
 የካሮት ዘር አመራረት መመሪያ  

  
ካሮት በዘር የሚራባ ሰብሌ ነዉ፡፡ የካሮት ዝርያዎች ዘር ሇማምረት በሚፈሌጉት 
የቅዝቃዜ መጠን መሰረት በሁሇት ይመዯባለ፡፡ የኢሲያ ዝርያዎች አመታዊ ሰብሌ ሲሆኑ 
ዘር ሇማምረት ጥቂት ቅዝቃዜ ይበቃቸዋሌ፡፡ እነዚህ ዝርያዎች እንዯ ኢትዮጲያ በምዴር 
ወገብ አከባቢ ባለ ሀገራት ዘር ሉያመርቱ ይችሊለ፡፡ ሇምሳላ ከዯብረዘይት ግብርና 
ምርምር ጥሩ ዉጤት እያሳየ ያሇዉ DZARC-5 እና በአሇማያ ግብርና ዩኒቨርሲቲ 
ተመርጦ የወጣዉ AUA-108 ዝርያ በጥቂት ቅዝቃዜ ዘር የሚያመርቱ ዝርያዎች 
ናቸዉ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ከአዉሮፓና ከሰሜን አሜሪካ ቀዝቃዛ ቦታዎች የተገኙ እንዯ 
ናንተስና ቻንተኒ ያለ ዝርያዎች ሇማበብና ዘር ሇማምረት በሁሇተኛዉ (ከስር ወዯ ዘር) 
የእዴገት ዘመናቸዉ ሇረዥም ጊዜ ቅዝቃዜ ይፈሌጋለ፡፡  
 
ተስማሚ የአየር ንበረትና የአፈር አይነት 
ሇዘር የሚመረት ካሮት ሇመብሌ የሚዉሌ ስር እንዯሚመረተዉ ካሮት ተመሳሳይ የአየር 
ንብረትና የአፈር አይነት ይስማማዋሌ፡፡ ሇዘር የተተከለ የካሮት ስሮች እንዯየዝርያቸዉ 
አይነት የአበባ እንቡጥ ሇማዉጣት ሶስትና ከዚያ በሊይ ቅጠሌ ሲያወጡ ከ4-10 ዱ.ሳ 
ቅዝቃዜ ከአንዴ እስከ ሁሇት ወራት ያህሌ ይፈሌጋለ፡፡ የአበባዉ ዘንግ እዴገትና የዘር 
ማሸትና መጎምራት ዯግሞ ሞቃት የአየር ሁኔታ ይፈሌጋሌ፡፡ ዘር ሲዯርስና ሲሰበሰብ 
ዯረቅ ወቅት መሆን አሇበት፡፡  
ዉሀ የማያቁር ቀሊሌ አፈር ሇስራ አመቺ ከመሆኑም በሊይ የተተከሇዉ ካሮት ስር 
እንዲይበሰብስና የተክልቹም ቁጥር እንዲይቀንስ ይረዲሌ፡፡ .  
 

የዘር አመራረት ዘዳዎች 

የካሮት ዘር በቀጥታ ከዘር ወዯ ዘር ወይም ከስር ወዯ ዘር የዘር አመራረት ዘዳዎች 
ይመረታሌ፡፡  
 

ከዘር ወዯ ዘር የዘር አመራረት ዘዳ፡- የካሮት ዘር በቀጥታ ዘሩን በማሳ በመዝራት 
ሇመብሌ የዯረሰ ስር ይመረታሌ፡፡ ይህ የዯረሰ ስር አብዛኛዉ ይነቀሌና ሇመብሌ ወይም 
ሇሽያጭ ይዉሊሌ፡፡ ነገር ግን በ 1 ሜ. በተራራቁ መስመሮች ዉስጥ በየ50 ሳ.ሜ. 
ተክልችን በማስቀረት እንዱያብቡና ዘር እንዱያመርቱ ይዯረጋሌ፡፡ በዚህ ዘዳ ሰሮቹ 
ተነቅሇዉ ማየት ስሇማይቻሌ ከዝርያዉ ፀባይ ያፈነገጡ ተክልች በቅጠሊቸዉ ብቻ 
ተሇይተዉ ሉወገደ ይችሊለ፡፡ ስሇዚህ የሚመረተዉ ዘር ጥራት መጀመሪያ በተዘራዉ ዘር 
ጥራትና ሰብለን ከላልች ዝርያዎች አራርቆ በማምረት ሊይ ይወሰናሌ፡፡ 
 
