МОРКВА
ЧОМУ ВАРТО ВИРОЩУВАТИ
ТА СПОЖИВАТИ МОРКВУ
Морква — одна з найпоширеніших городніх культур не лише в
Україні, а й у всьому світі. Вона невибаглива до ґрунтових і погодних
умов при її вирощуванні, при належному зберіганні здатна зберігатися у свіжому вигляді до літа наступного року. Крім того, вона дуже
смачна і поживна.

Урожайність:
Визрівання:
Калорійність:
Хімічний склад:

від 20 до 100 т з 1 га або до 2-10 кг з 1 м2.
60-100 днів, залежно від сорту і умов вирощування.
35-40 ккал на 100 г.
вітаміни груп В, С, Е, РР, К, також в ній присутня корисна речовина —
бета-каротин, яка в організмі людини перетворюється на вітамін А.
З мінеральних речовин в ній міститься: калій, магній, залізо, фосфор,
мідь, кобальт, цинк, йод, хром, фтор, нікель та ін. У моркві знаходяться
ефірні масла, які обумовлюють своєрідний запах коренеплоду.

Лікувальні властивості моркви відомі давно. Завдяки хімічній сполуці під назвою бета-каротин, терта морква є домашнім засобом номер один проти раку. Саме бета-каротин надає моркві яскраво-оранжевого кольору, отже, чим яскравіший коренеплід — тим більше в ньому цієї
корисної речовини. Бета-каротин, він же вітамін А, сприяє формуванню скелета, відповідає за
синтез статевих гормонів, тим самим сприяє нормальному росту людини.
Вітамін А піклується про стан слизових оболонок і шкіри, зміцнює кістки, зуби, ясна, волосся,
протистоїть ослабленню зору, береже нервову систему, відновлює енергію і життєві сили людини після великих фізичних навантажень, підвищує стійкість організму до різних інфекцій.
Так само він необхідний під час вагітності та в період лактації.
Бета-каротин також є прекрасним антиоксидантом, який пригнічуює вільні радикали,
що провокують такі небезпечні захворювання як гіпертонія, атеросклероз, ревматоїдний
артрит, паркінсонізм.
Вживання моркви береже нас від передчасного старіння. Навіть одна невелика морквина цілком може забезпечити нашому організму добову норму вітаміну А.
Відварена морква корисна хворим на цукровий діабет, вона містить набагато більше корисних речовин, ніж сира. Після варіння моркви рівень антиоксидантів в ній зростає на 34%, калорійність при цьому падає на 20%. Також дуже корисний морквяний сік.

ЯК ВИРОЩУВАТИ МОРКВУ
Для того, щоб оцінити скільки моркви потрібно для вашої сім’ї і скільки насіння потрібно для
її вирощування — скористайтесь Овочевим калькулятором на веб-сайті «Сади Перемоги».
А для того, щоб повною мірою осягнути весь процес від вирощування до подальшого використання моркви — скористайтесь алгоритмом, зображеним на Рис. 1.
Рис. 1. Морква: від купівлі насіння до споживання
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Морква вирощується з насіння. Вона успішно виростає тільки на пухкому, родючому, суглинистому і супіщаному ґрунті. Необхідно, щоб кислотність ґрунту була близька до рН 6,0–6,8.
Такий ґрунт повинен бути вологомістким і таким, щоб на ньому не утворювалася кірка, яка б
порушувала повітрообмін і коренеплоди страждали від грибкових захворювань.
Моркву слід сіяти на ділянках, де до цього вирощувалися зернові культури, капуста, картопля,
кабачок, томати, огірки, цибуля.

Поганими попередниками для моркви є зонтичні (петрушка, селера, пастернак, сама
морква), а також квасоля і кабачки.
Органічні добрива краще вносити під попередник, тому що вони містять багато азоту і морква
буде виростати неправильної форми, а також пошкоджуватиметься шкідниками.
Через те, що морква має стрижневий корінь, ділянку, на якій вона висіватиметься, потрібно
виорати з осені на глибину до 30 см. Весною потрібно лише провести культивацію на глибину
заробки насіння.

