
 
መምሪሒ አመራረታ ርኢ ካሮት  

  
ካሮት ብርኢ ዜራባሕ እንትኾውን ዓላታት ካሮት ድማ ርኢ ንምሃብ ብዜዯሌይዎ መጠን 
ዚሕሉ አብ ክሌተ ይምቀለ፡፡ ናይ ኢስያ ዓላታት ዓመታዊ (አብ ሓዯ ዓመት ውሽጢ ምህርቲ 
ዜህቡ) እንትኾኑ ርኢ ንምምራት ድማ ትሑት መጠን ዚሕሉ የድሌዮም፡፡ እዝም ዓላታት 
ኢዙኦም ድማ ከም ኢትዮጲያ ዜበሊ አብ ሰሃራ (tropical) ከባቢ ዜርከባ ሃገራት ርኢ ክህቡ 
ይኽእለ እዩም፡፡ ንአብነት ድማ አብ ማእኸሌ ምርምር ሕርሻ ዯብረይት ፅቡቅ ውፂኢት 
እናሃበ ዜርከብ ዓላት DZARC-5ን ብአሇማያ ግብርና ዩኒቨርሲቲ ተመሪፁ ዜወፀ ዓላት AUA-
108 አብ ውሑድ ዚሕሉ ርኢ ምርቱ/ዜህቡ ዓላታት እዮም፡፡ ብኻሉእ ወገን ድማ ካብ 
አዉሮፓን ሰሜን አሜሪካን ዯጉዓ (temperate) ከባቢታት ዜተረኸቡ ከም እኒ ናንተስን 
ቻንተኒን ዜበለ ዓላታት ንምዕንባብን ርኢ ንምሃብ አብ ካሌአይ (ካብ ሱር ናብ ርኢ) ናይ 
ዕብየት መኖም ንነዊሕ ግዛ ዚሕሉ የድሌዩም፡፡  

ዜስማምዖ ኩነታት አየርን ሓመድ ዓይነትን  

ንርኢ ዜምረት ካሮት ከም ንምግቢ ዜውዕሌ ካሮት ከምዜምረቶ አብ ተመሳሳሉ ኩነታት 
አየርን ሓመድ ዓይነት ይምረት ፡፡ ርኢ ንምርባሕ ዜተተኸለ ናይ ካሮት ሱራት ከከም 
ዓላታቱ ዓይነት ዕምበባ ንምውፃእ ካብ 4-10 ዱ.ሴ ዚሕሉ ንሓዯ እስካብ ክሌተ ወርሒ ዜአክሌ 
ይዯሌዩ፡፡ ንዕብየት ዕንበባ ጉንዱ፣ ንምሽዋትን ርኢ ንምስብሳብ እንትበፅሕን ድማ ምውቅ 
ኩነታት አየር የድሌዮ፡፡ ርኢ ንምስብሳብ እንትበፅሕን እንትስብሰብን ዜናብ ይንበለ ወቅቲ 
ክኾውን አልዎ፡፡ 

ማይ ይዓቁርን ቅሌሌ ዜበሇ ዓይነት ሓመድን ንስራሕ መችው ካብ ምኻኑ ብተወሳኺ ንርኢ 
ዜተተኸለ ሱራት ከይብስብሱን በዜሒ ተኽሉ ከይቅንስን ይሕግዜ፡፡  

