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Morot (Daucus carota)
Moroten är en av våra vanligaste rotfrukter.
Det finns sommar-, höst- och vintersorter.

Moroten trivs bäst på mullrik sandjord.
Den kan sås från april–juni
beroende på sort och var i landet man bor.
I södra Sverige kan man så under fiberduk
redan i mars månad.
Groningstiden är då 12–16 dagar.
Sår man i maj månad,
när jordtemperaturen är högre,
gror fröna på cirka en vecka.

Fröna ska sås i rader, 1–2 cm djupt
och täckas med ett tunt lager jord.
Mellanrummet mellan raderna bör vara 30 cm.
Morotsplantorna gallras till ett mellanrum på 3 cm.
Morötter angrips lätt av morotsbladloppan
och morotsflugan.
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Ord att förklara
Fiberduk, karotin, mullrik, morotsbladloppan, 
morotsflugan, rotfrukt, torrperiod.

Risken för detta minskar 
om man sår under fiberduk.
Angrepp av morotsflugan minskar också
om man sätter lök mellan raderna.

Morötter spricker lätt om det är långa torrperioder.
För att undvika sprickorna kan man vattna.
Det bästa sättet att förvara morötter
är att lägga dem i en hink täckt med fuktig mossa
i kallt men frostfritt utrymme.
 
Moroten är rik på A-vitamin (karotin)
och är mycket nyttig att äta.
Man kan äta den både rå och kokt.

Repetitionsfrågor
1. Vilka olika sorter av morötter finns det?

2. Vad kan man sätta mellan morotsraderna
 för att minska risken för angrepp av morotsflu-
ga?

3. Vad kan man lägga över såraderna 
 när man sår morot i mars?

4. På vilka sätt äter man morötter?
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Skriv namnen på köksväxterna i trädgårdslandet!

1.

2.

3.

2 3 1 
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4.

5.

Måla köksväxterna!

4 
 

5 
 