Висівають моркву зазвичай у квітні або травні, але є й варіант підзимового посіву.

Весняний посів моркви
Сіяти бажано раніше, поки земля ще волога після сходження снігу. У сухому ґрунті сходження знижується. Мінімальна температура для проростання насіння: +4-6 °С, найбільш сприятлива: +18-25 °С. До -3 °С морква
ще витримує, а при температурі -5 °С гине. Термін проростання насіння коливається в діапазоні від двох до трьох тижнів. Час визрівання
моркви до моменту збору врожаю сильно варіює, залежно від сорту.
Ранні сорти — дозрівають 60-80 діб. Середні сорти — дозрівають
80-115 діб. Середньопізні сорти — дозрівають 90-115 діб. Пізні сорти —
дозрівають 110-130 діб.

Техніка посіву насіння: глибина — 1,5-2 см, міжрядна відстань — 15 см, не дуже густо. По
закінченню висіву слід ущільнити грядки — притиснути або злегка утрамбувати ґрунт.

Підзимовий посів моркви
Плюси такого посіву: морква дозріває вже до початку літа, коренеплоди у неї більш великі і
соковиті, вищий вміст цукру. А мінус в тому, що вирощена таким чином морква не годиться
для тривалого зберігання. Кращий строк для підзимового посіву — листопад, коли вже почалися морози і не передбачається відлиги, інакше морква може прорости завчасно, а потім паростки вимерзнуть. Зрозуміло, грядки потрібно встигнути підготувати заздалегідь, поки земля
ще не замерзла і не скам’яніла.
Насіння для посіву слід вибирати з ранніх сортів. Замочувати їх не треба — залишаємо
сухими.
Глибина борозни — 1-3 см, залежно від типу ґрунту. Після розміщення насіння борозни заповнюються м’якою землею (її потрібно теж підготувати заздалегідь) і мульчують двосантиметровим шаром торфу або перегною. Потім ґрунт ущільнюється і покривається снігом. Якщо снігу
немає, можна використовувати захисну плівку.
Весною, коли ґрунт підсохне, його необхідно розпушити, а надалі забезпечувати своєчасну прополку і проріджування (перше, після появи листочків — до відстані в 2 см; друге, через
20 днів — до 4 см).

Вимоги до елементів живлення
При нестачі азотного живлення рослини першого року вегетації знаходяться у пригніченому
стані. Наростання листкової поверхні, а відповідно і коренеплоду, сповільнюється. Листки
жовтіють та поступово відмирають. На другий рік у рослин знижується насіннєва продуктивність, насіння формується дрібним і щуплим та з низькою посівною якістю. Такі ж симптоми
у моркви спостерігаються і при нестачі фосфору, особливо в другу половину вегетації.
Нестача калію приводить до зниження інтенсивності фотосинтезу і втрати стійкості до хвороб, через що смакові якості моркви суттєво знижуються. Серед калійних добрив особливо
важливе значення для моркви має калійна сіль, яка також містить хлор, який, в свою чергу,
впливає на розмір коренеплоду.
Для формування коренеплодів правильної форми важливим елементом для моркви
є також кальцій.

