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አኩሪ አተር (Glycine max (L.) Merr.)
1 መግቢያ
አኩሪ አተር በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ርፈብዘ ጠቀሜታ ያሇዉ የጥራጥሬ ሰብሌ ነዉ፡፡
አኩሪ አተር ወዯ ሀገራችን ከገባ ከ60 ዓመታት በሊይ ያስቆጠረ ሲሆን ሲፊ የምርምርና
የማሊመዴ ስራዎች ተሰርተዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ሰብለ በሰፊዉ መመረት የጀመረዉ
ከ1990 ዎቹ ወዱህ ነዉ፡፡ በሃገራችን የሰብለ ጠቀሜታ በአግሮ-ኢንደስትሪ ግብአትነትና
የውጪ ምንዚሬ በማሰገኘት ከፍተኛ አስተዋፅዖ በማዴረግ ሊይ ይገኛሌ፡፡
እንዯ ማዕከሊዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ የ2012 ዓ.ም መረጃ መሰረት በዜናብ የሇማው
መሬት

54,543.26 ሄ/ር ሲሆን ምረቱም 1,256,232 ኩ/ሌ ሲመረት

ከአጠቃሊይ የጥራጥሬ ሰብልች የአኩሪ አተር ሰብሌ የሚይዉ የማሳ ስፋት 3.48% ፣
የምርት ሽፋን 4.2% እና የምርት መጠኑ 23 ኩ/ሌ በሄ/ር እንዯሆነ መረጃዎች
ይገሌፃለ፡፡ ሆኖም የአኩሪ አተር

ሰብሌ ካሇዉ መጠነ ሰፊ ጥቅም አኳያ ያሇዉ ሽፋን

እና ምርታማነት በጣም አነስተኛ ነዉ፡፡

ኢትዮጵያ አኩሪ አተር ሇማምረት የሚሆን

ምቹ ሰፊና ተስማሚ ስነ-ምህዲር ቢኖራትም በአሁኑ ወቅት እየተመረተ ያሇዉ በዉስን
የአገራችን አካባቢዎች ብቻ ነዉ፡፡ ይህዉም ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ክሌሌ አሶሳ እና
መተክሌ ዝንዎች፤ ከአማራ ክሌሌ አዊ ዝን፤ ፍኖተሰሊም እና መተማ አካባቢዎች፤
ከኦሮሚያ ክሌሌ በዯላ፤ ጅማና ባኮ አካባቢዎች

እንዱሁም ሺሬና ሁመራ አካባቢዎች

ከትግራይ ክሌሌ አኩሪ አተርን በማመረት ተጠቃሽ የሀገራችን ክፍልች ናቸዉ፡፡ ይሁን
እንጂ አብዚኘዉ የሶማሉ፤ የአፋር፤የጋምቤሊ፤የኦሮሚያና የዯቡብ የሀገራችን እርጥበት
አጠር አካባቢዎች አኩሪ አተር በስፋት ሇማምርት የሚያስችሌ ዕምቅ አቅም አሊቸዉ፡፡

2 የአኩሪ አተር ዋና ዋና ጥቅሞች
ሇምግብነት


አኩሪ አተር የቅባት ይት ከመቶ 18-20%፤ የፕሮቲን ይት መጠናቸው ከፍተኛ
ናቸዉ በአማካኝ 40%



ይይዚሌ ፡፡

አኩሪ አተር በማዕዴናትም የበሇፀገ ሲሆን ካሌሲየም፣ ብረት(አይረን)ና ቫይታሚን ቢ
ግሩፕ ይት አሇው፡፡



አኩሪ አተርን በተሇያየ መሌኩ ከላልች ሰብልች ጋር ተዯበሊሌቆ ሇምግብነት ያገሇግሊሌ

1

ሇወጭ ገበያ


የውጭ ምንዚሪን በማስገኘት በኩሌ ሇአገራችን ኢኮኖሚ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያዯርጋሌ::



በ2012 ዓ.ም ብቻ 85,364.85 ሜ/ቶን አኩሪ አተር ሇዉጪ ገበያ በማቅረብ
40,539,295.95 የአሜሪካ ድሊር አስገኝቶዋሌ፡፡



ይህዉም ከአጠቃሊይ ሇዉጪ ገበያ ከቀረበዉ የጥራጥሬ ሰብልች ዉስጥ አኩሪ አተር
በመጠን 24.6% ፣ በገቢ (የዉጪ ምንዚሪ) 18.2% ዴርሻ ይይዚሌ፡፡



ሇ አኩሪ አተርን አምራች ገበሬዎች የገቢ ምንጭ ያስገኘኛሌ::
የአፈር ሇምነትን ሇመጠበቅ



አኩሪ አተር ከብርዕና አገዲ ሰብልች ጋር በማሰባጠር (Intercropping) እና በማፈራረቅ
(Crop rotation) ሲራ



የአፈርን ሇምንት የማሻሻሌ ብቃት አሊቸው

ከዙህም በተጨማሪ አኩሪ አተር ቅጠለ ወዯ ማሳው ስሇሚረግፍ ቅጠለ

በመበስበስ

የአፈርን ሇምነት ያዲብራሌ፡፡

ሇተሇያዩ ፋብርካዎች ጥሬ ዕቃነት ( በግብአትነት)


በሃገራችን የኢንደስትሪ እዴገት አኩሪ አተር እንዯ ጥሬ እቃ ሆኖ በማገሌገሌ ሊይ
ይገኛሌ፡፡

ሇእንስሳት መኖ


የተቀነባበረ

የእንስሳት መኖ የከብት ማዴሇቢያና የዯሮ እርባታዎች አኩሪ

አተርን ወይም

የአኩሪ አተርን መኖነት በስፋት መጠቀም ይችሊሌ፡፡

ሇኢንቨስትመንትና ሇስራ ዕዴሌ ፈጠራ ከፍተኛ አስተዋፅዖ

ያዯርጋሌ

፡፡

3 የአኩሪ አተር ስነ-ህይወታዊ ባህሪያት
የአኩሪ አተር ሰብሌ በጥራጥሬ ሰብልች ስር የሚመዯብ ሲሆን የእዴገት ባህሪያቱም
በሁሇት አይነት ይከፈሊሌ፡፡ እነሱም ዉስን እዴገት (determinant) እና ዉስን እዴገት
የላሇዉ (indeterminate) ናቸዉ፡፡

የአኩሪ አተር ሰብልች ቁመታቸዉ 40 -100 ሴንቲ

ሜትር የሚሇያይ ሲሆን ሰብልቹ ብዘ ቅርንጫፎች እና በዯንብ የዲበረ ስሮች አሎቸዉ፡፡
እያንዲንደ ተክሌ ብዘ ትናንሽ እንቡጦች የሚያፈሩ ሲሆን እያንዲንደ እንቡጥም ከአንዴ
እስከ አራት የሚጠጉ ክብ ቅርፅ ያሊቸዉ ሮች ይይዚለ፡፡ የአኩሪ አተር ሰብሌ ጠጉራማ
ግንዴ ያሇዉ ሲሆን የግንደ ቀሇም እንዯ ዜርያዎቹ ይሇያያሌ፡፡

