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Zöldség

A 230 horvát, szerb, román, 
görög, orosz és ukrán ter-

melő mellett 75 magyar ker-
tész is részt vett a rendezvé-
nyen, és nemcsak a közeli 
„sárgarépás” településekről, 
Mórahalomból, Zákányszék-
ről, Domaszékről érkeztek, 
hanem az ország minden ter-
mesztési körzetéből. A ta-
nácskozást megelőző napon a 
meghívott szakértők egy ré-
sze homokon termelő gazdá-
kat látogatott meg, hogy a más-
napi előadások során napra-
kész tanácsokat adhassanak 
termesztési, tárolási és cso-
magolási kérdésekben is.

Mitől foltos?

A 10 előadásból és szakmai 
eszmecseréből álló egész na-
pos program leginkább svéd-

asztalos kínálathoz hasonlí-
tott, mindenki hallhatott szá-
mára hasznos tanácsot, és új 
ismeretekkel térhetett haza. 
A termelők hasonló, de még-
iscsak eltérő klímájú orszá-
gokból érkeztek, különböző 
termesztési és feldolgozási 
színvonalat képviseltek, ezért 
az előadóknak komoly kihí-
vás volt, hogy a szakma csú-
csát jelentő holland vagy len-
gyel tárolástechnikát átültes-
sék a helyi viszonyokra. A ter-
mesztéstechnológiai előadá-
sok során kissé megnyugod-
va hallottuk, hogy a környező 
országokban termelő ver-
senytársaknak is legalább any-
nyi a növényvédelmi gond-
juk, mint nekünk.

A hazai homoki gazdák szá-
mára kétségtelenül az egyik 
legfontosabb kérdés, hogyan 
előzhetnék meg a répagyökér 
foltosodását, jelenleg ugyanis 
ezt a minőségi hibát kifogá-
solják leginkább a kereske-
dők. Több foltosodást előidé-
ző gomba-, illetve baktérium-
fajt ismerünk, amelyek egy-
mástól eltérő hőtartomány-
ban aktívak, de egyik szaporo-
dásának sem kedvez a 10 °C 
alatti hőmérséklet (táblázat). 
Ha tehát a megszokottnál ala-

csonyabb a betakarításkori hő-
mérséklet, vagy a tárolóban 
0-1 °C közé csökkentjük a hő-
mérsékletet, nagymértékben 
visszaszorul, illetve visszaszo-
rítjuk a fertőzés mértékét. 
Ezeknek a kórokozóknak egy 
része már a szántóföldön fer-
tőz, és nehéz eldönteni, hogy 
valójában hol betegítették 
meg a sárgarépát, a tárolóban 
vagy még a betárolás előtt.  
A gombás vagy baktériumos 
betegségeknél laboratóriumi 
vizsgálattal mindig kimutat-
ható a kórokozó, a foltoso dá-
sok vizsgálatakor ugyanakkor 
nem minden esetben tudták 
igazolni gombák vagy bakté-
riumok jelenlétét, azaz a répa 
mechanikai sérüléstől is fol-
tossá válhat. 

A répa nem burgonya

Amióta az áruházláncok a 
burgonyát is csak mosva, vá-
logatva hajlandók fogadni, a 
krumplit is többé-kevésbé 
azokon a vonalakon mossák, 
ahol a gyökérzöldségeket. A 
burgonya bőrszövete azon-
ban vastagabb a répáénál, így 
jobban viseli a mosást, válo-
gatást és a kiszerelést is. A 
termelők ezért szeretnének 
a jelenlegi fajtákénál vasta-
gabb bőrszövetű répát ter-
melni, fogalmazódott meg ké-
résük a fajtanemesítők felé.

A homoktalajokban vi-
szonylag magas a kvarctarta-
lom, és ha száraz vagy leg-
alábbis alig nedves talajból 
szedik föl a répát, akkor a 
kvarcszemcsék dörzspapír-
ként csiszolják a répa felszí-
nét, már a betakarítás pilla-
natában. Kézzel persze kímé-
letesebben és kevesebb sérü-
léssel lehet fölszedni a répát, 
a kézimunkaerő tartós hiá-
nya miatt azonban ez az út 
egyre kevésbé járható.