Виходячи з потреби, фосфорно–калійні добрива вносять в основний обробіток під оранку,
а азотні — весною під культивацію в наступних дозах: фосфорних — 10-15 г/м2, калійних —
6-9 г/м2, азотних — 6-9 г/м2

ЯК ВИБРАТИ ЯКІСНЕ НАСІННЯ МОРКВИ
У зв’язку з тим, що насіння моркви має низьку схожість, купувати його потрібно лише в спеціалізованих магазинах у перевірених продавців. При цьому необхідно уважно вивчити інформацію,
представлену на звороті пакетика. Там має бути зазначено:
→ Назва культури і сорт чи гібрид.
→ Відомості про виробника.
→ Відповідність насіння національному стандарту якості із зазначенням його номеру (для
України — це ДСТУ 6006:2008.
→ Кількість насіння (в штуках) або їх маса (в грамах).
→ Номер партії і термін придатності насіння.
Потрібно пам’ятати, що насіння моркви не втрачає своєї схожості протягом 3–4 років і
при перевищенні цих термінів насіння купувати не варто.
Насіння моркви дрібне і довго проростає, тому важливе значення має його підготовка до
сівби. Замочування насіння моркви — дуже поширений підготовчий процес до посіву
серед багатьох городників, особливо якщо насіння невідомого походження. Це значно прискорює схожість насіння. Найбільш поширеними способами є замочування в перекисі водню, в бензині, соді або в марганцю.
Замочування у перекисі водню. Для цього потрібно взяти 3%–й розчин перекису водню
1 ст. л. на 0, 5 л води і замочити насіння на 12 годин, потім промити, просушити і сіяти.
Замочування в бензині. Робити це потрібно швидко: не більш, ніж на 1 хвилину занурте насіння, потім промийте у воді, висушіть і приступайте до посіву. Така процедура прискорює
схожість посівного матеріалу.
Для замочування у соді зробіть розчин з 1 ст. л. соди на 1 л води і помістіть у нього насіннєвий матеріал на 15 хвилин. Підвищувати концентрацію і час замочування не можна, оскільки

це може негативно позначитися на майбутніх рослинах. Цей спосіб може стати хорошою
профілактикою багатьох грибкових хвороб, підвищивши імунітет коренеплодів.
При замочуванні у марганцю беруть 1,5%–й розчин марганцю (колір повинен бути насичений, щоб не було видно дна ємності) і замочуюють в ньому насіння на 20 хвилин. Потім насіння потрібно промити і просушити. Цей спосіб добре знезаражує насіннєвий матеріал перед посівом.

ЯК САМОМУ ВИРОСТИТИ МОРКВУ НА НАСІННЯ
Морква — дворічна рослина. У перший рік отримаємо коренеплоди, з яких на другий рік
отримаємо насіння. Для цих цілей підходять усі сорти моркви.
Гібриди для повторного отримання насіння непридатні!
Під час збирання врожаю вибираємо великі коренеплоди. Звертаємо
увагу на колір, характерний для сорту, і правильну форму. Коренеплоди повинні бути чистими, без механічних пошкоджень. Взимку моркву
тримаємо у ящиках з піском, регулярно оглядаючи протягом усього
періоду зберігання.
Весною за 1-2 доби до висаджування коренеплоди дезінфікують в
слабкому розчині марганцівки. Висаджують в контейнери і розташовують близько один до одного, оскільки рослині обов’язково потрібно
запилитися. Коренеплоди садять у ґрунт на повну довжину, залишаючи на поверхні хвостик зелені.
Моркву беруть суворо одного сорту.

Зазвичай моркву садять у відкритий ґрунт в кінці квітня. Але краще почекати, коли
завершаться заморозки. Холодний ґрунт для насіннєвої моркви не підходить.

На грядці готують лунки, глибина яких повинна відповідати розміру коренеплодів. Садять
коренеплоди вертикально, так, щоб головка не була вище рівня ґрунту. Відстань між морквинами в ряду повинна бути не менше 40 см, а відстань між рядами — не менше 70 см. Краще,
щоб місце для посадки було сонячним.
У момент посадки рекомендується внести в лунку трохи попелу або компосту, тоді ґрунт
буде наповнений поживними речовинами. Поки росте листя, моркву підгодовують добривами, що містять азот і калій. Догляд за посівами полягає в регулярному мульчуванні, прополці
та поливі, але без перезволоження.
Насіння моркви зріє в парасольках-квітконосах. У серпні парасольки дозрівають і практично
готові для збору.
Насіння моркви збирають в оптимальній стадії зрілості, яка настає в липні — на початку
серпня. Ознаками дозрівання слугує зміна забарвлення суцвіть. Вони починають темніти,
набувають темно-бежевого, іноді коричневого кольору. Коли суцвіття повністю висихає, воно
готове для збору, Його зрізують і складають у сухе приміщення. У приміщенні повинна бути
хороша вентиляція. Потім суцвіття вимолочують вручну в мішечки з тканин.