2

4 ሰብለ የሚመረትባቸው ስነ-ምህዲሮች
ከባህር ጠሇሌ በሊይ ከፍታ

 አኩሪ አተርን ከባህር ጠሇሌ በሊይ ከ 520 - 1800 ሜትር ከፍታ ሊይ
ይመረታሌ፡፡
 ከፍተኛ ምርት መስጠት የሚችሇዉ ግን ከ1300-1700 ከባህር በሊይ ከፍታ
ባሊቸዉ አካባቢዎች ነዉ፡፡
የአየር ሙቀት

ሇሰብለ ዕዴገት በጣም ተስማሚ የአየር ሙቀት መጠን ከ200C – 320C



ነዉ፡፡
የአፈር ዓይነት
 አኩሪ አተር በተሇያዩ የአፈር ዓይነቶች ሊይ መብቀሌ የሚችሌ ሲሆን በጣም

ምርታማ የሚሆነው በጠፈፈ፣ ሇም፣ ጥሌቀት ያሇዉ እና ጥሩ ዉሃ የመያዜ
አቅም ያሇዉ አፈር ሊይ ነው፡፡
 አኩሪ አተርን ከአፈር ጣዕም (pH) 5.8 እስከ 7.0 የሚዯርስ አፈር ሊይ ማምረት

የሚቻሌ ቢሆንም ከፍተኛ ምርት የሚሠጠው በአማካኝ የአፈር ጣዕም (pH)
6.0 ሲሆን ነው፡፡
 አሲዲማ አፈር ሊይ የሚመረት ከሆነ የአፈር ምርመራ በማካሄዴና የተፈቀዯዉን

የኖራ መጠን ከመራቱ በፊት በመጨመር ሰብለን ማሌማት ይቻሊሌ፡፡
የዜናብ መጠን


ከ450-1500¸.ሚ.ሜ አመታዊ የዜናብ መጠን ሇሰብለ እዴገት የበሇጠ ተስማሚ
ነው፡፡

5 የተሻሻለ አሰራር ዳዎችና ቴክኖልጂዎች
5.1.

የማሳ መረጣና ማሳ ዜግጅት
የማሳ መረጣ

የአኩሪ አተር ሰብሌን ሇማምረት የማሳ መረጣ በሚካሄዴበት ጊዛ ማተኮር የሚገቡን
ነጥቦች የሚከተለት ናቸው፡፡


የሚመረጠዉ ማሳ ዴንጋያማ ያሌሆነ፣ ረግራጋማ ወይም ዉሃ የሚቋጥር
(Water logging) ያሌሆነ እና በጣም አሸዋማ ያሌሆነ ማሳ መሆን አሇበት፡፡

3



አኩሪ አተር በአንዴ ማሳ ሊይ ከሁሇት ጊዛ በሊይ ተዯጋግሞ ከላሊ ሰብሌ ጋር
ሳይፈራረቅ የሚመረት ከሆነ የአኩሪ አተር በሸታና ተባይ እንዱስፋፋ አዴሌ
የሚፈጥር በመሆኑ የሚመረጠዉ ማሳ ባሇፈዉ እርሻ በአኩሪ አተር ያሇማ
መሆን አሇበት፡፡
የማሳ ዜግጅት



በመጀመሪያ አኩሪ አተር ሉራበት የታሰበው ማሳ ከመታረሱ በፊት የማሳ ፅዲት
መዯረግ አሇበት፡፡



ማሳዉ በዯንብ እንዱከሰከስና ጥሩ ጥሌቀት

እንዱኖረዉ ከሁሇት ጊዛ ያሊነሰ

መታረስ አሇበት፡፡


የተመረጠዉ ማሳ በሚፈሇገዉ ዯረጃ ታርሶ ከተጋጀ በኃሊ የመሬት ማስተካከሌ
ወይም ዴሌዲል (Land leveling) መከናወን አሇበት፡፡



የመሬት ዴሌዲል በዯንብ ከተከናወነ በኃሊ ጥሌቀት የላሇዉ ትሌም ወይም ቦይ
ሇር መዜሪያ በምርምር በተወሰነው መሰረት ማውጣት ያስፈሌጋሌ፡



ሇአነስተኛ አርሶ አዯሮች ማሳዎች ትሌሙን ወይም ቦዩን በባህሊዊ ማረሻ
በመጠቀም ዴግሩን በሚፈሇገው የትሌም ስፋት በማስተካከሌ ማዉታት ይቻሊሌ፡፡



ሇሰፋፊ

እና

መካናይዜዴ

ማሳዎች

ዯግሞ

ትራክተር

በመጠቀም

ሪጀሮችን

በተፈሇገው ስፋት፣ ጥሌቀት እና በመካከሊቸው ያሇውን ርቀት በማሰተካከሌ
የተወሰነውን የመሬት ተዲፋትነት በመጠበቅ ትሌሞችን ወይም ቦዩችን ማውጣት
ይቻሊሌ፡፡
5.2. በዯረቃማናአርጥበት አጠር አካባቢዎች ሉሇሙ የሚችለ የአኩሪ አተር
ዜርያዎች
በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢኒስቲትዩትና በክሌሌ ግብርና ምርመር እንስቲትዩት ከ29
በሊይ የአኩሪ አተር ዜርያዎች ሇተሇያዩ ስናምህዲር ታሳቢ በማዴረግ ሇምርት እንዱዉለ
ተዯርጓሌ፡፡ ሇዯረቃማናአርጥበት አጠር አካባቢዎች ተስማሚ የሆኑ የአኩሪ አተር ዜርያዎች
ከዙህ

በታች

ተርዜሮዋሌ፡፡፡

4

ሰንጠረዥ 1 በኢትዮጵያ የምርምር ስርዓት የተሇቀቁ የተሻሻለ ሇዯረቃማ እና ሇእርጥበት አጠር አካባቢዎች
ዓይነቶችና እና የመዴረሻ ወቅት
ተ.
ቁ

የዜርያዉ
ስም

ተስማሚ
ከፍታ

የዜናብ
መጠን
(ሚ.ሜ)

ሇመዴረስ
የሚያስፈ
ሌገዉ
ቀናት
90-100

1.

ኖቫ

1200-1700

5001200

2.

አዋሳ 95

520-1800

90-100

3.

አዋሳ-04

1200-1700

4601500
5001300

4.

ኒያሊ

520-1800

108

5.

ኮከር
240

700-1700

5201500
7001000

6.

ጃሇላ

1300-1850

100-120

7.

ጋዚላ

800-1700

8.

መሌኮ
ቦንሳ-1

650-1800

9001300
5201500
1800

9.