 
ሜሊ አመራርታ ርኢ ካሮት  

ካሮት ክሌተ ሜሊ አመራርታ ርኢ አሇውዎ ንሳቶም ድማ ካብ ርኢ ርኢ ምምራትን ካብ 
ሱር ርኢ ምምራትን እዮም፡፡  

ካብ ርኢ ርኢ ምምራት፡- ርኢ ብቀጥታ አብ ሕርሻ ብምዜራእ ንምግብነት ዜበፅሐ ሱር 
ይምረት፡፡ እዙ ሱር መብዚሕቲኡ ተአኪቡ ንምግቢ ይውዕሌ፡፡ ኾይኑ ግና 1 ሜ አብ መንጎ  
መስመራትን 50 ሴ.ሜ አብ መንጎ ተኽሉን ሇው ሱራት እናሓዯግና ክዕምብቡን ርኢ 
ከውፅኡን ይግበር፡፡ አብዙ ሜሊ አመራርታ እዘይ ካብቲ ዜድሇ ዓላት ወፃኢ ዜኾኑ ዓላታት 
ስሮም ነቂሌካ ምርአይ ስሇይካአሌ ብቆፅልም ፇሉካ ምውጋድ የድሉ፡፡ ናይቲ ዜምረት ርኢ 
ፅርየት ድማ በቲ መጀመርያ ዜተርአ ርኢ ዓይነትን/ፅርየትን ምስ ካሌኦት ዓላታት 
አረሓሒቅካ ብምምራት ዜውሰን ይኾውን፡፡  

ካብ ሱር ርኢ ምምራት፡- ካብ ሱር ርኢ ምምራት መጀመርያ ርኢ ካሮት ተሪኡ 
ንምግብነት ዜበፅሐ ሱር ይስብሰብ፡፡ ምስተነቀሇ ድማ ሕድሕደ ሱር እናተፇተሸ ብቀሇም፣ 
ብቁመት፣ ብርጉድን ነቲ ዜድሇ ዓላት ዜመስለ ተመሪፆም ንግዙኡ ወይ ድማ ድሕሪ ውሑድ 
መዓሌቲታት ይትከለ፡፡ አብ  ሓዯ ካ.ሜ ዜተርአ ናይ ካሮት ርኢ መጠን ዜውገደ  

ሱራት አብ ግምት ብምእታው ካብ 5-10 ካ.ሜ ንዜኾውን መሬት ንርኢ ዜኾውን ሱር 
ከምርት ይኽእሌ እዩ፡፡ አብ ሓዯ ሄክታር ርኢ ንምምራት ካብ 6-8 ኪ.ግ ዜኸውን ርኢ 
እኹሌ እዩ፡፡  

ንርኢ ዜተተኸለ ሱራት ከይፅምሌዉ በቢ ክሌተ መዓሌቲ ወይም ሰሇስተ መዓሌቲ ማይ ክሰቲ 
አሇዎ፡፡ ኾይኑ ግና ማይ በዙሑ ሱራት ከይብስቡሱን ዜተተኸሇ መጠን ሱር ብቁፅሪ ከይቅንስን 
ክንጥንቀቅ አሇና፡፡ 

አብ ሙቀት/ቆሊ ከባቢታት ዜምረቱ ዓላታት ካሮት ሌዐሌ መጠን ዚሕሉ ስሇየድሌዮም አብ 
ዚሕሊም ወርሕታት እንተተኺልም ዜተወሰነ መጠን ዚሕሉ ስሇዜረኽቡ ብዜሐሸ ኩነታት 
ከዕምብቡን ርኢ ክህቡን ምግባር ይካአሌ እዩ፡፡ ካብቶም ክሌተ ሜሊ አመራርታ ርኢ ካሮት 
ድማ ሱር መሪፂኻ  ምትካሌ ስሇዜከአሌን ዓላት ንምምሕያሽ ስሇዜጠቅምን ካብ ሱር ርኢ 
ምምራት ሜሊ አመራርታ ተመራፂ እዩ፡፡  

ንርኢ ዜኾውን ሱር ምድሊው 

 ተሪኦም ንምግብነት ዜበፅሑ ሱራት ብጥንቃቀ ምንቃሌ፡፡ አብ ስሮም ዜበፅሕ ዜኾነ 
ይኹን ጉድአት ንሕማም ስሇቃሌዖም ክብስብሱ ክገብሮም ይኽእሌ እዩ፡፡ 

 ቅርፆም ዜተጠዋወዩ፣ ዜሓመሙ፣ ዜቆሰለ ወተ ክውገደ አሇዎም   
 ሱር ዜበቕሇለ አካሌ እንተይነኻአና 5 ሴ.ሜ ዜአክሌ ሌዕሌ ኢሌካ ምቁራፅ (ምስሉ 1) 
 ብዜግባእ ዜተዲሇው ሱራት ተክኒክ ሓሉኻ ምትካሌ፣ ርእሲ እቲ ሱር ሓመድ አርቅቅ 

