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Rapport over Carrot Aids arbejde 2011-2016 

Det overordnede mål for Carrot Aids arbejde i Etiopien er at forbedre sundhedstilstanden for mødre 
og børn i de allerfattigste områder af landet. Det vigtigste redskab på verdensplan til at forbedre 
sundheden er, ifølge forskningen, A-vitaminer - og her har guleroden et særligt stort potentiale. 
Derfor hjælper vi kvinderne (her kaldet bønder) og de lidt større børn med at etablere køkkenhaver 
til dyrkning af grøntsager, og her især gulerødder. Det skal understreges, at der ikke er tradition for 
køkkenhaver i Etiopien, så derfor handler det også om en ændring af kulturen. 

2011 
I oktober 2011 besøgte to af Carrot Aids bestyrelsesmedlemmer Etiopien for at evaluere projektet 
med henblik på bæredygtighed. Her blev det klart for os, at det lokale forsyningssystem ikke kunne 
levere frø uden Carrot Aids fortsatte indsats, og at der derfor var behov for at indføre nye 
gulerodssorter, som kunne give bønderne mulighed for selv at producere deres gulerodsfrø. Se 
rapport 2011. Phil Clarke & Knud Vilby: Carrot growing in Ethiopia: the present and the 
possibilities. www.carrotaid.org 

2012 
Via vores arbejde er Carrot Aid blevet opfordret til at hjælpe Etiopien med at indsamle den 
eksisterende viden om landets gulerodsdyrkning. Det er sket i samarbejde mellem Carrot Aid og 
Ethiopian Institute of Agricultural Research. Debrezeit Agricultural Research Center (EIAR-
DZARC), University of Addis Ababa. Se rapport 2012. Dr. Getachew Tabor & Dr. Mohammed 
Yesuf: Mapping the current Knowledge of Carrot Cultivation in Ethiopia. www.carrotaid.org 

På grundlag af de to ovennævnte rapporter har bestyrelsen i foråret 2012 besluttet at undersøge 
mulighederne for at finde frem til en gulerodssort, som indeholder endnu mere beta-caroten, end 
den sort, Nantes, der nu dyrkes i Etiopien, men som samtidig er et-årig. Det sidste er vigtigt, fordi 
en sådan et-årig sort ville kunne gøre det muligt for bønderne selv at producere deres frø, så de ikke 
længere skal købe frø eller få dem foræret udefra hvert år. 

De to lande, hvor en sådan et-årig sort har været dyrket i århundreder, er Afghanistan og Tyrkiet. Vi 
har etableret kontakter i begge lande med henblik på at finde frem til et område, hvorfra frø i en 
større mængde ville kunne eksporteres til Etiopien.Vi satser dog først og fremmest på Tyrkiet og 
samarbejder med de nationale myndigheder i Etiopien for at sikre de nødvendige tilladelser. Se 
rapport 2013. Phil Clarke: Black carrot cultivation in Turkey. Carrot Aid study report from southern 
Anatolia. www.carrotaid.org 

http://www.carrotaid.org
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2012 - 2013 
To forskere fra EIAR tester nu de forskellige et-årige gulerodssorter fra Tyrkiet, Afghanistan og 
EIAR egen sort AUA-108 forskellige steder i landet med forskellige jordbundstyper, klimaforhold, 
insektangreb etc. Det er de fortsat i gang med. I denne sammenhæng  har vi indledt et samarbejde 
med Fødevarestyrelsen her i Danmark, som tester indholdet af beta-caroten i de sorter, vi når frem 
til via testningerne i Etiopien. 
Der er ingen laboratoriefaciliteter i Addis Ababa, der kan udføre disse testninger for beta-caroten, så 
det er derfor, vi må bruge Fødevarestyrelsen herhjemme. 

Folkekirkens Nødhjælp (Danish Church Aid, DCA), som har kontor i Addis Ababa, hjælper os med 
den løbende kontakt til EIAR. Carrot Aid finansierer projektet i samarbejde med EIAR. 
Vi har udfærdiget EIAR’s delrapport om testningerne, Carrot Variety Trial, samt samarbejdsaftalen 
mellem Carrot Aid og EIAR, Terms of Reference for testing new varieties of carrot with a view to 
their approval for horticulture in Ethiopia. 

Hvis det, via dette styrede forløb, vil lykkes Carrot Aid at finde frem til en ny gulerodssort, som 
dels har et højere A-vitaminindhold end de nuværende sorter, dels er nemmere at dyrke, og endelig 
selv kan producere sine frø, er der være gode muligheder for, at erfaringerne efterhånden vil kunne 
udbredes til landets 80 millioner bønder (og her både mænd og kvinder), som dermed vil blive 
selvforsynende med gulerodsfrø fra år til år.  