Для відбирання неякісного насіння його на 2 години намочують у воді кімнатної
температури, неякісне насіння спливає на поверхню, а якісне осідає на дно. Потім
якісне насіння проціджують і висушують. Висушене насіння зберігають у полотняних
мішечках або маленьких картонних коробках в прохолодному темному місці.

ЩО ВАРТО І ЩО НЕ СЛІД СІЯТИ ЧИ
САДИТИ ПОРУЧ З МОРКВОЮ
Найкращими сусідами для моркви є:
→ шавлія;
→ горох;
→ квасоля;
→ цибуля;
→ томат;
→ редис;
→ салат;
→ часник.
Моркву рекомендується садити також разом з бобовими і томатами. Висаджувати їх рекомендується через грядку, щоб у кожної культури була оптимальна площа живлення.
З морквою на одній грядці несумісні такі культури:
→ селера;
→ аніс;
→ буряк;
→ хрін;
→ петрушка;
→ ароматна зелень.
Моркву рекомендують садити, якомога далі від яблунь, бо можемо
отримати і гірку моркву, і гіркі яблука.

ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ ЗА МОРКВОЮ
Догляд за морквою полягає в частому розпушуванні міжрядь, проріджуванні, поливі і боротьбі з бур’янами, хворобами та шкідниками рослини. Якщо утворюється ґрунтова кірка, то вона
сильно пригнічує молоді сходи, тому її потрібно постійно руйнувати, обробляючи ґрунт між
рядами з допомогою сапки.
Перший раз моркву проріджують після утворення 2-х справжніх листків, видаляючи зайві
рослини і залишаючи відстань 1,5-2 см між рештою — найбільш сильними. Друге проріджування моркви роблять через 15 днів після першого, на цей раз інтервал між рослинами повинен
скласти 4-5 см.
Одночасно з цим проводять прополювання бур'янів і розпушування міжрядь.
Після проривку рослини моркви необхідно відразу полити теплою водою і
ущільнити ґрунт навколо них, щоб коріння не були оголені.
Для боротьби з бур’янами також застосовуються гербіциди, зокрема "Прометрин" нормою 2 л/га, який вноситься перед посівом, до сходів культури або ж до двох листків у моркви. Ефективним в боротьбі з
бур’янами також є внесення гасу (3 л/сотку), але його застосовують
лише для пізньостиглих сортів моркви, коли вона позбудеться запаху.

Під час проріджування моркви з'являється запах, який приваблює морквяну муху. Тому краще
проводити даний захід ввечері, а всі видалені рослини потрібно обов'язково відразу прибрати
подалі від грядки.

У спекотну і суху погоду поливати моркву потрібно один раз на тиждень, витрачаючи
води на грядки по 10-12 л/м2.

Якщо моркву в жаркий час залишити без поливу більш ніж на 8-9 днів, а потім різко і рясно полити, то майже напевно більшість коренеплодів розтріскається.
Постійно утримувати морквяну грядку в перезволоженому стані теж не можна. Це призводить
до сильного росту бадилля на шкоду нарощуванню маси коренеплоду.

Тому, щоб напевно отримати великий врожай рівних і красивих коренеплодів, моркву
потрібно завжди поливати регулярно, починаючи від сходів. Коли коренеплоди досягнуть
товщини олівця збільшують полив моркви, доводячи витрати до 20 л/м2.

