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             ΚΑΤΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Το καρότο προέρχεται από το Αφγανιστάν και τις γύρω περιοχές , αλλά , οι άγριες 
μορφές του βρέθηκαν σε όλο τον κόσμο , ενώ ήταν γνωστό φαρμακευτικό φυτό στην 
Αρχαία Ελλάδα με το όνομα ΣΤΑΦΛΊΝΟΣ . Στην Ευρώπη η καλλιέργεια του 
ξεκίνησε τον 13 αιώνα και ήταν χρώματος μοβ , εξαιτίας κάποιων χρωστικών που 
περιείχε .  
 
                       ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΟΥ 
 
Το καρότο είναι φυτό μονοετές ή διετές και ανήκει στο γένος ΔΥΑΚΟΣ της 
οικογένειας των ΣΕΛΗΝΟΕΙΔΩΝ . Η ρίζα του είναι σαρκώδης με κωνικό  
μακρύ σχήμα χρώματος πορτοκαλί , κίτρινο , ή λευκό ανάλογα με την ποικιλία . 
Οι διάφορες ποικιλίες καρότου διακρίνονται από διαφορές στο σχήμα , το χρώμα 
, και το μήκος της ρίζας . Τα φύλλα βγαίνουν από την κορυφή της ρίζας και έχουν 
μακρύ μίσχο . Τη δεύτερη χρονιά αναπτύσσονται τα άνθη που είναι λευκά , 
κιτρινωπά ή ρόδινα . Περιλαμβάνει πάρα πολλές ποικιλίες ( πάνω από 50 ) με 



διαφορετικά χρώματα , σχήματα και μεγέθη ρίζας . 
 

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 
 
Το καρότο είναι φυτό ψυχρής εποχής . Ευδοκιμεί σε όλες τις εύκρατες  
περιοχές κυρίως το χειμώνα με ιδανική θερμοκρασία τους 15 με 17 βαθμούς . 
Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες περιορίζεται η ανάπτυξη της γογγυλόριζας και 
το χρώμα της είναι φτωχό . 
 
            ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  

         ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ 
 
Το καρότο χρειάζεται φωτεινή θέση με ήλιο ή μέτρια σκιά . Προτιμά τα καλά 
στραγγιζόμενα εδάφη με άφθονη υγρασία . Πριν τη σπορά το έδαφος πρέπει 
να φρεζάρεται για να αφατοποιηθεί και να σπάσουν οι βόλοι . Μετά τη φύτευση 
πρέπει να γίνονται κάποιες περιποιήσεις για να διατηρείται το έδαφος κατάλληλο 
και να προστατεύεται η καλλιέργεια . Τέτοιες περιποιήσεις είναι η καταστροφή 
ζιζανίων , η άρδευση , η λίπανση , το αραίωμα και η καταπολέμηση των έχθρων 
και των ασθενειών . 
 
                       ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
       ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ 
    
                                ΑΡΔΕΥΣΗ 
 
Το καρότο έχει ανάγκη από ικανοποιητική υγρασία σε όλη τη διάρκεια της 
καλλιέργειας του . Εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία προκαλούν 
την ανάπτυξη γογγυλόριζας με πικρή γεύση και σκληρή σύσταση . Αντίθετα 
οι γογγυλόριζες που αναπτύσσονται σε εδάφη με υπερβολική υγρασία έχουν 
ανώμαλο σχήμα και φτωχό χρωματισμό . 
          
                                        ΛΙΠΑΝΣΗ 
 
Μια καλλιέργεια καρότου με μέση παραγωγή 2 τόνους ανά στρέμμα αφαιρεί 
από το έδαφος 7-12 κιλά αζώτου ( Ν ) , 3-5 κιλά φωσφόρου ( Ρ ) και 3-6  
κιλά καλίου ( Κ ) . Πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας προσθέτουμε 
ολόκληρη την ποσότητα καλίου και φωσφόρου και μέρος του αζώτου . Η 
υπόλοιπη ποσότητα αζώτου ( το 1 / 3 της συνολικής ποσότητας ) προστίθεται 
κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών ( μόλις αποκτήσουν περίπου ύψος 
15 εκατοστών ) .Η μεγάλη ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος μπορεί να σημαίνει 
υπερβολική αζωτούχα λίπανση . 
 
     ΑΛΛΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ  
 
Το αραίωμα πραγματοποιείται στα πρώτα σταδία ανάπτυξης των φυτών . Οι 
αποστάσεις των φυτών πρέπει να είναι 5 – 7 εκατοστά . Η εφαρμογή του είναι  



απαραίτητη στην περίπτωση πυκνής σποράς αλλιώς οι γογγυλόριζες θα παρα- 
μείνουν πολύ μικρές λόγο ανταγωνισμού . Για να εμποδίσουμε το πρασίνισμα  
γύρω από την κορυφή κάνουμε ανάχωμα γύρω από τα πράσινα φύλλα .  
Για την διευκόλυνση της εξαγωγής την μέρα της συγκομιδής εφαρμόζουμε 
πότισμα την προηγούμενη μέρα . 
 
 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 
Η αναπαραγωγή γίνεται με σπορά και τα φυτάρια αναπτύσσονται με αργό ρυθμό. Η 
συγκομιδή γίνεται 3-4 μήνες μετά τη σπορά και στο εμπόριο διατίθεται συνήθως 
χωρίς το φύλλωμα, γιατί έτσι διατηρείται περισσότερο . Η καλλιέργεια του καρότου 
μπορεί επίσης να συνδυαστεί με μπιζέλι , σκόρδο , μαρούλι , πράσο , κρεμμύδι , 
ρεπάνι , λάχανο , τομάτα και μαϊντανό . 

 

      ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΟΤΟΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ 

 
ΨΥΛΛΑ : Τα τέλεια άτομα ( ενήλικες μαύρου χρώματος ) αφήνουν τα αυγά τους στη 
πάνω επιφάνεια των γογγυλόριζων , ενώ οι προνύμφες ( λευκού χρώματος ) 
εισέρχονται στο εσωτερικό ανοίγοντας στοές χρώματος σκουριάς και υποβαθμίζοντας 
την ποιότητα τους . Παράγει αρκετές γενεές το χρόνο . Τα μικρά φυτάρια έχουν μικρή 
ανάπτυξη , ενώ τα μεγαλύτερης ηλικίας εμφανίζονται καχεκτικά και τα φύλλα τους 
κιτρινωπό μετασχηματισμό . 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ : Το φθινοπωρινό όργωμα φέρνουν στην επιφάνια του εδάφους τις 
διαχειμαζόμενες μορφές του εντόμου και τις εκθέτουν στους εχθρούς τους . 
Εφαρμογή αμειψισποράς , χρησιμοποίηση κίτρινων κολλητικών παγίδων και 
εναπόθεση στάχτης ξύλου γύρω από τα φυτά για να περιοριστεί η εναπόθεση αυγών 
πάνω στις γογγυλόριζες . 

ΣΙΔΗΡΟΣΚΩΛΗΚΑΣ : Τα νεαρά άτομα εισέρχονται στο εσωτερικό των 
γογγυλόριζων και υποβαθμίζουν την ποιότητα τους . 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ : Συχνά σκαλίσματα για να έρχονται οι σιδηροσκώληκες στην 
επιφάνια του εδάφους . Η καλλιέργεια του μηδική και του τριφυλλιού θεωρούνται 
πως τα απωθούν . Επίσης η χρήση ωφέλιμων νηματωδών που αποτελούν φυσικούς 
εχθρούς τους . 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ : Τα τέλεια άτομα ( πεταλούδα ) αφήνουν τα αυγά τους πάνω στο 
φύλλωμα και τα νέα άτομα ( προνύμφες ) τρέφονται με αυτό προκαλώντας 
σημαντικές ζημιές στο υπόγειο τμήμα . 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ : Θα πρέπει κατά διαστήματα να επιθεωρούμε την καλλιέργεια 
και να αφαιρούμε με το χέρι τις νεαρές κάμπιες . Ο ψεκασμός των φυτών με το 
βακτήριο ΒΑΚΙΛΟΣ ΤΗΣ ΘΟΥΡΙΓΓΙΑΣ  καταστρέφει τις κάμπιες του 
λεπιδόπτερου . Παράγει τοξίνη που παραλύει τις νεαρές κάμπιες . Ο ψεκασμός είναι 
σκόπιμο να γίνεται κάθε 15 ημέρες και μέχρι το σχηματισμό των κεφαλιών . Ένας 