አቢሌኻ ምሽፋንን ንፋስ ከየአትዎ ዘርይኡ ምጥቅጣቅ 
 አስሓይታን ድርቅን ከየጥቅዖ ሳዕሪ ምሽፋን  
 መብዚሒቲኦም ሱራት ቆፅሉ አውፂኦም እስካብ ዜጠናኸሩ ብቢ ክሌተ ወይም ሰሇስተ 

መዓሌቲ ማይ ክሰቲ አሇዎ፡፡ ነገር ግን ብበዜሒ ማይ ከይብስብሱ ጥንቃቀ የድሉ  
 ብዜግባእ ሱሩን ቆፅሉን ምስአውፅኡ ካብ የማንን ፀጋምን 10 ሴ.ሜ ዜኾውን ሓመድ 

ምሕቃፍ 

ካሮት ዜምረተለ ወቅቲ (Production Calendar) 
ሱር ምምራት፡- አብ መጀመርያ ወርሒ ሰነ ርኢ ብምዜራእ ንምግብነት ዜበፅሐ ሱር ነሓሰ 
መወዲእታ ወይ ድማ አብ መጀመርያ መሰከረም ይስብሰብ፡፡ ካብ ርኢ ርኢ ምምራት አብ 
ዜግበር ሜሊ አመራርታ ድማ ብተመሳሳሉ ወቅቲ ብምዜራእ ምህረቱ ንምስብሳብ እንትበፅሕ 
1ሜ አብ መንጎ መስመርን 50 ሴ.ሜ አብ መንጎ ተኽሉን ርሕቀት እናተተቀምኻ ካብኡ ወፃኢ 
ሇው ሱራት/ተክሌታት ተነቂልም ንምግብነት ይውዕለ፡፡   

ሱር ምዜማት/ምትካሌ፡- ካብ ነሓሰ መወዲእታ እስካብ መስከረም ፍርቂ አብ ል ግዛ ሱራት 
ተተኺልም እንተነአሰ ሰሇስተ ቆፅሉ አውፂኦም ካብ ጥቅምቲ እስካብ ታሕሳስ አብ ል ግዛ 
ድማ ፅቡቅ ዚሕሉ ስሇዜረኽቡ ብዜሐሸ ኩነታት ከዕንቡቡ ይከእለ እዩም፡፡ ከምኡ ውን ርኢ 
አብ ዜበስሇለ፣ ንምስብሳብ ዜበፅሐለ፣ ዜስብሰበለን ግዛ ካብ የካቲት እስካብ ሚያዜያ አብ ል 
ግዛ ሙቆትና ዯረቅ አየር ይረኽቡ፡፡ አብዙ ወቅቲ እዘይ ዜናብ ይብለ ወቅቲ ስሇዜኾውን 
መስኖ ማይ ክረክብ አሇዎ፡፡  

ምፍንታት (ምርሕሓቕ)፡- DZARC-5ን  AUA-108 ዜተብሃለ ዓላታት ብጣዕሚ  ስሇዜግውደ 
ካብ  መስመር ናብ መስመር 1 ሜ አብ ሞንጎ ተኽሉ ድማ 50 ሴ.ሜ ተፇናቲቶም ክትከለ 
አሇዎም፡፡ 



መጠን መዲበርያ፡- ርኢ ንምምራት ዜተፀንዏ መጠን መዲበርያ ስሇየሇ ሱር/ንምግቢ ዜኾውን 
ካሮት/ ንምምራት እንጥቀመለ 175 ኪ.ግ ዲፕ አብ ሄክታር ሱር አብ እንዋውረለ ግዛ ምግባር 
የድሉ (ARARI, 2005)፡፡  

 

