
Giya sa Produksyon sa Karot 

Introduksyon 

Ang Karot usa ka tanum nga ginapatubo ingon sa iyang unodon nga ugat og gamit isip 

usa ka utanon. Kani usa ka tanum nga ang ugat puno sa carotene nga gigikanan sa Bitamina A. 

Aduna pod kini thiamin, riboflavin og sugar. 

Barayti 

1. Royal Chantenay 

2. Kuroda 

3. Danvers Half Long 

4. Coreless 

Adaptasyon 

 Ang Karot ginapatubo sa lugar nga habog tungod kay kinahanglan kini og mubo nga 

temperatura para sa ugat niini. Maayo ang tubo sa karot sa mga lugar nga adunay temperatura 

nga 15.6 ⁰C hangtod 18.3 ⁰C.  Sa taas nga temperatura ang bunga niini taas, niwang og luspad 

ang kolor. 

 Ang Karot mas mo tubo sa sandy loam to clay, kini nga yuta medyo pino og naay maayo 

nga hubasanan. Dili kani maayo mo tubo sa mga higly  acidic nga yuta. Maayo ang pagpamunga 

niini sa pH 5.2 og taas sa pH nga 6.0 to 6.8. Likayi ang batoon og bug-at nga yuta kay makadaot 

kini sa ugat. 

Importansya sa Nutrisyon 

 Ang Karot adunay sugar og mineral og taas og bitamina C. Gamiton ni sila ingon bahog 

sa mga kahayopan ingon man sab alang pagkaon sa tao. Ang carotene usa ka sustansiya nga 

makuha sa Karot, gamiton kini sa pagkolor og pagpasustansiya sa magarina og uban pang dairy 

products. 

 Nutritional Facts 

 Makaon nga Bahin 95 %  Sodium (mg)   95 

 Tubig(g)  91.6  Potassium(mg) 220 

 Protina(g)  1.1  Iron(mg)  0.7 

 Lipids(g)  6  calcium (mg)  44 



Glucides(g)  7.6  Phosporous(mg) 37 

 Carbohydrates  10  Niacin (mg)  0.7 

 Fiber(g)  3.1  Bitamina C(mg) 4 

Enerhiya(g)  33 KCAL Vitamin E(mg)  10.5 

Vitamin A (mg)   28.13  Zinc (mg)  0.2 

Mga Kinahanglan 

 Pag-andam sa Luna 

 Ang luna kinahanglang maayo ang pagkadaro og pagkaras. Sa  makadaghan kini buhaton 

hantod sa ang yuta masakto pagkapino. Ang luna kinahanglang patag. Maghimo og tamnanan 

nga 50-100 cm kalapad og mga mabaw nga surko nga adunay 20 cm kalayo og 2 cm ang 

kalalum. Ang  Karot adunay plastaran sa ugat nga 90 cm og gikinahanglan ang maayo pagkapino  

sa yuta para sa mas maayo nga pagsunop sa ugat. 

 Gamit sa Pagtanum 

 Tulo hangtod lima kilograms sa binhi ang kinahanglan kada ektarya. Ang binhi pareha 

pagkabutang sa mga surko og tabunan og pino nga yuta duha ka metro ang  kabaga. Duha ka-

semana gikan sa pagtanum ang sakto nga pagtubo sa mga binhi. 

 Oras sa Pagtanum 

 Sa mga lugar nga walay kasiguraduhan ang ting-ulan og ting-init, ang maayong oras sa 

pagtanum mo gikan sa Septembre og Pebrero.  

  

Kalalum og Distansya sa Pagtanum 

 Pagbangag og 1 cm kalalum nga adunay gilay-on 5 cm sa kada puntod og 20 cm sa kada 

laray. Tambuni ang binhi sa pino nga yuta. 

 Pag-abono 

 Kon walay soil analysis, ang kinahanglan nga abono Karot kay 77-150 kg NPK kda 

ektarya. Ang basal nga pamaagi sa pagbutang sa abono gamit ang complete fertilizer (14-14-14) 

himuon sa kataposang pagkaras sa rate nga 11 bags kada ektarya. Side dress 2 bags urea (46-0-

0) og 2 bags muriate of potash (0-0-60) sa 50-60 ka adlaw human sa pagtanom. 

  



Thinning 

 Ang thinning himuon kon ang mga surko puno na. 

 Pag-ugmad (Cultivation) og Weeding 

 Para sa mga una nga adlaw, hinay ang pagtubo sa carrot og dili pa kini 

makakompetensya sa mga sagbot. Para masugpo ang mga sagbot og magpabilin ang kaluag sa 

surface soil, girekomendar ang mabaw nga pag-ugmad niini. 