ፓዊ-78

650-1300

4501586

80.5

90-100

100-120

108
118

የዜርያው ፋይዲ

ፈጥኖ ዯራሽ; ባክቴራሌ
ብሊይትእና የአኩሪ አተር
ዋግ የሚቋቋም
ፈጥኖ ዯራሽ; ባክቴራሌ
ብሊይት የሚቋቋም
ፈጥኖ ዯራሽ አንዱሁም
( የአፈር አሲዲማነት
የሚቋቋም)
ፈጥኖ ዯራሽ;ትሌሌቅ
የር መጠን ያሇዉ
ትሌሌቅ ር መጠን;
ባክቴራሌ ብሊይት
የሚቋቋም
ባክቴራሌ ብሊይት
የሚቋቋም
ፈጥኖ ዯራሽ
ትሌሌቅ የር መጠን
ያሇዉእና ሇገበያ ተፈሊጊ,
የሚያምር የር ቀሇም
ያሇዉ
ፈጥኖ ዯራሽ፤የአኩሪ
አተር የቅጠሌ
በሽታዎችን የሚቋቋም

ምርታማነት
(ኩንታሌ በሄከታር)
በምርምር

በገበሬ ማሳ

22.48

12-20

የተሇ
ቀቀበ
ት
ዓ.ም.
2012

18-26

17-25

2005

ፓዊ

26.29

15-25

2012

ፓዊ

17.23

2014

ፓዊ/ጅማ

25-30

15-20

1982

ጀማ/ፓዊ

22

15

2003

ባኮ

17.822.2
25-35

12-16

2015

ፓዊ

18-25

2019

ጅማ

24.128.4

19.123.3

2019

ፓዊ

መሌማት የሚችለ የአኩሪ አተር ዜርያ

መስራች
ር አራቢ
ማዕከሌ

ተስማሚ

ማብራሪያ

ፓዊ

አዋሳ፣ ፓዌ፣ ጎፋ፣ ባኮ፣ አማሮ፣ ጅንካ፣እና
ተመሳሳይ ስነ-ምህዲሮች

በቂ ር ያሇው

አዋሳ፣ ባኮ፣ አቦቦ፣ ጅማ፣ ማንኩሽ፣ ፓዌ፣
ሁመራ እና ተመሳሳይነት ስነ-ምህዲሮች
አዋሳ፣ ፓዌ፣ ጎፋ፣ ባኮ፣ አማሮ፣ እና ተመሳሳይ
ስነ - ምህዲሮች

በቂ ር ያሇው

አዋሳ፣ ፓዌ፣ አሶሳ፣ ባኮና ተመሳሳይ ስነምህዲሮች
ጅማ፣ ፓዌ፣ አሶሳ፣ ባኮ እና ተመሳሳይ ስነምህዲሮች

በቂ ር ያሇው

አንገር፣ ጉትን፣ ባኮ፣ ዳዯሳ ሸልቆ፣ ተመሳሳይ
ስነ-ምህዲሮች
ሀዋሳ፣ ማሮ፣ ጎንፋ፣ ፓዌ፣ አሶሳ፣ ባኮ እና
ተመሳሳይ ስነ-ምህዲሮች
ጅማ፣በዯላ፤መቱ፤ ቴፒ፣አሶሳና ተመሳሳይ ስነ
ምህዲር

በቂ ር ያሇው

ፓዌ፣አሶሳ (ካማሽ እና ሸርቆላ)
መተማ፣አብርሃጅራ፣
ቆቦ፣ሃዋሳ፣ ሁመራና
ተመሳሳይ ስነ- ምህዲር

መነሻ ር/
አዲቃይ

በቂ ር ያሇው

በቂ ር ያሇው

በቂ ር ያሇው
መነሻ ር/
አዲቃይ

ሰንጠረዥ 2
በኢትዮጵያ የምርምር ስርዓት የተሇቀቁ የተሻሻለ በዯረቃማ እና እርጥበት አጠር አካባቢዎች ተጨማሪ የዉሃ አማራጨችን በመጠቀም
መሌማት የሚችለ የአኩሪ አተር ዜርያ ዓይነቶችና እና የመዴረሻ ወቅት
ተ.ቁ

የዜርያዉ
ስም

ተስማሚ
ከፍታ

የዜናብ
መጠን
(ሚ.ሜ)

ሇመዴረስ
የሚያስፈ
ሌገዉ
ቀናት

የዜርያው ፋይዲ

ምርታማነት
(ኩንታሌ
በሄከታር)

የተሇ
ቀቀበ
ት
ዓ.ም.

መስራች
ር አራቢ
ማዕከሌ

ተስማሚ

ማብራሪያ

መነሻ ር/
አዲቃይ
መነሻ ር/
አዲቃይ
በቂ ር ያሇው

በምር
ምር

በገበሬ
ማሳ

2530
2530
2530
2530
22

15-20

1982

ፓዊ

ጅማ፣ ፓዌ፣ አሶሳ፣ ባኮ እና ተመሳሳይ ስነ-ምህዲሮች

15-20

1982

ጅማ/ፓዊ

አዋሳ፣ ፓዌ፣ ጎፋ፣ ባኮ፣ አማሮ፣ ጅንካ፣ እና ተመሳሳይ ስነምህዲሮች

15-20

1982

ጀማ

ጅማ፣ ፓዌ፣ አሶሳ፣ ባኮ እና ተመሳሳይ ስነ-ምህዲሮች

15-20

1982

ፓዊ

ጅማ፣ ፓዌ፣ አሶሳ፣ ባኮ እና ተመሳሳይ ስነ-ምህዲሮች

15

2003

ባኮ

14-28

2008

ባኮ

14-28

2008

ባከ

13

2008

ጅማ/ፓዊ

1.

ክራውፎርዴ

700-1700

520-1500

90-100

2.

ዊሌያምስ

520-1500

90-100

3.

ክሊርክ-63ኬ

10001700
100-1700

ፈጥኖ ዯራሽ ናሇእርጥበት
አጠር
ፈጥኖ ዯራሽ

520-1500

100-120

በመካከሇኛ ጊዛ ዯረሽ

4.

ዲቪሰ

400-700

100-120

በመካከሇኛ ጊዛ ዯረሽ

5.

ጨሪ

900-1300

100-120

በመካከሇኛ ጊዛ ዯረሽ

6.

ቦሼ

በመካከሇኛ ጊዛ ዯረሽ

ዳዳሳ

100-120

በመካከሇኛ ጊዛ ዯረሽ

8.

አፍጋት

10001200
10001200
750-1300

100-120

7.

10001700
13001850
12001900
12001900
520-1800

100-120

በመካከሇኛ ጊዛ ዯረሽ

1630
2033
14.8

9.

ግዝ

በመካከሇኛ ጊዛ ዯረሽ

20.06

17.63

2010

ፓዊ

ጊሻማ

100-120

በመካከሇኛ ጊዛ ዯረሽ

17.96

15.21

2010

ፓዊ

ፓዌ፣ዲኝጉር፣ ዴባጤ፣ ቡሇን፣ እና ተመሳሳይ አካባቢዎች

በቂ ር ያሇው

11.

ኮርሜ

100-120

በመካከሇኛ ጊዛ ዯረሽ

2011

ፓዊ

100-120

በመካከሇኛ ጊዛ ዯረሽ

13-28

2011

ባኮ

13.

ወል

100-120

በመካከሇኛ ጊዛ ዯረሽ

17-22

2012

ሲርንቃ

14.

ፓዌ 01

520-1800

460-1600

110

በመካከሇኛ ጊዛ ዯረሽ

18.36

2015

ፓዊ

15.

ፓዌ 02

520-1800

460 -1600

110

በመካከሇኛ ጊዛ ዯረሽ

25.58

17.63

2015

ፓዊ

አንገር፣ ጉቲን፣ ባኮ እና ዳዯሳ ሸልቆ እና ተመሳሳይ ስነምህዲሮች
ባኮ እና ዳዯሳ ሸልቆ እና ረዥም ዜናብ ያሊቸዉ
አካባቢዎች
ስሪንቃ፣ ጨፋ፣ ፍኖተሰሊም፣ አሶሳ፣ ቴፒ ተመሳሳይ ስነምህዲሮች
ፓዌ፣ ዲንጉር፣ ዱባቴ፣ ቡላን እና ተመሳሳይ ስነምህዲሮች
ፓዌ፣ አረካ፣ አሶሳ፣ ሁመራ እና ተመሳሳይ ስነ ምህዲሮች

በቂ ር ያሇው

ካታ

1238
1432
1932
24.43

12-32

12.