ከስር ወዯ ዘር የዘር አመራረት ዘዳ፡-በዚህ ዘዳ መጀመሪያ የካሮት ዘር ተዘርቶ የዯረሰ 
ስር ይመረታሌ፡፡ ስሩም ተነቅል እያንዲንደ እየታየ ዝርያዉን በቀሇም፣ በርዝመትና 
በዉፍረት የሚመስለ ስሮች ተመርጠዉ ወዱያዉኑ ወይም ከጥቂት ቀናት በኋሊ 
ይተከሊለ፡፡ በ1 ካ.ሜ የተዘራ ዘር እንዯሚወገደት ስሮች መጠን ከ5-10 ካ.ሜ ሇሚሆን 
ቦታ በቂ የዘር ስር መስጠት ይችሊሌ፡፡ በአንዴ ሄ.ር መሬት ሊይ ዘር ሇማምረት ከ6-8 
ኪ.ግ የሚሆን ዘር በቂ ነዉ፡፡ የተመረጡት ስሮች ከተተከለ በኋሊ እንዲይጠወሌጉ ዉሀ 

በየሁሇት ወይም ሶስት ቀናት መጠጣት አሇባቸዉ፡፡ ነገር ግን ዉሀዉ በዝቶ ሰሮቹ 
እንዲይበሰብሱ ብልም በማሳዉ ዉስጥ የተክልቹ ቁጥር አናሳ እንዲይሆን መጠንቀቅ 
ይገባሌ፡፡  
ብዙ ቅዝቃዜ የማይፈሇጉ የሞቃት አካባቢ ዝርያዎች በቀዝቃዛ ወራት ሇቅዝቃዜ 
እንዱጋሇጡ ቢዯረግ የተሻሇ ማበብ ይችሊለ፡፡ ከስር ወዯ ዘር የዘር አመራረት ዘዳ 
በተግባራዊነቱ ተመራጭ ሲሆን በየጊዜዉ ጥሩ ስሮች ተመርጠዉ ስሇሚተከለ ዝርያዉን 
ሇማሻሻሌ ይረዲሌ፡፡ 
 

ሇዘር የሚዉሌ ስር አዘገጃጀት 

- ተዘርተዉ ሇመብሌ የዯረሱ ስሮችን በጥንቃቄ መንቀሌ፡፡ ስሮቹ ሊይ የሚዯርስ 
ማንኛዉም  ጉዲት ሇበሽታ ጥቃት ስሇሚያጋሌጣቸዉ እንዱበሰብሱ ሉያዯርጋቸዉ 
ይችሊሌ፡፡   

- ቅርፃቸዉ የተጣመመ፣ የታመሙ፣ የቆሰለ፣ ወዘተ ስሮችን ማስወገዴ 

- የካሮቱ ስር የሚበቅሇዉ አካሌ ሳይነካ 5 ሳ.ሜ ያህሌ ከፍ ብል መቁረጥ (ምስሌ 1) 
- የተዘጋጁትን ስሮች መተክሌ፣ አናታቸዉን በስሱ አፈር ማሌበስና አፈሩ ንፋስ  
እንዲያስገባ ዙሪያዉን ጫን ጫን ማዴረግ 

- ወርጭና ዴርቅ እንዲያጠቃቸዉ ሳር ማሇበስ 

- አብዛኛዎቹ ስሮች ቅጠሌ አዉጥተዉ እስኪዯራጁ ዴረስ እንዲይዯርቁ በየሁሇት ወይም 
ሶስት ቀናት ዉሀ ማጠጣት፤ ነገር ግን በዉሀ ብዛት እንዲይበሰብሱ መጠንቀቅ 

- ተክልቹ በሚገባ ሲዯረጁ ከግራና ከቀኝ 10 ሳ.ሜ ያህሌ አፈር ማስታቀፍ 

 
የዘር ምርት ጊዜ ዴሌዴሌ 

ስር ማምረት፡- በሰኔ ወር መጀመሪያ ዘር መዝራትና የዯረሱ ስሮችን ነሐሴ  ማብቂያ 
ወይም መስከረም መግቢያ ሊይ መሰብሰብ፡፡ ከዘር ወዯ ዘር በሚዯረግ የአመራረት ዘዳ 
ግን በተመሳሳይ ጊዜ በመዝራትና ምርቱ ሲዯርስ ከማሳዉ ሊይ አብዛኛዉን ስር ነቅል 
በየ1 ሜትር መስመሮች ዉስጥ በየ50 ሳ.ሜ ርቀት ተክልችን ማስቀረት፡፡ 
 