Mulching 

 Kon ang kolor orange nga crown nagsugod na pagtibaw sa yuta sa pagdako sa tanum, 

butange daun kini og compost. Kini makaprotekta sa ugat sa init sa adlaw nga makapahimo sa 

ilang berde. 

 Irigasyon 

 Ang Karot gakinahanglan og 15-35 ml sa tubig kada semana kada ting tubo niini. Ang 

sakto nga pagbunyag ang kinahanglan sa pagtubo sa iyang ugat. Kon bunyagan, siguradoha nga 

nahulom og maayo ang yuta. Ang Karot sensitibo sa kabasa o moisture kon ting dako sa iyang 

ugat. Kon sige ang pagsobra sa kabasa sa yuta sa ingon nga estado sa pagtubo,  ang mga gamay 

og baga nga tuber  adunay mubo nga carotene ang makaingon sa pagliki sa ugat.  Kon ang 

tanom permaninting kulang sa kabasa, ang flash irrigation ang girekomendar pero ayaw pasagdi 

ang tubig nga magdugay ingon sa paglikay sa pagkalata. 

Pagdumala sa Peste og Sakit 

 Ang mga kanunayng peste nga mo atake sa Karot mao ang bugs, rust fly, cutworms, og 

mites. Ang lygus bug makadaot pinaagi sa pagsupsop sa ambel samtang ang rust fly mo bangag 

una sa tumoy sa ugat hangtod sa tibuok niini. Mahimo kining kontrolon pinaagi sa pag-spray og 

pestesidyo sa pagsunod sa girekomenda sa gahimo. 

 Ang kasagarang sakit sa Karot makuha sa fungi. Ang mga sakit mao ang soft rot nga mo 

apekto sa ugat, leaf light nga makita sama sa dili parehong kadak-a nga batik-batik nga brown 

sa dahon og mga puti-puti sa  ponuan; ang downy mildew nga makita sa pagdalag sa dahon og 

mga puti nga powdery molds. Kini nga mga sakit mahimong maayo pinaagi sa fungicides. 

Pag-ani 

 Ang Karot mo hinkod o mature sa 65-110 ka adlaw sa pagtanum. Ibutang ang tanum og 

potula ang dahon 2 cm gikan sa ubos sa ugat. Dili girekomenda ang paghugas hangtod ang mga 

ani wala pa gi-abot sa merkado. Ang Potensyal nga abut: 15-20 tonelada kada ektarya. 



I. Lain-lain nga Galastuhon 
a. Pagtrabaho(150/MD)      

Pag-andam sa yuta     
1. Una nga Pagdaro   2,240 
2. Una nga Pagkaras   1,680 
3. Ikaduha nga pagdaro   1,680 
4. Ikaduha nga Pagkaras   1,120 

Paghimo sa habog nga tamnanan  3,000 
Pagtanom  sa Binhi, (10 MD)   1,500 
Pag-abono 
 Basal(10 MD)    1,500 
 Sidedress(5MD)   2,250 

Thinning  (5 MD)   750 
Irigasyon /Pagpatubig(90 MD)   13,500   
 (Panahon sa pagtubo) 
Weeding og Pag-ugmad 

1. Hard washing(20 MD)  3,000 
2. Hilling-up (7 MD)   1,050 

Pag-kontrol sa Peste og sakit   750   
Pag-ani(25 MD)    3,750 
Pagpili og Pagputos(10 MD)   1,500 
Hauling(4MD)     600 

  Sub-total     39,870 
 

b. Materyales 
a. Binhi 3.0 kls/ha   3,200 
b. Abuno 

18-46-0(3 bags @2,800/bag)  8,400 
16-20-0(2 bags@ 1, 560/bag)  3,120 
0-0-60  (1bag @1,430/ bag)  1,430 
46-0-0 (6 bags @1,250/bag)  7,500 
Lime (3 tons)    2,000 

c. Pesticides    5,000 
d. Polythelene sacks (100 pcs x 5) 500 
e. Miscellaneous(straw nails, needled, etc) 31,650 

Subtotal    31,650 
 
 
 
 
II.  Fixed Cost 

 

  Abang sa Luna      5,000 



  5 pcs. Lampas      250 
  5 pcs.  Sarol       500 
  3 pcs. Pala      400 
  2 Knacksack Sprayers (5 yrs)    3,000 
  Sub-total      9,150 

 TOTAL COST           80,670 

 *GROSS INCOME           200,00 

 NET INCOME            119,330 

 

 ROI= 148% 

 

 
 
  