 
ምሰሉ 1. ንተኸሊ ዜተዲሇወ ናይ ካሮት ሱራት 

 
ዓላት ምፅራይ 

- እቲ ዜድሇ ዓላት ይመስለ ሱራት ካብ ርኢ ሱር እንትምረት ወይ ድማ ካብ ሱር 
ርኢ እንትምረት ቅድም ኢልም ዜዕምብቡ ተኽሌታት ምውጋድ፡፡ 

- ሱራት ንምስብሳብ በፂሖም አብ ዜስብሰብለ ግዛ ብቅርፆምን ብሕብሮም ይመሳሰለን 
ማንታ ኮይኖም ዜበቆለን አብ ሌዕሉኦም ሱር ብቆለ ሱራት ክውገደ አሇዎም፡፡ 

ፅጌ (Pollination)  
ካሮት ብስግረን ዓርሰ ፅግያን ይራባሕ፡፡   
ስግረ ፅግያ (cross-pollination) ፡- ናይ ካሮት ዕንበባ እቲ ተባዕታይ ካብታ አንስተይቲ ቅድም 
እለ ዓምቢቡ ስሇዜረግፍ እቲ ዕምበባ ፍረ ንከፍሪ አብ ከባቢኡ ምስዜርከቡ ዕምበባታት ናይ 
ወዱ ርኢ ክረክብ አሇዎ፡፡ 
ዓርሰ ፅግያ (self-pollination):- አብ ሓዯ ናይ ካሮት ተኽሉ ብተኸታታሉ ንነዊሕ ግዛ 
ዕምበባታት ስሇዜዕምቡቡ እቲ ናይ ተባዕታይ ዕምበባ ካብ ሓዯ ዕምበባ ናብ ካሉእ ብቀሉለ 
ይመሓሊሇፍ፡፡ አናህብ ፅጌ ስሇዜውስኹ ርኢ ካሮት አብ እነራብሐለ ሕርሻ ከባቢ አናህብ 
ብምቅማጥ መጠንን ፅርየት ርኢ ምውሳኽ ይከአሌ እዩ፡፡  

 
አብ መንጎ ዜተፇሊሇዩ ዓላታት ድሉ ርሕቀት (Isolation)፡-  
ዜተፇሊሇዩ ዓላታት አብ ሓዯ ከባቢ ብተመሳሳሉ ወቅቲ/ግዛ ዜራብሑ እንተኾይኖም ክዋሰቡ 
ስሇዜኽእለ አብ መንጎኦም እኹሌ ርሕቐት ክህለ አሇዎ፡፡ እዙ ርሕቀት እዘይ ድማ ከከም 
ናይቲ ርኢ ዯረጃ/ዓይነት ይፇሊሇ እዩ፡፡ መስራቲ ርኢ እንትባዚሕ እንተነአሰ 1600 ሜትሮ፣ 
ንካሌኦት ርእታት ድማ 1000 ሜትሮ ክፇናተቱ አሇዎም፡፡ 
 
ናይ ጫካ/በረኻ ካሮት አብ ዜተፇሊሇዩ ዯጉዓ ከባቢታት ሃገርና ስሇዜቦቅሌ ንርኢ ምስዜምረት 
ካሮት ብምድቃሌ ዓላት ከባሊሽው/ከቅይር ይኽእሌ እዩ፡፡ ስሇዙ አብቲ ከባቢ ናይ ጫካ ካሮት 
እንተሃሌዩ እናፇተሸና ምውጋድ የድሉ (ARARI, 2005)፡፡  
 
ርኢ ምስብሳብ፡- ናይ ካሮት ዕምበባ አብ ዜተፇሊሇየ ግዛ ስሇዜዕምብብ አበፃፅሖኦም እውን 
ዜተፇሊሇየ ይኾውን (ምስሉ 2)፡፡ አብ ሓዯ ተኽሉ አብቲ ዋና ጉንዱ ል ዕምባባ መጀመያ 
እንትዕምብብ ብኻሌአይን ሳሌሳይን ጨንፇር ሇው ዕንበባታት ድማ ተኸታቲልም ይዕንቡቡን 
ይበፅሑን፡፡ አብ ከባቢ ዯብረይት (ሌዕሉ ፀፍሒ ባሕሪ 1900 ሜ) AUA-108 ዓላት ሱሩ ካብ 