ስር ማዛወር፡- ከነሀሴ መጨረሻ እስከ መስከረም አጋማሽ ባሇዉ ጊዜ ስሮች ተዛዉረዉ፣ 
ቢያንስ ሶስት ቅጠሌ ያበቀለና የዯረጁ ተክልች ከጥቅምት እስከ ታህሳስ ባሇዉ ጊዜ በቂ 
ቅዝቃዜ ስሇሚያገኙ በጥሩ ሁኔታ ሉያብቡ ይችሊለ፡፡ እንዱሁም ዘሩ በሚጎመራበት፣ 
በሚዯርስበትና በሚሰበሰብበት ከየካቲት እስከ ሚያዚያ ባሇዉ ጊዜ ሞቃትና ዯረቅ አየር 
ያገኛለ፡፡ ይህ ወቅት ግን ዝናብ የላሇበት በመሆኑ የመስኖ ዉሀ ማጠጣት ያስፈሌጋሌ፡፡ 
 

የተከሊ ርቀት፡- DZARC-5 እና AUA-108 የተሰኙት ዝርያዎች ተክልች ትሌሌቅ ስሇሆኑ 
በመስመር ማካከሌ 1 ሜትር በተክልች መካከሌ 50 ሳ.ሜ አራርቆ መትከሌ 
ያስፈሌጋሌ፡፡  
 

የማዲበርያ ፍሊጎት፡- የካሮት ዘር ሇማምረት የተጠና የማዲበሪያ መጠን ባሇመኖሩ ስር 
ሇማምረት እንዯምንጠቀመዉ 175 ኪ.ግ ዲፕ ስሮቹን በምናዛዉርበት ጊዜ መጨመር 
ያስፈሌጋሌ (ARARI, 2005)፡፡ 



 
ምስሌ 1. ሇማዛወር የተዘጋጁ የካሮት ስሮች  

 

ዝርያ ማጥራት  

- የተፈሇገዉን ዝርያ የማይመስለ ተክልች፣ ከዘር ወዯ ስር የማምረት ሂዯት ወይም 
ከስር ወዯ ዘር የማምረት ሂዯት ቀዯም ብሇዉ የሚያብቡ ተክልችን ማስወገዴ 

- ስሮቹ ዯርሰዉ በሚነቀለ ጊዜ ዝርያዉን በቅርፅ፣ በቀሇም የማይመስለ፣ ሇሁሇት 
የተከፈለ፣ ሻካራ ገፅታ ያሊቸዉ ወይም ሊያቸዉ ሊይ ስር ያበቀለ ስሮች መወገዴ 
አሇባቸዉ፡፡  

 

ርክበ ብናኝ (Pollination) 
ካሮት በተሻጋሪና በግሇ-ርክበ ብናኝ ይራባሌ፡፡  
 
- ተሻጋሪ ርክበ ብናኝ (cross-pollination)፡- የካሮት አበባ ወንዳ ከሴቴዋ ቀዯም ብል 
ዯርሶ የሚረግፍ በመሆኑ አበባዉ ፍሬ እንዱያፈራ በአቅራቢያዉ ከሚገኙ ተክልች 
አበቦች የወንዳ ዘር ማግኘት አሇበት፡፡ 

 

- ግሇ-ርክበ ብናኝ (self-pollination):- በአንዴ የካሮት ተክሌ ሊይ በተከታታይ ሇረጅም 
ጊዜ አበባዎች ስሇሚያብቡ የወንዳ ዘር ከአንደ አበባ ወዯላሊዉ በቀሊለ ይተሊሇፋሌ፡፡ 

- ንቦች የካሮት ተራክቦን ሇማፋጠን ስሇሚረደ የንብ ቀፎዎችን ዘር በሚመረትበት 
ሰብሌ ማሳ ዙሪያ ማስቀመጥ የዘር ምርትንና ጥራትን ሇማሻሻሌ ይረዲሌ፡፡ 
 

በዝርያዎች መካከሌ ርቀት መጠበቅ 

- የተሇያዩ ዝርያዎች በአንዴ አከባቢ በተመሳሳይ ጊዜ የሚመረቱ ከሆነ ሉዲቀለ 
ስሇሚችለ በመካከሊቸዉ በቂ ርቀት መኖር አሇበት፡፡ ይህም ርቀት እንዯየዘሩ አይነት 
ይሇያያሌ፡፡ 
 

- መስራች ዘሮች ቢያንስ 1600 ሜትር፣ ላልች ዘሮች ዯግሞ 1000 ሜትር መራራቅ 
አሇባቸዉ፡፡ 

- የጫካ ካሮት በተሇያዩ የሀገሪቱ ዲጋማ አከባቢዎች ስሇሚበቅሌ ሇዘር ከሚመረት ካሮት 
ጋር በመዲቀሌ ዝርያዉን ሉበክሇዉ ይችሊሌ፡፡ ስሇዚህ የማሳዉን ዙሪያ በመቃኘት 
የጫካ ካሮትን ማስወገዴ ይገባሌ (ARARI, 2005):፡.  