460 –
1500
460 –
1500
10001200
10001200
520-1200

100-120

10.

520 –
1800
520 –
1800
12001900
12001900
520-1800

አንገር፣ ጉትን፣ ባኮ፣ ዳዯሳ ሸልቆ፣ ተመሳሳይ ስነምህዲሮች
አንገር፣ ጉትን፣ ባኮ፣ ዳዯሳ ሸልቆ፣ ተመሳሳይ ስነምህዲሮች
አንገር፣ ጉትንባኮ እና ዳዯሳ ሸልቆ፣ ተመሳሳይ ስነምህዲሮች
አዋሳ፣ ባኮ፣ አቦቦ፣ አሶሳ፣ ጅማ፣ ሁመራ፣ ማንኩሽ፣
ፓዌ እና ተመሳሳይነት ስነ-ምህዲሮች
ፓዌ፣ዲኝጉር፣ ዴባጤ፣ ቡሇን፣ እና ተመሳሳይ አካባቢዎች

መነሻ ር/
አዲቃይ
መነሻ ር/
አዲቃይ
መነሻ ር/
አዲቃይ
በቂ ር ያሇው
በቂ ር ያሇው
በቂ ር ያሇው

በቂ ር ያሇው
መነሻ ር/
አዲቃይ
በቂ ር ያሇው
በቂ ር ያሇው

ሇአኩሪ አተር የር ምንጭና ሇላልች አስፈሊጊ መረጃዎች ሇማግኘት ከፈሇጉ የሚከተለትን ስሌክ ቁጥሮች መጠቀም ይቻሊሌ፡፡
 ጅማ ግብርና ምርምር ማዕከሌ (አቶ የቻሇዉ ስሇሺ):- 0947-651929/047452536/0906658887
 ፓዊ ግብርና ምርምር ማዕከሌ(አቶ የሺዋስ ፀዯቀ):-058 5 50 02 70/058 5 50 03 27/ 0918057382
 ባኮ ግብርና ምርምር ማዕከሌ(አቶ አዲነ አረጋ):- 057 6 65 04 65/057 6 65 02 64/0922418500
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5.3.

የር ወቅት፣መጠን እና አራር
የር ወቅት

የአኩሪ አተር የር ወቅት እንዯየአካባቢዉየአየር ፀባይበዋናነት የዜናብ አጀማመር የሚሇያይ
ቢሆንም በቂ እርጥበት በተገኘበት ሰዓት ቀዯም ብል መዜራት የተሻሇ ምርት እንዯሚያስገኝ
ጥናቶች ያመሇክታለ፡፡ በአብዚኛው በዯረቃማና እርጥበት አጠር አካባቢዎች በሁሇት የር
ወቅቶች ማሌማት ይቻሊሌ፡፡


ከሀምላ መጀመርያ ጀምሮ በመዜራት ሰብለን



ሰብለን ከግንቦት መጨረሻ እሰከ ሰኔ አጋማሽ በመዜራት ከመስከረም እስከ

ጥቅምት መሰብሰብ ናቸው::
አራር ዳ

ከፍተኛ ምርት ሇማግኘትናአርምን ሇመቆጣጠር በመስመር መራት አሇበት፡፡ በመስመር
ሲራ በመስመርና መስመር መካከሌ ያሇዉ ርቀት እንዯምንጠቀምበት የመስኖ አይነት ሉሇያይ
ይችሊሌ፡፡


በዯረቃማናአርጥበት አጠር አካባቢዎች በእያንዲንደ የሰብሌ መስመር መካከሌ ያሇዉ
ርቀት 40 ሴ.ሜ ሲሆን በተክሌ መካከሌ ያሇው ርቀት ዯግሞ 5 ሴንቲ ሜትር ይሆናሌ፡፡



የአኩሪ አተር ር መራት ያሇበት ከቦዩ ጉብታ/ዯረት/ አማካይ ቦታ ሊይ መስመር
በማውጣት ሲሆን የር ጥሌቀቱ 3 - 5 ሳ.ሜ መሆን አሇበት፡፡



አኩሪ አተር ከተራ በኋሊ አፈር ሲሇብስ ብዘ አፈር ከተጫነው የብቅሇት አቅሙን
ሉቀንሰው ይችሊሌ
የር መጠን



ትናንሽ ር ያሊቸው የአኩሪ አተር ዜርያዎች 60 ኪ.ግ. ሲሆን ትሊሌቅ ር ያሊቸው
ዯግሞ 70 ኪ.ግ ር በሄ/ር መጠቀም ተገቢ ነው



ሇተሸሇ ምርት ጥሩ ር ወሳኝ ነዉ፡፡ ስሇሆነም 12 ወራትና ከዙያ በሊይ የቆዩ የአኩሪ
አተር ር የሩ የመብቀሌ መጠንን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳሌ፡፡

6 የአፈር አያያዜ፣ የማዲበሪያ መጠንና አጠቃቀም ዳ
6.1.

ሰው ሰራሽ፣ ህየወ እና የተፈጥሮ ማዲበሪያ መጠን

ሰው ሰራሽ



የአኩሪ አተር ር ከመራቱ በፊት 121 ከ.ግ ኤን ፒ ኤ ስ

NPS(B)

በሄክታር

በሚራበት ቦይ ውስጥ መጨመር እና አፈር ማሌበስ አሇብን፡፡
10

የህየወ ማዲበሪያ (bio-fertilizer)


ህየወ ማዲበሪያ መጠቀም በኢትዮጵያ ሁኔታ የአኩሪ አተር ምርትን እስከ 86 በመቶ
እንዯሚጨምር መረጃዎች ያሳያለ፡፡



ከሰው ሰራሽ የዩሪያ ማዲበሪያም ጋር ሲነጻጸር ህየወ ማዲበሪያ የተሻሇ ምርት እንዯሚሰጥ
የምርምር ጥናቶች ያሳያለ፡፡



ውጤታማ የሆኑ ህየወ ማዲበሪያ ዓይነቶች ማር-1495; SB-12; SBLE እና SBTAL379
ሲሆኑ 500 ግራም በሄ/ር መጠቀም ያስፈሌጋሌ፡፡
የተፈጥሮ ማዲበሪያ



የተፈጥሮ ማዯበርያ ከሰዉ ስራሽ ማዲበርያ ከ ኤን ፒ ኤ

በተመጠነ መሌኩ በማጣመር

መጠቀም ይቻሊሌ፡፡


ሇተሻሇ የአኩሪ አተር ምርት 61 ኪ.ግ ኤን ፒ ኤ ስ
የተፈጥሮ ማዲበርያ ወይም
በሄክታር

61 ኪ.ግ ኤን ፒ ኤ ስ

NPS(B)

እና 25 ኩንታሌ

እና 12.5 ኩንታሌ ቪርሚኮምፖስት

መጨመር አሇበት፡፡

ማሳሰቢያ ፡ ኮምፖስት ከአፈሩ ጋር እንዱዋሃዴ የሚጨመረው በሁሇተኛ እርሻ ወቅት ነው፡፡ ሕያው ማዲበሪያ በር
ወቅት በፀሏይ ሇብ ባሇ ውሀ ሇ30 ዯቂቃ በመፍፍ ውሀውን አጠንፍፎ ሇአንዴ ጥማዴ አንዴ እሽግ መጠን
በመጠቀም በዯንብ መቀሊቀሌ፡፡ ህያው ማዲበሪያው ከጥራጥሬው ጋር ካሌተጣበቀ በጥቂቱ ስኳር በጥብጦ
በመጨመር ማጣበቅ ይቻሊሌ፡፡

