés
A gyomirtók és a mûtrágyák hasznos hatása mellett ritkábban gondolunk arra, 
hogy megemelik a talaj só- és klórtartalmát, hátrányosan befolyásolva ezzel 
a sárgarépa csírázását, ami minôségi hibákhoz is vezethet. Persze nem vitás, 
hogy szükség van gyomirtásra és tápanyag-utánpótlásra is, de nem mindegy, mikor.

▲ Az egyenletes kelés 

eredménye az egységes 

végtermék

Túl magas EC miatt megperzselt 
csíranövény-gyökerek