ዜተተኸሇለ እስካብ ናይ መጀመርያ ዕምበባ ንምዉፃእ 110 መዓሌቲ፣ ንምብፃሕ 128 መዓሌቲ፣ 
ምህረቲ ንምእካብ ድማ 145 መዓሌቲ የድሌዮ፡፡ ካሌአይ ዯረጃ ዕምበባ ድማ ናይ መጀመርያ 
ዕምበባ ምስ ዓምበበን ንምእካብ ምስ በፅሐን ካብ ሓዯ እስካብ ክሌተ ሰሙን፣ ሳሌሳይ ዯረጃ 
ዕምበባ ድማ ካብ ሰሇስተ እስካብ አርባዕተ ሰሙን ይውድእ፡፡  
ርኢ ካሮት ምህርቲ ንምስብሳብ እንትበፅሕ ቡናማ ሕብሪ እንትህሌዎ ዕምበባ አንጠሌጢለ 
ዜሕዜ አካሌ ስሇሇዎ ተንጠሌጢለ ይፀንሕ፡፡ ርኢ ንምስብሳብ እዙ ዜስዕብ ጥንቃቀ ምኽታሌ 
የድሉ 

- ንጎሆን ንፋስ ይበዜሐለ ግዛ ምስብሳብ እቲ ርኢ ከይብተን ይሕግና፡፡ 
- አብ ንእሽተይ ሕርሻ ንምርምር ዜተተኸሇ ናይ ካሮት ርኢ ሕድሕድ ዕምበባ ርእሲ 

ምስበፅሐ ምስብሳብ ይከኣሌ፡፡ 
- ዜተሰብሰበ ርኢ አብ ኬንዲ/ሻራ ተርጊሑ ክነቅፅ አሇዎ፡፡ 
- አብቲ ርኢ ዜርከቡ ሓቋፊ አካሊት ካብቲ ርኢ ብምፍሊይ ናይቲ ርኢ ትሕዜቶ 

ከይውስኽ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ንአተሓሕዚ ምቹው ንክኾውን ይገብር፡፡ 
 

ምህርትን ፅርየትን ርኢ  
ድቃሊ ይኾኑ ዓላታት (George 2009) አብ ዘሑሌ ከባቢታት እስካብ 600 ኪ.ግ ብ ሄክታር 
ምህረቲ እንትህቡ፣ አብ ሙቐት ከባቢታት ድማ ናይ አውሮፓ ዓላታት 300 ኪ.ግ አብ ሄክታር 
ከምኡ እውን ናይ ኢስያ ዓላታት 250 ኪ.ግ አብ ሄክታር ይህቡ፡፡  
ፅርየቱ ዜሓሇወ ርኢ ምሌእ ዜበሇ (ይተጨማዯዯ) እንትኾውን በፃብዕትና ክንፀቅጦ እንተሇና 
ድማ አይስበርን፡፡ AUA-108 ዓላት ናይ 1000 ርእታት ክብዯት ካብቲ ናይ መጀመያ ዕምበባ 
ዜተአከበ ርኢ እንተኾይኑ 1.66 ግራም፣ ካብ ካሌአይ 1.61 ግራም፣ ካብ ሳሌሳይ 1.54 ግራም 
ይምን፡፡  
    

 
ሀ 

 
ለ 

 
ምስሉ 2- ሀ) አብ ሓዯ ተክሉ 
ዜርከቡ ዜተፇሊሇዩ ናይ ዕብየት 
ብርኪ ሇዎም ናይ ዕምበባ 
ርእሲ ሇ) ዜበሰሇ ናይ ርኢ 
ርእሲ   

 
ርኢ ምኽዚን 
 
ብዜግባእ ዜዯረቀ ርኢ ብጨርቂ ወይድማ ብሊስቲክ ኸረጢት ወይ ድማ ብጥርሙዜ ተዓሺጉ 
አብ ዯረቅን ዘሑሌን ቦታ ክቅመጥ አሇዎ፡፡ 
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