6.2 . አሲዲማ አፈር በኖራ ማከም (acid soil amendment)

አሲዲማ አፈር በኖራ ማከም (acid soil amendment)
 የአሲዲማ አፈር ችግር በሚታይባቸው አካባቢዎች ር ከመራቱ ከሁሇት ወር በፊት
በአፈር ምርመራ ምክረ-ሃሳብ መሰረት አፈራችን ዉስጥ የሚያስፈሌገዉን የኖራ መጠን
በመጨመር

መጠቀም ይመከራሌ፡፡

 ሇምዕራብ ኢትዮጵያ /ቤንሻንጉሌ ጉሙዜ እና ጋምቤሊ አካባቢ ሊሇ ኮምጣጣ አፈር pH እና
ኮምጣጣነቱን ሇማስተካከሌ የሚጨመር የኖራ መጠን ዕዜሌ 1.ይመሌከቱ.
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6.3. አሲዲማ አፈር የሚቋቋም ዜርያዎችን መጠቀም


አሲዲማ አፈር ችግርን ባሇባቸዉ አካባቢዎች የኖራ ወጪ መሸፈን ካሌተቻሇ አሲዲማ
አፈር ችግርን በመቋቋም የተሸሇ ምርት መስጠት የሚችለ የአኩሪ አተር ዜርያዎችን
በምርምር የተሇዩ ስሇሆነ ሇተሸሇ ምርት እናዙህን ዜርያዎች ማሌማት ይመከራሌ፡፡



በተጨማሪም

አሲዲማ አፈር በሚታይባቸው አካባቢዎች

በአፈር ምርመራ ምክረ-ሃሳብ

መሰረት አፈራችን ዉስጥ የሚያስፈሌገዉን የኖራ መጠን በመጨመር ና አሲዲማ አፈር
የሚቋቋም ዜርያዎቸ መዜራት

ከፍተኛ ምርት ያስገኛሌ፡፡

7 የሰብሌ አመራረትሥርዓት
7.1. ሰብሌፈረቃ (crop rotation)
 በአንዴ ማሳ ሊይ በየዓመቱ ከአገዲ፣ ብርዕ፣ ቅባት ወይም አትክሌት ሰብልች ጋር
እያፈራረቁ መዜራት ተገቢ ነዉ፡፡
 በአሁኑ ወቅት በስፋት አትክሌትና ስንዳን

በመስኖ የሚመረትባቸው ማሳዎች

በተዯጋጋሚ ተመሳሳይ ሰብልች በመመረቱ ምክንያት የበሽታና የተባይ ዑዯትን
ሇመቀነስ አኩሪ አተርን ማፈራረቅ ዋነኛ መፍትሄ ከመሆኑም ባሻገር የአፈር ሇምነቱንና
ምርታማነትን በመጨመር ከፍተኛ ፋይዲ አሇው፡፡
 አኩሪ አተር የናይትሮጅን ንጥረ ነገርን በስሩ ሊይ ከሚገገኙት አትር መሰሌ ነገሮች
ከአየርወ ውስጥ ይሰብሰብ ፡፡ አኩሪ አተር በሄክታር እሰከ 248 ኪ.ግ የተፈጥሮ ዩርያ
(Nitrogen fixation) ማጋጅት የሚችሌ ሲሆን ይህም ከ5.4 ኩንታሌ ሰዉ ሰራሽ
ዩርያ ጋር ተነጻጻሪ ነዉ፡፡
7.2. ሰብሌ ስብጥር (Inter-cropping)
 አኩሪ አተርን ከበቆል፤ እንዱሁም በመጀመሪያው የዕዴገት ወቅት ከሸንኮራ አገዲ፤ከቡና
ጋር ማሰባጠር ሲቻሌ በተጨማሪም ከፍራፍሬ ሰብልች ጋር በማሰባጠር ማምረት
ይቻሊሌ፡፡
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7.3. ውሃ ማሰባሰብ እና አጠቃቀም
 በዯረቃማና እርጥበት አጠር አካባቢዎች
ውጭ የሚፈሱትን

የውሃ ማቆር ሥራዎች

ወዯ ማሳ ውስጥ በማስገባት

ከማሳ

ጥቅም ሊይ ማዋሌ

ያስፈሌጋሌ፡፡
 የእርጥበት ማቆር ሥራ እንዯማሳው ተዲፋትነት እና እንዯ አፈሩ ዓይነት
ይሇያያሌ፡፡
 ሜዲማ በሆኑ አካባቢዎች በማራራቅ እስከ አምስት ሜትር ባሇው ርቀት
ውሃ ሉያሰርግ የሚችሌ በሪጀር እና በታይ ሪጀር ቦዮች እንዱወጡ
ይዯረጋሌ::
 ተዲፋታማ በሆኑ ማሳዎች ሊይ የሚወጣው ቦይ ብዘ ሳይራራቅ በታይ
ሪጀር እየታሰረ ከሁሇት ሜትር ባሌበሇጠ ርቀት ቦዮችን ከላልች የአፈር
እና ውሃ ጥበቃ ሥራዎች ጋር በማቀናጀት ይጋጃለ፡፡
 በተጨማሪም በዯረቃማና እርጥበት አጠር አካባቢዎች በመስኖ በመታገዜ
አኩሪ

አተርን

ማሌማት

የሚቻሌ

ሲሆን

አኩሪ

አተርን

በመስኖ

ሇማሌማት የሚረደ መመርያዎችን መከተሌ ያስፈሌጋሌ::
8. የሰብሌ ጥበቃ ዳዎች
8.1. አረም ቁጥጥር



አኩሪ አተርን በዋናነት የተሇያዩ የሳር አረሞች (ያህያ ዲጉሳ፣ ነብሮ ሳር) እና ውሃ
አንቁር፣ አገራተም፣ መጭ፣ የሰይጣን መርፌ የተባለ አረሞች በመጀመሪያ የእዴገት
/የቡቃያ/ ዯረጃ ወቅት ያጠቁታሌ፡፡



አረም የአኩሪ አተር ምርትን እስከ 60 በመቶ እንዯሚቀንስ የምርምር ውጤቶች
ያሳያለ፡፡የአረም ጥቃትን ሇመከሊከሌ የማሳ ፅዲት ማዴረግ፣ ማሳን ዯጋግሞ ማረስ፣
ሰብሌን ማፈራረቅ፣ ከአረም ር የፀዲ ንጹህ ር መጠቀምና ከሶሰት ጊዛ ባሊነሰ አረምን
በወቅቱ በእጅ ማረም አስፈሊጊ ነዉ፡፡



የአኩሪ አተር ር ከተራ ከአንዴ ቀን እስከሚበቅሌ ዴረስ ከስር ከተጠቀሱት ፀረ-አረም
ኬሚካልች መርጦ መርጨት ይመከራሌ፡፡
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የውሃ መጠኑ ካሉብሬት መዯረግ የሚገባው ሆኖ ከ200-300 ሉትር ውሃ በሄክታር
ያስፈሌጋሌ፡፡



በሚረጭበት ወቅት የአፈር እርጥበት ሉኖረው ይገባሌ፡፡
o ሰትሮንግ አርም/ Strongarm 840 WG @ 20 ግራም በሄክታር
o ደዋሌ ጎሌዴ/ Dual Gold @ 1.0 ሉትር በሄክታር
o ኮዲሌ ጎሌዴ
o

Codal Gold @ 2.5 ሉትር በሄክታር

ፔንዴመንታሉን /Pendimentalin @ 1.5 ሉትር በሄክታር

8.2.

