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Porkkanalajikkeita kotipuutarhurille
Mokum F1 Todella varhainen ja erittäin maukas kesäporkkana. Sileä, tasapaksu ja melko lyhyt. Lajike on tarkoitettu syötäväksi tuoreena, voidaan myös ryöpätä ja pakastaa. Korjataan varhain syksyllä, ei
sovellu talvivarastointiin.
'Berlicum 2'Varhaisporkkana, jonka juuriosa on sileä ja hieman sylinterimäinen. Maukas lajike, tarkoitettu tuorekäyttöön, voidaan myös ryöpätä ja pakastaa. Korjataan varhain syksyllä, ei sovellu
talvivarastointiin. '
Nantaise 2'Tunnettu varhaisporkkana. Erittäin hyvänmakuinen, syödään tuoreena, voidaan myös ryöpätä ja pakastaa. Nopeakasvuinen. Juuriosa on sylinterimäinen, pitkä ja hoikka. Korjataan varhain syksyllä,
ei sovellu talvivarastointiin.
'Ingot' F1 Todella maukas kesäporkkana, jossa on korkea karotiini ja sokeripitoisuus. Kehitetty nimenomaan maun vuoksi! Satoisa, tekee noin 20-25 cm mittaisia, sileäjuurisia porkkanoita jotka syödään
suoraan sellaisinaan tai varastoidaan talveksi. Voidaan myös ryöpätä ja pakastaa.
Navarino F1Varhaislajike erityisesti aikaiseksi pussiporkkanaksi. Myöhäisessä kylvössä sopii myös varastointiin. Juuret sylinterimäiset, hyvin sileät ja helposti peseytyvät. Lajikkeella on erittäin vahva ja terve
naatti. Hyvänmakuinen kesälajike '
Juwarot' Keskivarhainen lajike, jonka beetakaroteenipitoisuus on erittäin korkea. Tekee 15-18 cm pitkiä, hieman kartiomaisia porkkanoita. Maukasta syötävää raakana tai kiehautettuna, voidaan myös ryöpätä
ja pakastaa. Sopii hyvin myös talvivarastointiin.
'Nevis' ja Nevis F1 Sileäpintainen makea porkkanalajike.Vahva naatti, sopii raskaillekin maille.Säilyy hyvin varastossa..Hyvä väri sisältä.
Nandrin F1Aikainen, kaunismuotoinen lajike humus- ja multamaalle. Satoisa lajike, joka sopii myös aikaiseksi teollisuusporkkanaksi
Nottingham F1Kaunisjuurinen ja hyvänmakuinen varastoporkkana. Lajikkeesta hyvät kokemukset myös turve- ja hiekkamailta. Lajike on erittäin tasainen ja vahvanaattinen.
YellowstoneKeltainen porkkana. Voimakaskasvuinen, värikäs lajike esimerkiksi torille tai teollisuuteen. Suositellaan multaamista kasvukauden aikana, muuten juurenniskalla taipumus vihertyä.
Hyvänmakuinen.
Mello Yello F1Ensimmäinen keltainen nantes-tyyppinen hybridilajike. Juuri sirompi ja sileämpi kuin Yellowstonella. Vahva naattinen. '
Autumn King 2'Suosittu, varmasatoinen lajike. Todella kestävä lajike. Sopii syötäväksi tuoreena, voidaan myös pakastaa ryöpättynä. Sopii erittäin hyvin talvivarastointiin, korjataan tällöin mahdollisimman
myöhään syksyllä.

Lähde:
http://www.puutarhaliikehelle.fi/index.html?n=11251&Porkkana
http://harrastajat.helle.fi/?n=16905&cq=Hae+tuotteita&x=28&y=9
Osa löytyy vain ammattiviljelijöiden listalta, osa on kotipuutarhalistalla. Lajikevalinnassa tärkeää on huomioida käyttötarkoitus, varastointitapa ja maalajin mahdollinen vaikutus porkkanan kasvuun.
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