2014 
For at sikre, at guleroden bliver dyrket korrekt, har har Carrot Aid i 2014 finansieret en manual, 
Production Manual of Carrots, til de folk i lokalområderne, som vi har ansat til at undervise og 
facilitere kvinderne i at etablere køkkenhaver og dyrke gulerødder. Manualen er oversat til de 3 
hovedssprog i Etiopien: Amharic, Oromigna og Tigrinya. Der er foreløbig fremstillet ialt 3000 
laminerede kopier i A-4 størrelse med skrift på både for- og bagside. 

Her og nu skal vi til at udarbejde og påbegynde et nyt projekt. Det sker i samarbejde med DCA. 
Dette projekt handler igen om at øge antallet af kvinder (bønder) denne gang med 600. De skal 
anlægge køkkenhaver med højbede til gulerødder, etablere kompostbunker og lære at tilberede 
grøntsagerne, så de bevarer deres næringsværdi. Da vi endnu ikke har frø til eget brug, må vi 
stadigvæk købe dem, og det er dyrt. Samtidig skal medarbejderne ude i områderne aflønnes, 
vandkander, spader og hakker skal indkøbes, og brønde skal graves. Regntiden har været voldsom 
oppe nordpå, hvor distrikterne ligger, og det har forsinket vores arbejde. 

2015 
EIAR’s testning af gulerodssorter fra Tyrkiet, Afghanistan og AUA-108-sorten er nu afsluttet, og 
AUA-108 har vist sig at være den bedste sort, hvad angår frøafkast hvert år. Men den kan endnu 
ikke testes for beta-caroten (A-vitaminindholdet). Vi råder lige nu over 4 kg. frø fra EIAR. I første 
omgang skal vi se, hvordan AUA-108  “opfører sig” udenfor forsøgsstationen med hensyn til 
jordbundsforhold, klimaforhold, lavland og højland, insektangreb - og her eksempelvis om det er 
godt at plante gulerødder tæt på løg i køkkenhaverne for at undgå visse insekter! 
  
En række forsøg skal nu igang og vi starter her med 200 kvinder, som skal etablere køkkenhaver 
med den almindelige Nantes-sort, og derefter skal vi lave sammenlignende studier med 200 andre 
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kvinder, som skal dyrke med  AUA-108. Vi skal så sammenligne hvordan guleroden  performer i 
forskellige områder og under forskellige klimatiske forhold.  

Yderligere skal vi til at undervise kvinderne i at så, høste og opbevare de nye frø fra AUA-108, for 
det har de aldrig prøvet før med gulerødder i Etiopien! I den forbindelse er vi næsten færdige med 
at udarbejde en produktionsmanual, User guide for growing, harvesting and storing carrot seeds in 
Ethiopia. Manualen skal igen oversættes til de tre lokale hovedsprog, Amharic, Oromigna og 
Tigrinya. 

2016 
Vi er fortsat i gang med at undervise de 600 nye kvinder i at etablere og passe køkkenhaver. 

Forsøgene med de 200 kvinder med Nante-sorten pågår stadigt.Vi regner med, at vi kan sætte det 
sammenlignende forsøg med AUA-108 i gang i august. Dette forudsætter at regntiden forhåbentlig 
er sat ind. 

Produktionsmanualen User guide for growing, harvesting and storing carrot seeds in Ethiopia er 
færdig, den er blevet lamineret og oversat til de tre vigtigstel okale sprog Amharic, Oromigna og 
Tigrinya. Vi har fået trykt 500 kopier, og DCA opbevarer dem på kontoret i Addis Ababa. 

Vi har  her i april fået en foreløbig rapport om den afghanske gulerod DZARC-5 fra 
forsøgsstationen EIAR (Amhara universitet, Ethiopian Institute of Agricultural Research). Den 
performer godt rent dyrkningsmæssigt især med hensyn til forskellige højdegrader. Den er lilla og 
smager godt, men det at den har en anden farve end de orangefarvede Nantes og AUA-108 kan godt 
skabe nogle kulturelle udfordringer. Vi har ikke endnu kunne teste for vitaminindholdet. Der er 
stadig ingen faciliteter i Etiopien. Når vi er parate, skal gulerødderne sendes til Fødevarestyrelsen i 
Århus. Det koster og er omstændeligt. 

De områder, hvor Carrot Aid virker med køkkenhaver, har ikke brug for nødhjælp og er i stand til at 
have et produktionsoverskud, som kan komme andre til gode. Det er gode nyheder. 

Under opdatering indtil midten af 2021