άλλος τρόπος αναφέρεται στον ψεκασμό των φυτών με αλεύρι σίκαλης , καθώς οι 
κάμπιες τρεφόμενες με αυτό , φουσκώνουν και τελικά πεθαίνουν . 

ΝΗΜΑΤΩΔΕΣ : Διάφορα είδη νηματωδών προσβάλουν τις γογγυλόριζες , κυρίως 
σε μικρό στάδιο ανάπτυξης , προκαλώντας  εξογκώματα και παραμόρφωσης . 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ : Όργωμα και καλό λιάσιμο του εδάφους  σε δυσμενής συνθήκες ( 
καλοκαίρι ) . Αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους  με προσθήκη κομπόστας  
που αυξάνει  τον αριθμό τον ωφέλιμων νηματωδών  . Απολύμανση των εργαλείων  
και εφαρμογή αμειψισποράς .  

            

     ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΟΥ 
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ : Κηλίδες στα φύλλα και ανάπτυξη υπόλευκου επιχρίσματος 
πάνω σε αυτές ( σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ) . Δεν προξενεί σοβαρές ζημιές στο 
σέλινο . Οι κηλίδες όμως μοιάζουν αρκετά με αυτές της σεπτορίωσης . 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ : Εφαρμόζουμε τριετή αμειψισπορά με φυτά που δεν ανήκουν 
στην ίδια οικογένεια . Απομακρύνουμε προσβεβλημένα φύλλα της βάσης και σε 
έντονες προσβολές ψεκάζουμε με χαλκούχα σκευάσματα . 

ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ : Αρχικά αναπτύσσονται κηλίδες κίτρινου χρώματος , που είναι 
εμφανείς και στις δύο πλευρές του φύλλου . Στην συνέχεια οι κηλίδες αποκτούν 
καστανές και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας αναπτύσσεται πάνω τους γκριζωπή 
εξάνθηση . Τα συμπτώματα εμφανίζονται πρώτα στα παλαιά φύλλα , στη συνέχεια σε 
φύλλα νεότερης ηλικίας και τέλος  επεκτείνονται στους μίσχους . Τα συμπτώματα 
μοιάζουν  με αυτά  της σεπτωρίωσης  , μόνο που οι κηλίδες είναι μεγαλύτερες και δεν 
σχηματίζονται  μαύρα στίγματα πάνω σε αυτές . 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ : Προληπτικά εφαρμόζουμε τριετή αμειψισπορά .Χρησιμοποιούμε 
υγιή σπόρο ή εφαρμόζουμε απολύμανση με εμβάπτιση των σπόρων σε νερό 
θερμοκρασίας 50 C για 25 λεπτά . Σε περίπτωση προσβολής αφαιρούμε τα 
προσβεβλημένα φύλλα , καταστρέφουμε τα υπολείμματα της καλλιέργειας και 
ψεκάζουμε με χαλκούχα σκευάσματα κατάλληλα για την βιολογική καλλιέργεια .  