እጽዋት በሽታ ቁጥጥር

ብራውን ስፖት (Brown spot- Septoria glycines)
ምንም እንኳን የሚያዯርሰዉ የጉዲት መጠን ከቦታ ቦታ የሚሇያይ ቢሆንም ብራዉን ስፖት በሀገራችን
አኩሪ አተር በሚመረትባቸዉ አካባቢዎች በተከታታ አመታት ይከሰታሌ፡፡

በበሽታው የሚያዯርሰው ጉዲትና ምሌክቶች


በሽታው ከስረኛው ቅጠሌ ይጀምርና ወዯ ሊይኞቹ እያዯገ ይመጣሌ፡፡ በሽታው በቅጠሌ
ሊይ ሃምራዊ ጠባሳ ይሰራሌ፡፡



በሽታው በቅጠልች ሊይ በተሇያየ ቅርጽ ሲሰራ ጠቆር ያሇ ቡኒ ጠባሳ ይሆንና እያዯገ
ይመጣሌ ፡፡ በበሽታው የተጠቃ ቅጠሌ ወዯ ቢጫነት ይቀየርና ይረግፋሌ፡፡



የበሽታው ምሌክት ግንደ ሊይ፣ የቅጠሌ ንደ ሊይ፣ እና እሸቱ ሊይ ይታያሌ፡፡

ምስሌ1.ብራውን ስፖት የተጠቃ የአኩሪ አተር ቅጠሌ
የበሽታው እዴገት


የበሽታው አምጪ ፈንገስ ሲሆን ሞቃታማና ርጥበት ያሇበት አየር ይስማማዋሌ፡፡
የበሽታ ቁጥጥር



ከበሽታዉ ንጸህ የሆነ ር መጠቀም እና በሽታዉ ከማያጠቃዉ ሰብሌ ጋር እያፈራረቁ
መዜራት፡፡
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8.2.2.ሉፍ ብልች (Leaf Blotch- Phoma glycinicola)

አኩሪ አተር በሚበቅሌባቸው ቦታውች ሁለ በሽታው የሚታይ ሲሆን ይህ በሽታ እስከ



50 % ምርት እንዯሚቀንስ የምርምር ውጤቶች ይጠቁማለ፡፡
የበሽታው ምሌክት


በአብዚኛው ያረጁ የቅጠሌ መሀሌ (vein) ሊይ ይጀምርና ወዯ ቀይ ያዯሊ ጠባሳ በመፍጠር
ሰብለን ይጎዲዋሌ፡፡



በሽታው ሲያዴግ ጠባሳዎቹ በአንዴ ሊይ በመዯባሇቅ ትሌቅ ጠባሳን ይፈጥራለ፡፡



በሽታው ግንደን፣ የቅጠሌ ንጉን እና ቋቢያዉን ያጠቃዋሌ፡፡

ምስሌ 2. ሉፍ ብልች የተጠቃ የአኩሪ አተር ቅጠሌ

የበሽታው ኡዯት /ስነ ህይወት


ከተጠቃ የሰብሌ ቅሪት ሊይ በሽታ አምጪው (Spore) ወዯ አፈር በመቀሊቀሌ አፈር
ውስጥ ይከርምና በዜናብ ፍንጣሪ ከአፈሩ ወዯ ሰብለ ይተሊሇፋሌ፡፡



በሽታው ከማሳ ወዯ ማሳ፣ ከተክሌ ወዯ ተክሌ በዜናብ ፣ በሰው ፣ በእንስሳት እና
በወራጅ ውሃ ይሰራጫሌ፡፡
በሽታ ቁጥጥር
ፀረ-ፈንገስ ኮሳይዴ 2 ኪ.ግ በሄክታር ወይም ሪድሚሌ 1.5 ኪ.ግ በሄክታር በማዴረግ



በውሃ በጥብጦ መርጨት ነው፡፡
8.2.3.ፍሮግ አይ ሉፍ ስፖት-Frogeye leaf spot- Cercospora sojina

የበሽታው ምሌክት


በሽታው ሲጀምር ቅጠለ በተሇያየ ቅርፅ በውሃ የተፈቀ የሚመስሌ ምሌክት ያሳያሌ፡፡
ምሌክቱ ሲያዴግ መሃለ ከግራጫ እስከ ፈዚዚ ቡኒ ጠርዘ ዯግሞ ቀይ የመሰሇ ቡኒ
ይሆናሌ፡፡
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በሽታው በጣም ሲብስ ቅጠለ ያሇጊዛው ይረግፋሌ ግንደንና ሇሊውን ይይዋሌ፡፡ ግንደ
ሊይ ጠባብ ዯማቅ ቡናማ ይሆናሌ፡፡



ሇሊው ሊይ ክብ እንቁሊሌ ቅርፅ ያሇው ዯማቅ ቡኒ ጠርዜ ያሇው ይሆናሌ፡፡
ሩ ሲጠቃ ዯግሞ ፈዚዚና ዯማቅ ግራጫ የተሇያዩ ቅርፅ ያሇው ጠባሳ ይሆንና በሽታው



እያዯገ ሲመጣ ሩ ሙለ ሇሙለ ይጠቃና የፍሬው ሽፋን ይሰነጠቃሌ፡፡

ምስሌ3 በፍሮግ አይ ሉፍ ስፖት-የተጠቃ የአኩሪ አተር ቅጠሌ

የበሽታው እዴገት


የበሽታው አምጪ ፈንገስ በተጠቃ የሰብሌ ቅሪትና በር ውስጥ ይከርማሌ፡፡



ሞቃት እርጥበታማ የአየር ንብረት የበሽታውን መነሻ ተዋሲያን በማባዚት የበሽታውን
እዴገት እና ስርጭት ያባብሰዋሌ፡፡
የበሽታ ቁጥጥር



ንፁህ ር መጠቀም፣ እያፈራረቁ መዜራት፣ የሰብለ ቅሪት ከማሳ ማስወገዴ

8.2.4 ባክቴሪያሌ ብሊይት (Pseudomonas syringae)

የበሽታው ምሌክት


የበሽታው ምሌክት በስረኛው እና በሊይኛው ቅጠሌ እንዱሁም በግንደ ሊይ ይታያሌ ፡፡



በሸታው እያዯገ ሲሄዴ መዯበኛ ቅርፅ የላሊቸው የሞቱ የቅጠሌ ክፍልች ይፈጥራሌ፡፡



የበሽታ

ምሌክት

ያሇባቸው

ያረጁ

ቅጠልች

ይረግፋለ

ስሇሆነም

ቅጠለ

የተበሳሳ

ይሆናሌ፡፡
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ምስሌ4. በባክቴሪያሌ ብሊይት የአኩሪ አተር ቅጠሌ

የበሽታ እዴገት


የበሽታ አምጪ ባክቴርያ በር ውስጥና በሰብሌ ቅሪት ውሰጥ መክረም ይችሊሌ፡፡



በሽታው በማሳ ውስጥ ከተጠቃው ሰብሌ ወዲሌተጠቃው ሰብሌ፣ ከተጠቃው ማሳ ወዯ
አሌተጠቃው ማሳ በዜናብና በነፋስ፣ በሰው፣ በእንስሳት ይተሊሇፋሌ፡፡