Підживлення моркви проводять не менше двох разів за сезон. Перша підгодівля робиться через 25-30 днів після появи сходів. Для приготування розчину необхідно розвести у 10 л води
2 ст. л. суперфосфату і додати по 1 ст. л. сечовини та сульфату калію. Витрати розчину 4-5 л/м2.
Друга підгодівля проводиться через 20-25 днів після першої тим же розчином. Найважливіший
час для наливу коренеплодів настає у вересні. Якщо в цей час немає дощів, то поливати моркву слід обов'язково 1 раз на 10 днів, витрачаючи 10 л/м2.

БОРОТЬБА ЗІ ШКІДНИКАМИ ТА ХВОРОБАМИ
Найпоширеніші захворювання моркви — фомоз, бактеріоз, септоріоз та сіра, біла, червона і
чорна гнилі.
Бактеріоз поширюється насінням і рослинними залишками, тому видаляємо з грядки бадилля
моркви, а насіння перед посівом піддаємо обробці або протруюємо.
Білою, як і сірою гниллю уражаються майже всі овочі — ці хвороби проявляються найчастіше під
час зберігання. Щоб уникнути зараження, вапнуємо кислий ґрунт, не зловживаємо внесенням
азотних добрив, видаляємо бур'яни на ділянці, а перед закладанням на зберігання опудрюємо
коренеплоди крейдою. Важливо також дотримуватися умов зберігання коренеплодів і забезпечити в складі гарну вентиляцію.
Червона гниль проявляється бурими або ліловими плямами на коренеплодах, потім плями
зникають, а на їхньому місці виникають чорні склероції грибка. Провокує захворювання внесення у ґрунт гною. Заражені цією хворобою коренеплоди потрібно зберігати окремо від решти моркви.
Чорна гниль виглядає, як вугільно-чорні гнилі ділянки на коренеплоді, найбільше вона небезпечна для насінників моркви. Хворі рослини негайно видаляють. Превентивний засіб проти
чорної гнилі — передпосівна обробка насіння моркви піввідсотковим розчином "Тігама".
Септоріоз виглядає, як хлоротичні дрібні плями на листі моркви, які з часом стають коричневими, обведеними червоним обідком.

При високій вологості повітря хвороба здатна поширюватися дуже швидко. При перших
ознаках захворювання ділянку обробляють кілька разів з інтервалом у 10 днів одновідсотковою бордоською рідиною, а сильно уражені рослини краще з ділянки видалити, як і рослинні
залишки після збору врожаю. Як превентивний захід гарні результати дає обробка насіння перед посівом гарячою водою з наступним охолодженням. Запобігає цьому також внесення під
оранку фосфорно-калійних добрив.
Фомоз вражає стебла сім'яників і суцвіття моркви, потім на верхній частині коренеплоду утворюються плями бурого кольору, які поступово заглиблюються та вражають весь коренеплід.
Найлегше хвороба розвивається на легких ґрунтах.
Для профілактики потрібно обробляти насіння перед посівом протруйниками, а уражені хворобою екземпляри відразу видаляти.

Шкідники
Зі шкідників небезпеку для моркви становлять морквяна муха,
озима совка, дротяники і слимаки.
Щоб позбутися слимаків, можна збирати їх вручну або розкладати пастки. Також можна розсипати по ділянці пилоподібний суперфосфат, попіл або хвою.
Дротяники або личинки темного ковалика полюбляють моркву. Щоб позбутися шкідників, на ділянці викопують невеликі лунки, укладають у них напівперепрілу траву, шматочки
картоплі або будь-якого іншого коренеплоду, присипають ямку землею і позначають місце
кілочком. Через кілька днів ямку розкопують і знищують личинок, які сповзлися на привабливий для них запах.
Гусениці озимої совки пошкоджують наземні частини моркви, а також прогризають коріння
та стебла. Знищують гусениць інсектицидами "Децис", "Актара", "Фастак", "Нурел Д" з дотриманням техніки безпеки.
Крім багатоїдних шкідників поcіви моркви значно пошкоджують морквяні мухи. Запобігати
їм можна, посадивши між рядами моркви цибулю.