Mosott sárgarépák kora
A hazai sárgarépa-termesztés egyik központjában, Szegeden rendezett 
szakmai tanácskozást a holland Bejo Zaden horvát leányvállalata 
és a cég kizárólagos magyarországi forgalmazója, a Rit-Sat Kft.

A terem zsúfolásig megtelt

Az angol nyelvű, nem 
éppen egyszerű kertészeti 
előadásokat szinkron
tolmácsok fordították 

u Nosztalgiával szemléltük 
a kiállított, mosatlan 
ládás répát

v A hagyományos veremben 
nagyszüleink júniusig is 

eltárolták a répát

Répatárolás ellenőrzött 
körülmények között

u

u
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A gépi betakarításnál a ré-
pát célszerű azonnal konté-
nerbe szedni és a legrövi-
debb úton bevinni a tároló-
ba, hogy minél hamarabb le-
hűthessük. Ha pótkocsira 
ömlesztve szárazon utaztat-
juk, akkor a magas hőmér-
séklet és a döcögős földút 
hatására a gyökerek vizet ve-
szítenek, fonnyadnak, és egy-
máshoz dörzsölődve további 
felszíni sérülést szenvednek. 

A mosás, hámozás és ki-
szerelés az áruházláncok ké-
rése, már a kisebb zöldség-
boltokban is mosott répát kí-
nálnak a fogyasztóknak. Bőr-
szövetének elvékonyítása 
vagy teljes eltávolítása után a 
répát 1-3 °C hőmérsékleten 
kell(ene) tartani, mert a rész-
ben vagy teljesen „megnyú-
zott” gyökerek az áruházlánc 
hűtetlen vagy nem kellőkép-
pen hűtött polcain gyorsan 
megbetegszenek.

Egységes vonalak

Huzamosabb ideig földesen 
és mosás nélkül érdemes tá-
rolni a répát. Ha a gyökerek 
vizet veszítenek és fonnyad-
ni kezdenek, már nehéz az ál-
lapotukon javítani. A tárolás 
során arra törekedjünk, hogy 
legalább ne rontsunk a gyö-
kerek minőségén. 

A hazai tárolók és feldol-
gozási vonalak folyamatosan 
épültek és fejlődnek. A beru-
házások során mindenki a le-
hetőségeihez képest fejlesz-
tett, különböző cégektől vá-
sárolták meg a műszakilag 
mindig fejlődő vonalak ele-
meit. Jelenleg az egyik legna-
gyobb kihívás, hogy a már 
meglévő vegyes gépsorok 
egyenként viszonylag jól mű-
ködő egységeiből hogyan le-
het gazdaságosan üzemeltet-
hető vonalakat összeállítani. 
A legújabb beruházásoknál 
mind gyakoribb, hogy a teljes 
feldolgozási, illetve tárolási 
vonalat egyetlen cégtől vásá-
rolják meg. Így elérhető, 
hogy a szállító cég nyomon 
kövesse a működést, olajo-
zott legyen a szervizelés és 
lehetőség nyílik a gyártóval 
való további közös fejlesztés-
re is. Hazai tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a forgalma-
zók, szakértők nem szívesen 
vállalják a vegyes vonalak 
működésének utólagos har-
monizálását a gazdaságosabb 
üzemelés érdekében. Érthe-
tő a hozzáállásuk, olyan ez, 
mintha a piacon lévő azonos 
kategóriájú autók alkatrésze-
iből összeállított új prototí-
pusú járművel szeretnénk 
versenyezni a már bevált már-
kák képviselőivel.

Kádár András

Foltosodást előidéző kórokozók

Kórokozó Kedvező hőmérséklet 
a szaporodáshoz (°C)

Alternaria spp. 20-25

Botrytis cinerea 22-35

Mycocentrospora acerina 17-22

Chalaropsis thielavioides 15-20

Rhizoctonia sp. 23

Sclerotinia sclerotiorum 15-20

Erwinia carotovora 27-37

Pseudomonas syringae 10-20

u A jobb oldali répa teljes 
felszínén látszó foltszerű 
sérülés mechanikai törődés, 
vízvesztés és a magas 
hőmérséklet együttes 
következménye