በሰብለ የተፈጥሮ መተንፈሻዎች (በስቶማታ)፣ በተክለ ሊይ በበረድ ቁስሇት ሲፈጠር
በተፈጠረው ቁስሇት በሽታው በመግባት ያጠቃዋሌ፡፡



ቀዜቃዚ ዜናባማ የአየር ንብረት ሇበሽታው እዴገት ምቹ ናቸው፡፡
የበሽታ ቁጥጥር



የሚቋቋሙ ዜርያዎች መጠቀም፣ ጥራት ያሇው ር መጠቀም፣ ሰብሌ ማፈራረቅ
ከማይጠቁ ሰብልች ጋር ማፈራራቅ፣ በዯንብ አገሊብጦ በማረስ፣ የተክሌ ብዚት በመቀነስ
እና የሰብሌ ቅሪት በማቃጠሌና በማስወገዴ በሽታውን መከሊከሌና መቆጣጠር ይቻሊሌ፡፡

8.2.5.አንትራክኖስ (Colletotricum truncatum)

የበሽታው ምሌክት


በሰብለ የመጨረሻዎቹ የእዴገት ዯረጃ የሚከሰት በሽታ ነው፡፡



በሽታው ሩን ቅጠለ፣ ግንደ ቋቢያው ያጠቃሌ፡፡



ቅጠለ ሊይ የሚታዩ ምሌክቶች፡ የቅጠለ ቬይን (vein) ቀይማ ቡኒ ይሆናሌ፣ ቅጠለ
ይጠቀሇሊሌ፣ ያሇጊዛው ይረግፋሌ፡፡



ግንደ ሊይ የሚታዩ ምሌክቶች ከሆኑ በአበባ ወቅት ወጥ ያሌሆነ ቅርፅ ያሊቸው
በግንደና በፔትዮሌ ይታያሌ፡፡



ሰብለ ሇመታጨዴ ሲዯርስ ጥቁር እሾህ መሰሌና ስፖር በግንደ ፔትዮሌ እና ቋብያ
ሲታይ የበሽታው መኖር ማረጋገጫ ነው፡፡
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ምስሌ5. በአንትራክኖስየአኩሪ አተር ቅጠሌ

የበሽታው እዴገት


የበሽታው አምጪ ፈንገስ በማይሲሉየም መሌኩ በመሆን በር እና በሰብለ ቅሪት
ይከርማሌ፡፡
በሽታው አብዚኛውን ጊዛ የሚከሰተው በመራቢያ ወቅት (በአበባ ጊዛ) ሲሆን
እርጥበታማና ሞቃት የአየር ንብረት ሇበሽታው እዴገት ይመቸዋሌ፡፡ዕዜሌ 2፡ በአገራችን
የተመገቡ ፀረ ተባዮች ዜርዜር
የበሽታ ቁጥጥር



ተገቢ የሆነ የማሳ ፅዲት/ የሰብሌ ቃርሚያ በተገቢው ሁኔታው ከአፈር ጋር እንዱቀበር
እንዱሊወስ፤ እና እንዱበሰብስ ማዴረግ



ንፁህ ር መጠቀም/ ሩ ከበሽታ የጸዲ መሆን አሇበት



ሩን በጸረ-ፈንጋስ (Chemical seed dressing Thiram, Benomyl (2.5g/kg of
seed) and Mancozeb (00.2% concentration)



የሰብሌ ፈረቃን መከተሌ፡ አኩሪ አተር የተራበት ማሳ በዴጋሚ አኩሪ አተር ሇመዜራት
ቢያንስ ሁሇት ዓመት መጠበቅ፡



ተገቢ አረም መከሊከሌ ሥርኣትን መከተሌ /ጤዚ ከረገፈ በኋሊ ብቻ ማረም/



የተሻሻለ የአኩሪ አተር ዜርዎችን/በሽታን መቋቋም የሚችለ ዜርያዎች መጠቀም
ናቸወ፡፤



ሇአባቢው የተመከረ የር ወቅት መከተሌ



የበሽታዎቹ ክሰትት ሰብለ ከማበቡ በፊት ከሆነ ተጨማሪ የበሽታ መከሊከሉያ እና
መቆጣጠሪያ ኬሚካሌ ርጭት ማካሄዴ፡( Ridomil Gold MZ 68 WP ( 2kg/ha),
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Curzate M 68 WP

(2k/ha ) and Penncozeb 80 WP (2.5 kg/ha) በየሁሇት

ሳምንት ሌዩነት መርጨት፡፡
8.2.6.ዲውኒ ሚሌዱው (Peronospora manshurica)
የበሽታ ምሌክቶች


በሽታው ሰብለ አበባ ከመጀመሩ በፊትና እንዯጀመረ አካባቢ የሚከሰት ነው፡፡



የቅጠለ የሊይኛው ክፍሌ የተሇያየ ቅርፅ የሚኖረዉ ሲሆን ቀሇሙም ቢጫ፣ ነጣ ያሇ
አረንጓዳ ወዯ ዯማቅ ቢጫ እየተቀየረ ይሄዲሌ፡፡



በሽታው ሲብስ ወዯ ቡኒ ቀሇም ይሇወጥና በቢጫና አረንጓዳ ቀሇም የተከበበ ይሆናሌ፡፡



በበሽታው የተጠቃ ቋቢያ ምንም ዓይነት ምሌክት አያሳይም ውስጡ ያሇው ር ግን
በነጭ ፈንገስ የተከበበ ይሆናሌ፡፡



በበሽታው የተጠቃ ር የነተበ ነጭ መሰሌ ይሆናሌ፣ የፍሬው ሽፋን ይሰነጠቃሌ፡፡

ምስሌ 6. በዲውኒ ሚሌዱው የተጠቃ

የአኩሪ አተር

የበሽታ ቁጥጥር


ተቋቋሚ ዜርያ መጠቀም፣ አፈራርቆ መዜራት፣ የማሳ ፅዲት በማዴረግ ቅሪቱን መቅበር
ወይም ማቃጠሌ ያስፈሌጋሌ፡፡

8.2.7.የአኩሪ አተር ሞዚይክ

የበሽታው ምሌክት


የበሽታው መነሻ ቫይረስ ሲሆን በአስተሊሊፊ/ተሸካሚ ነፍሳት አማካኝነት

ከተክሌ ወዯ

ተክሌ ይተሊሇፋሌ፡፡


በሽታው ምርት ሊይ ጉሌህ የምርት መቀነስ ባያስከትሌም ትናንሽ ሮች እንዱሆኑ
በማዴረግ፣ የሩ ቀሇም በማጥቆር የጥራት ዯረጃውን ይቀንሳሌ፡፡



ቅጠለ ነጣ ብል ዯመቅ ያሇ አረንጓዳ ቀሇም ይኖረዋሌ፣ ቅጠለ ይኮማተራሌ፡፡



ምሌክቱ ከሞቃት ይሌቅ በቀዜቃዚ የአየር ጠባይ ወቅት በግሌፅ ይታያሌ፡፡
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የተክለ ቁመት ያጥራሌ፣ በአንጓ መካከሌ ያሇው ቁመት ያጥራሌ፡፡ የቋቢያ ቁጥር
ይቀንሳሌ፡፡