ΣΚΛΗΡΟΤΙΝΙΑ : Προκαλείται σάπισμα της γογγυλόριζας . Στα σημεία προσβολής  
παρουσιάζεται περιοχή λευκού χρώματος με μαύρα στίγματα . Στα σημεία προσβολής 
και κάτω από συνθήκες υπερβολικής υγρασίας σχηματίζεται περιοχή λευκού 
χρώματος με μαύρα στίγματα . 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ : H ασθένεια  αναπτύσσεται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας του 
εδάφους και για αυτό κύριο μέτρο πρόληψης αποτελεί η αποφυγή υπερβολικής 
υγρασίας στο έδαφος . Η εφαρμογή 3-4 έτους αμειψισποράς και η απομάκρυνση των 
προσβεβλημένων  φυτών μειώνουν  αρκετά την πιθανότητα  εμφάνισης της ασθένειας 
. 

ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ : Ο μύκητας προκαλεί την ανάπτυξη μικρών καστανών ή 
καστανόμαυρων κηλίδων στα ώριμα φύλλα , όπου αρχικά εντοπίζονται στην 
περιφέρεια  του ελάσματος . Ακόμα προσβάλει το μίσχο των φίλων , το λαιμό των 
νεαρών φυτών και το μέρος της γογγυλόριζας .  



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ : Η ασθένεια αναπτύσσεται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας του 
εδάφους και γι’ αυτό το κύριο μέτρο πρόληψης αποτελεί η αποφυγή υπερβολικής 
υγρασίας . Η εφαρμογή 3-4έτους αμειψισποράς , η απομάκρυνση  των 
προσβεβλημένων  φυτών και η καταστροφή των υπολειμμάτων   της καλλιέργειας 
μειώνουν αρκετά την πιθανότητα την εμφανίσει ασθένειας . 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ              
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ  : 

Χρησιμοποίηση εγγυημένων και πιστοποιημένων σπόρων . 

Εφαρμογή 3ετούς αμειψισποράς με φυτά που δεν είναι ξενιστές 

Παράχωμα των υπολειμμάτων της καλλιέργειας μετά την συγκομιδή . 

Απομάκρυνση και καταστροφή προσβεβλημένων φυτών . 

Καταστροφή των ζιζανίων . 

Αποφυγή υψηλής υγρασίας . 

 

          ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Τα καρότα παρέχουν μια αφθονία σχεδόν όλων των ενισχυτικών θρεπτικών ουσιών 
για τον οργανισμό. Αποτελούν την καλύτερη φυσική πηγή βιταμίνης Α, η οποία 
ευεργετεί την όραση, καταπολεμά την ακμή κι επιπλέον αυξάνει τη φυσική αντίσταση 
ενάντια στα μικρόβια και τις μολύνσεις . 

Εκτός από την προσφορά τους σε βιταμίνη Α, τα καρότα προσφέρουν επίσης 
σημαντική ποσότητα καθαρών μετάλλων, όπως το χλώριο και το θείο. Το χλώριο 
υποκινεί τις λειτουργίες του συκωτιού - όπως την αποβολή των τοξινών από το 
ανθρώπινο σύστημα - και παρέχει φυσική προστασία από την αρθρίτιδα, αφού βοηθά 
στη διατήρηση των οστών και των αρθρώσεων σε νεανική μορφή. Αντίστοιχα, το 
θείο προωθεί μια αντισηπτική επίδραση στο πεπτικό σύστημα και την κυκλοφορία 
του αίματος, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το κύριο συστατικό τής ινσουλίνης, δηλ. της 
ορμόνης που δραστηριοποιείται για τη μετατροπή των υδατανθράκων σε ενέργεια. 
   Τα καρότα είναι μια πολύ καλή πηγή τριών ακόμη σημαντικών μετάλλων: του 
ασβεστίου, του φωσφόρου και του μαγνησίου. Αυτά λειτουργούν μαζί για να χτίσουν 
ισχυρά οστά και υγιές νευρικό σύστημα. Το ασβέστιο είναι ουσιαστικό για τους μυς 
τής καρδιάς και τη ρύθμιση τού κτύπου τής καρδιάς. Ο φώσφορος συμβάλει για την 
απόκτηση υγιούς δέρματος, μαλλιών και τα νεύρων. Η ζωτικής σημασίας 
περιεκτικότητα σε μαγνήσιο των φρέσκων καρότων είναι η ευεργετικότερη για τη 
διανοητική ανάπτυξη, την πέψη των λιπών και το μεταβολισμό κάποιων θρεπτικών 
ουσιών όπως: ασβέστιο, φώσφορος, νάτριο, κάλιο, σύμπλεγμα βιταμινών Β, C και Ε, 
ενώ το μαγνήσιο είναι ουσιαστικό για την παραγωγή ενέργειας από τους 
υδατάνθρακες, το οποίο όμως καταστρέφεται από την κατανάλωση οινοπνεύματος.  
   Τέλος, τα καρότα είναι μια καλή φυτική πηγή βιταμίνης Ε, η βιταμίνη των μυών. 
Τα τρόφιμα που περιέχουν βιταμίνη Ε αυξάνουν την αποδοτικότητα ολόκληρου του 
μυϊκού συστήματος με την προώθηση της αποδοτικής χρήσης του οξυγόνου. Η 
βιταμίνη Ε βοηθά επίσης, να προωθηθεί το αίμα, από τη διαστολή των αιμοφόρων 
αγγείων, σε όλα τα μέρη του σώματος. 
 Λονδίνο: Οι αντικαρκινικές ιδιότητες του καρότου είναι πιο ισχυρές όταν το 