Щоб уникнути пошкодження моркви шкідниками, необхідно проводити оранку після
збирання врожаю, сівбу проводити в ранні строки, на другий рік після внесення органіки,
по можливості між рядками моркви висаджувати цибулю та часник, які перебивають
запах моркви, проріджувати моркву не пізніше фази другого листка, видаляти з ділянок
пошкоджені рослини та бур'яни. На початку льоту морквяної мухи рослини обпилюють
тютюновим пилком або сухою гірчицею (1 ст. л. /м2).

ЯК ЗІБРАТИ УРОЖАЙ МОРКВИ
Хоча морква вважається витривалим коренеплодом, краще збирати її до настання регулярних морозів. Кращий час для цього — кінець вересня або жовтень. Занадто рано викопувати
її не варто, це позбавить плоди великої кількості корисних речовин.
Ранні сорти дозрівають рано, вони не придатні для тривалого зберігання. Молоді солодкі коренеплоди готові до вживання в середині літа і використовуються для салатів або дитячого
харчування. Якщо ви пропустите момент збору, плоди втратять соковитість. Якщо ви помітили,
що діаметр моркви досяг зазначеного для цього сорту розміру, пора починати її викопувати.

Вирощуючи середньостиглі сорти, необхідно враховувати терміни їх дозрівання: вони повинні рости від 80 до 100 днів. Цей термін відраховують від появи сходів. Коли помітите, що
нижнє листя жовтіє, значить настав час прибрати моркву. Якщо ви вчасно не зберете урожай, м’якоть стане ламкою. Думка про те, що все листя повинне пожовтіти, помилкова. Це
говорить про те, що рослина хворіє, а не про її зрілість.
Дозрівання пізніх сортів триває більше 110 днів після появи сходів. Їх збирають в першій половині жовтня до появи заморозків, перед збором обов’язково треба подивитися прогноз погоди. Краще, щоб в день збору не було дощу, інакше урожай згниє. Восени морква накопичує
велику кількість вітамінів і поживних речовин, тому що пізніше до морозів вона буде зібрана,
то корисніші будуть страви з неї. Якщо врожай вже зібрано, а температура повітря перевищує 20° С, то її не слід розміщувати безпосередньо в підвалі, де набагато прохолодніше. Треба дати плодам обсохнути.
Під час викопування ґрунт повинен бути сухим, а морква чистою.
Мити її категорично заборонено. Десь за місяць до призначеного
часу полив припиняється, це врятує майбутній урожай від
розтріскування.
Копати коренеплоди найкраще з використанням спеціальних
приладів, так менше шансів на пошкодження. Для цих цілей
краще скористатися вилами, притримуючи кожен коренеплід за бадилля, але можна також скористатися садовою лопаткою. Велику совкову лопату
краще не використовувати, або просто трохи підкопувати нею землю і акуратно витягувати
коренеплоди. Якщо земля пухка і суха, зробити це буде досить легко.
Намагайтеся при зборі не пошкодити і не подряпати моркву, так як при пошкодженні шкірки
овоч буде зберігатися погано і швидко загниє. Потім її треба обережно очистити від залишків
землі руками. Постарайтеся не пошкодити плоди, уникайте ударів при транспортуванні.
Викопавши, потрібно якомога швидше з них видалити залишки листя. Якщо цього не зробити, волога через зелень випарується, і урожай засохне. Після видалення всіх верхівок моркву
потрібно помістити в затінок, залишаючи її провітритися.