 

ዘር መሰብሰብ 

የካሮት አበባዎች በተሇያዩ ጊዜያት ስሇሚያብቡ አዯራረሳቸዉም እንዱሁ ይሇያያሌ (ምስሌ 
2)፡፡ በአንዴ ተክሌ ሊይ በዋናዉ ግንዴ ሊይ ያሇዉ አበባ መጀመሪያ ሲያብብ በሁሇተኛና 

በሶስተኛ ቅርኝጫፎች ሊይ ያለ አበባዎች እንዱሁ ተከታትሇዉ ያብባለ፣ ይዯርሳለም፡፡ 
በዯብረዘይት አከባቢ (ከባህርት ጠሇሌ በሊይ 1900 ሜ) የAUA-108 ዝርያ የመጀመሪያዉ 
አበባ ስሩ ከተተከሇ አንስቶ ሇማበብ 110 ቀናት፣ ሇመዴረስ 128 ቀናት፣ ሇመሰብሰብ 145 
ቀናት ይፈጅበታሌ፡፡ ሁሇተኛ ዯረጃ አበባዎች የመጀመያዉ አበባ ከአበበና ከዯረሰ ከአንዴ 
እስከ ሁሇት ሳምንታት፣ ሶስተኛ ዯረጃ አበባዎች ዯግሞ ከሶሰት እስከ አራት ሳምንታት 
ፈጅቶባቸዋሌ፡፡ የካሮት ዘር ሲዯርስ ቡናማ ቀሇም ሲኖረዉ እዚያዉ አበባዉ ሊይ መንጠቆ 
መሰሌ አካሊት ስሊሇበት ተንጠሌጥል ይቆያሌ፡፡ ዘር ሇመሰብሰብ የሚከተለት 
ጥንቃቄዎችን መከተሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ 
- በጠዋት፣ ንፋስ በማይበዛበት ጊዜ መሰብሰብ ዘሩ አንዲይበተን ይረዲሌ፡፡ 
- በትንሽ ማሳ ሇምርምር የተተከሇ የካሮት ዘር የእያንዲንደ አበባ ራስ እንዯዯረሰ 
መሰብሰብ ይቻሊሌ፡፡  

- የተሰበሰበዉ ዘር በሸራ ሊይ ተዘረግቶ መዴረቅ ይገባዋሌ፡፡ 
- በዘሩ ሊይ ያለ መንጠቆ መሰሌ አካሊት ማስወገዴ የዘሩ ይዘት እንዲይበዛና ሇአያያዝም 
አመቺ እንዱሆን ይረዲሌ፡፡ 

 

የዘር ምርትና ጥራት 

ዯቃሊ ያሌሆኑ ዝርያዎች (George 2009) በቀዝቃዛ ንፍቀክበብ እስከ 600 ኪ.ግ በሄ.ር፣ 
ሲያመርቱ በሞቃት የምዴር ወገብ አካባቢዎች የአሮፓ ዝርያዎች 300 ኪ.ግ በሄ.ር 
አንዱሁም የኢስያ ዝርያዎች 250 ኪ.ግ በሄ.ር ያመርታለ፡፡  
ጥራት ያሇዉ ዘር ሞሊ ያሇ (ያሌተጨራመተ) ሲሆን በጣቶች መካከሌ ሲጫኑት 
አይሰባበርም፡፡ የAUA-108 ዝርያ የ1000 ዘሮች ክብዯት ከመጀመሪያዉ አበባ የተሰበሰበዉ 
ዘር 1.66 ግራም፣ ከሁሇተኛዉ 1.61 ግራም፣ ከሶስተኛዉ 1.54 ግራም ይመዝናሌ፡፡ 
    

 
ሀ 

 
ሇ 

 
ምስሌ 2. ሀ) በአንዴ ተክሌ ሊይ 
የሚገኙ የተሇያየ የእዴገት ዯረጃ 
ያሊቸዉ የአበባ ራሶች  ሇ) 
የጎመራ የካሮት ዘር ራስ 

ዘር ማከማቸት 

በሚገባ የዯረቀ ዘር በጨርቅ ወይም በፕሊስቲክ ከረጢት ወይም በጠርሙስ ዉስጥ ታሽጎ 
ዯረቅና ቀዝቃዛ ቦታ መቀመጥ ይገባዋሌ፡፡  
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