λαχανικό χρησιμοποιείται ολόκληρο αντί για τεμαχισμένο σε φέτες στην παρασκευή 
των γευμάτων, σύμφωνα με στοιχεία που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο NutrEvent, 
το οποίο διεξάγεται στην Γαλλία. 
Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νιουκαστλ με επικεφαλής την Δρ Κιρστεν 
Μπραντ από το τμήμα Γεωργίας, Διατροφής και Αγροτικής Ανάπτυξης, διαπίστωσαν 
ότι τα καρότα που μαγειρεύονται ολόκληρα έχουν 25% περισσότερη φαλκαρινόλη, 
ουσία με αντικαρκινικές ιδιότητες, συγκριτικά με τα καρότα που είχαν κοπεί σε φέτες 
και μετά είχαν μαγειρευτεί. 
Πειράματα που έγιναν σε αρουραίους που σιτίστηκαν με φαλκαρινόλη έδειξαν ότι 
εκδήλωναν λιγότερους όγκους. 
Η Δρ Μπραντ εξηγεί ότι «όταν το καρότο κόβεται αυξάνεται η επιφάνεια του κι έτσι 
περισσότερα από τα συστατικά του ξεπλένονται εντός των υγρών που προκύπτουν 
από τη διαδικασία του μαγειρέματος. Όταν όμως το καρότο μαγειρεύεται ολόκληρο 
και κόβεται μετά, διατηρείται έτσι καλύτερα το θρεπτικό του περιεχόμενο και η 
γεύση του, άρα τελικά καταλήγει να είναι καλύτερο για την υγεία μας». 
Οι επιστήμονες από το Νιουκαστλ συνεργάστηκαν με ειδικούς από το Πανεπιστήμιο 
της Δανίας και ανακάλυψαν τα οφέλη της φαλκαρινόλης στα καρότα πριν από 
τέσσερα χρόνια. 
Οι αρουραίοι που σιτίστηκαν με διατροφή που περιείχε καρότα ή φαλκαρινόλη 
διαπιστώθηκε ότι είχαν κατά το ένα τρίτο λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν 
όγκους, συγκριτικά πάντα με την ομάδα ελέγχου των πειραματόζωων. 
 

                           ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ  
Τα καρότα συγκομίζονται μόλις αποκτήσουν διάμετρο 2.5 με 3.5 εκατοστά για 
να διατεθούν στην αγορά ως νωπά . η συγκομιδή γίνεται 3 με 5 μήνες μετά 
την σπορά .  

 

                             ΑΠΟΔΟΣΗ  
Η μέση απόδοση ενός στρέμματος είναι 4 με 5 τόνους . 

 