ЯК ЗБЕРІГАТИ МОРКВУ
Погріб і підвал є найкращим місцем для зимового зберігання, адже саме там найпростіше дотримати задані температуру і вологість повітря. Погріб не повинен промерзати протягом зими.
У хороших умовах морква може спокійно зберігатися цілий рік, аж до наступного врожаю, а
ви будете мати можливість регулярно отримувати до свого столу свіжі вітаміни з власного
городу.

Щоб зрозуміти, як зберігати моркву в погребі правильно,
ознайомтеся з наступними популярними способами:
Дерев’яні ящики з кришкою — один з найпростіших способів. Морква просто акуратно складається в ящики з дерева або щільного картону. Ящики закриваються кришкою і ставляться в погреб на відстані 10-15 см від стін. Часом стіни можуть відволожуватися, а волога
в наші ящики потрапляти не повинна. На підлогу краще їх не ставити, а скористатися невеликою підставкою. Отвори в ящиках робити не потрібно, вони повинні бути досить щільними. Цей спосіб
зберігання досить компактний і дозволить розмістити значну кіль-

кість коренеплодів навіть у невеликому погребі. Намагайтеся в один ящик складати не більше
20 кг моркви.
Цибулиння. Не викидайте лушпиння, яке у великій кількості залишається від цибулі. Складіть
їх у великі мішки і помістіть туди ж моркву. Лушпиння, з одного боку, буде забирати зайву
вологу, а з іншого — берегти коренеплоди від загнивання і розмноження мікроорганізмів. Намагайтеся обваляти в лушпинні кожну морквину, але можна і просто пересипати нею окремі
шари. Мішки зав’яжіть і спустіть в погріб або підвал.
Зберігання моркви в хвойній тирсі. Для того щоб скористатися цим способом потрібно пересипати коренеплоди тирсою з деревини хвойних порід. Фенольні речовини, що містяться
в хвої, вбережуть коренеплоди від гнилі і хвороб. Складати моркву при цьому можна в ящики
або будь-яку іншу тару. Можна просто насипати тирсу на полиці в погребі, розкласти на них
коренеплоди і присипати зверху ще одним шаром тирси. Тирсу не можна насипати на підлогу або впритул до стін погребу.
Пірамідки, пересипані піском. При цьому способі зберігання на підлогу або полицю погребу
насипається товстий шар піску. Морква викладається в ряд і засипається наступним шаром
піску. Другий ряд моркви кладеться на перший в шаховому порядку. Знову засипається шар
піску і так далі. Пірамідки не повинні перевищувати у висоту 1 м. Пісок для цього способу повинен бути трохи вологий, ближче до сухого. Якщо пісок зовсім сухий, його треба періодично
збризкувати водою з пульверизатора, щоб уникнути висихання моркви. Стикатися між собою коренеплоди не повинні. Пісок перед використанням бажано просіяти і прожарити для
дезінфекції.
Вологий пісок і крейда. Необхідно змішати чистий злегка вологий пісок з порошком крейди.
Цю суміш засипати в щільний дерев’яний ящик. Помістити в пісок моркву товстим кінцем
вгору, присипати зверху. Крейда не дасть бактеріям розмножуватися і дозволить тривалий
час зберегти моркву свіжою і смачною.
Крейдяний розчин. Крейду потрібно розвести з водою до однорідного рідкого стану. Кожен
коренеплід змочується в цьому розчині, сушиться і залишається на зберігання. Можна просто
«припудрити» моркву сухим крейдяним порошком. На 10 кг моркви вам буде потрібно близько
200 г крейди. Лужні властивості крейди не дозволяють розмножуватися мікроорганізмам.
Оболонка з рідкої глини. Досить брудний спосіб зберігання, але один з найефективніших.
Тому якщо морква у вашому погребі весь час гниє і псується — скористайтеся ним, не пошкодуєте. Перед закладанням коренеплодів в погріб розведіть у відрі глину з водою до утворення рівномірної текучої маси. Занурте туди кожну морквину і просушіть. Глина повинна повністю покрити коренеплід. Після висихання спустіть моркву в погріб і розкладіть по ящиках
або кошиках. Кришкою можна не накривати.
Поліетиленові пакети. Не найкращий спосіб, але якщо іншої можливості зберігання немає,
упакуйте сухі коренеплоди в щільні поліетиленові мішки і спустіть в погріб. Мішки потрібно
поставити на полицю або на невелику підставку. У дні мішка проробляється кілька отворів,
через які буде стікати конденсат який утворився. Мішок не зав’язується.

ЯК ПЕРЕРОБЛЯТИ МОРКВУ
Існує багато способів переробки моркви для її подальшого зберігання і споживання. Одним
з таких способів є переробка і зберігання її в трьохлітрових банках:
1. Морква, натерта на крупній тертці, шарами поміщається в скляні банки. Кожен шар пересипається кухонною сіллю. Потім заготовка відправляється в холодильник. Зберігається
до півроку. При додаванні її в їжу, сіль не рекомендується використовувати, щоб не пересолити.

2. Добре промиті і висушені овочі очищаються від шкірки і нарізаються невеликими шматочками. Потім укладаються в чисту, суху банку. Наповнену
тару відправляють в морозилку. Термін зберігання — 1-2 місяці.
3. Можна натерти плоди на крупній тертці і висушити в сушарці, духовій
шафі або під сонцем. Після цього укласти в скляну ємність. Закрити
щільно кришкою.
4. Овочі миють і замочують у холодній воді на чверть години. Потім їх
опускають в майже киплячу воду на 3-4 хвилини. Потім очищають від
шкірки і нарізають тонкими кружечками. Скласти все в банки і залити
гарячим розсолом. Після — щільно закрити кришкою.
5. Добре вимиті плоди розрізати на невеликі шматки. Відварити їх протягом 7 хвилин. Після
цього розкласти по банках, залити гарячим розчином і закрити кришками.
→ Очищену моркву щільно вкласти в ємність. Потім залити гарячим сольовим розчином і настояти кілька днів під гнітом. Потім банки закриваються і відправляються в холодильник.
Щоб приготувати розсіл, потрібно в киплячій воді розчинити 60-65 г солі. Кип'ятити слід
5 хвилин. Потім процідити і охолодити до 20-25 °С.

Скляні банки — ідеальний спосіб також і для зберігання моркви з різними вадами.
Її можна сушити, засолити або замаринувати, створюючи смачні та поживні зимові
заготовки.

Одним із способів переробки моркви є виготовлення з неї соку — як з самої моркви, так і в
поєднанні з іншими овочами та фруктами (з гарбузами, яблуками, журавлиною і т.д.)
Зберігати морквяний сік у домашніх умовах можна за допомогою стерилізації і гарячого
розливу.
→ При застосуванні методу гарячого розливу приготований сік кип’ятять і на кілька хвилин
залишають на повільному вогні. Приготовлений напій переливають у банки, закупорюють
та залишають остигати.
→ Спосіб стерилізації: напій не кип’ятять, а лише кілька разів нагрівають. Після кожного прогрівання необхідно його остудити. Далі розливають по банках до самого верху і стерилізують близько півгодини.
Корисний напій може вийти тільки з дозрілих, свіжозібраних плодів. Вони
не повинні бути з ознаками гнилі, тріщинками і пошкодженнями. Перед
приготуванням коренеплід ретельно миють, чистять і видаляють тверду
частину
Сушена морква — це один з давніх способів переробки і зберігання моркви. Колись наші предки сушили моркву в печі, а тепер з цією задачею прекрасно справляється електросушарка. Для цього моркву миють. Очищають
щіткою, ріжуть на тонкі смужки спеціальною теркою і засовують в електросушарку. Весь
процес сушки займає від 6 до 17 годин, залежно від розміру шматочків. Можна також приготувати суху овочеву суміш, змішавши з сушеним корінням петрушки, пастернаку, селери.
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