የተጠቃ ቋቢያ ጠፍጣፋ፣ አነስ ያሇ፣ ትንሽ ከርቭ የሰራ ይሆናሌ፡፡



ተክለ ብዚት ያሇው ፀጉር

አይኖረውም፣ ሩ የተሇየ ቀሇም ይኖረዋሌ፣ ሲራም

የመብቀሌ አቅም ያንሰዋሌ፡፡

ምስሌ 8. የአኩሪ አተር ሞዚይክ

የበሽታው እዴገት


በሽታው ወዯ ማሳ የሚገባው እስከ 75 በመቶ በሩ አማካኝነት ነው፡፡



ክሽክሽ ምግቧን ስትመገብ ቫይረሱን ከተክሌ ወዯ ተክሌ ታስተሊሌፋሇች፡፡



ቫይረሱ ከአንዴ አይነት በሊይ ሲሆን የምርት እና የጥራት ቅነሳው ይጨምራሌ፡፡
የበሽታ ቁጥጥር



የመዜሪያ ወቅት ማስተካከሌ (ቀዴሞ መዜራት የክሽክሽ ቁጥር ይቀንሳሌ) እና ጸረ-ተባይ
መጠቀም ያስፈሌጋሌ፡፡

8.2.8.የአኩሪ አተር ዋግ (Soybean rust)

10. የአኩሪ አተር ዋግ በተሇይ በምዕራብ የሀገራችን ክፍሌ በተዯጋጋሚ ይከሰታሌ፡፡ በሽታዉ
በብዚት የሚከሰተዉ

ሰብለ አበባ

በሚጀምርበት ጊዛና ፍሬ ማፍራት ሲጀምር

የሚከሰት በሽታ ሲሆን ተገቢው መከሊከሌ ካሌተዯረገ እሰከ 80% የሚዯርስ የምርት
መቀነስ ሉየስከትሌ እንዯሚችሌ መረጃዎች ያሳያለ፡፡
የበሽታዉ ምሌክት


በሽታው

በፈነገስ

ተዋህሲያን

ሚከሰት

ሲሆን

በሸታው

ሲጀምር

ጥቃቅን

ቡናማ

ጠቃጠቆዎች የሚፈ-ሩ ሲሆን ይሄም ምሌከት እየሰፋ ሄድ መለ ቅጠለን ሉጎዲ
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ይችሊሌ፡፡ በበሽታው የተጠቃ ቅጠሌ በጀርባው ተገሌብጦ በሚታይበት ጊዜ አባራ መሰሌ
ቡናኝ ይኖረዋሌ፡፡

ምስሌ 9፡ በአኩሪ አተር ዋግ የተጠቃ ቅጠሌ
የበሽታዉ አዴገት


በሽታው ወዯ ማሳ የሚገባው በንፋሰ

አማካኝነት

ሲሆን በሽታዉ ሞቃታማ እና ረጅም

የእርጥበት ጊዛ ካገኘ ከአንዴ ሳምንት እሰከ ሁሇት ሰምነት ባሇዉ ጊዛ ዉስጥ በከፍተኛ
ሁኔታ ይስራጫሌ፡፡
የበሽታው ቁጥጥር ዳ


በሽታውን የሚቋቋሙ ዜርያዎችን መጠቀም፣ በበሽታው ከማይጠቁ ሰብልች ጋር
ማፈራረቅ፣



በሽታዉ

የሚያጠቃቸዉ

የአረም

ዜርያዎችን

በተገቢዉ

መሌኩ

መቆጣጠር.ወይም

ማጽዲት፡፡


በኬሚካሌ መከሊከሌ



ኦፔራ ማክስ (Opera Max) 1 ሉት በሄክታር በውሃ በጥብጦ ከ7-9 ቀናት ሌዩነት
ዉስጥ

ቢያንስ

ሶስት

ጊዛ

ርጨት

ማዴረግ

ይመክራሌ፡፡ኬሚካሌ

ሇመርጨት

የሚመከረዉ የጉዯት መጠን 5% እና ከዙያ በሊይ ሲሆን ብቻ ነዉ፡፡
ነፍሳት ተባይ ቁጥጥር


አኩሪ አተር በዋናነት በዌብ ዎርም (Lamprosema indicata F.) ፣ በፌንጣ፣ በክሽክሽ
(Aphis craccivora)፣ በኋይት ፍሊይ

(Frankliniella schultzei)፣ እና በምስጥ
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(Macrotermes, Microtermes), ቅንቅን (Thripes) (Sericothrips variabilis)፣ የአኩሪ
አተር ለፐር (Pseudoplusia includes) በሚባለ ነፍሳት ተባዮች ይጠቃሌ፡፡


ከሊይ የተጠቀሱትን ተባዮች በባህሊዊ ዳዎች ማሇትም ሰብሌ ፈረቃ በመጠቀም፣ ንፁህ
ር መጠቀም፣ በዯንብ አገሊብጦ ዯጋግሞ በማረስ፣ በወቅቱን ጠብቆ በመዜራት መከሊከሌ
ይቻሊሌ፡፡
ክሽክሽ (Aphis craccivora) ፤



ክሽክሽ በራሱ አኩሪ አተር ሊይ ጉሌህ ጉዲት ባያሰከትሌም የአኩሪ አተር ቫይረስ በሽታን
ከአንደ ወዯ ላሊ ተክሌ በማስተሊሇፍ ይታወቃሌ፡፡

የበሽታ ቁጥጥር


በፀረ-ተባይ ሇመቆጣጠር የማሳ አሰሳ በማካሄዴ በአሰሳው ወቅት በማሳው ውስጥ ከ3040 በመቶ በሚሆኑ የአኩሪ አተር ተክልች ሊይ ክሽክሽ ከታየበት ከሚከተለት ፀረተባዮች
አንደን
መጠቀም፤
አክቴሉክ/ፕሪሚፎስ
ሚታይሌ
50
በመቶ
ኢ.ሲ.፣ዲይሚቶኤት/ሮገር 40 በመቶ ኢ.ሲ.፣ ፌኒትሮታዮን 50 በመቶ ኢ.ሲ.፣ዲያዙኖን
60 በመቶ ኢ.ሲ. አጠቃቀሙ በ200 ሉትር ውሀ በመበጥበጥ ሇአንዴ ሄክታር
መርጨት፤

8.3.3.ምስጥ (Macrotermes, Microtermes)



ምስጥ ዯረቃማና እርጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች አኩሪ አተርን ሙለ በሙለ
በመቁረጥ

በተሇይ

ዯግሞ

ሰብለ

ካበበ

በኋሊ

ሇአጨዲ

እስኪዯርስ

ዴረስ

ጉዲት

ያስከትሊሌ፡፡
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የበሽታ ቁጥጥር


በባህሊዊ ዳ የምስጥ ኩይሳ በማፍረስ፣ ንግስቲትዋን በመግዯሌ፣ ኩይሳ ውስጥ በጢስ
ማጠን መቆጣጠር ይቻሊሌ፡፡



ዱያዙኖን 2.5 ሉትር በሄክታር፣ ደርስባን (ክልሮፕይሪፎስ) 2.5 ሉትር በሄክታር እና
ፓይረኒክስ 3 ሉትር በሄክታር ኬሚካልችን ከ200-300 ሉትር በሆነ ውሃ በጥብጦ
መርጨት፡፡
8.3.4. የጓይ ትሌ (ball worm- Helicoverpa armigera (Hubner)
የበሽታ ቁጥጥር




ምርት ከተነሳ በኋሊ ቃርሚያውን ሰብስቦ ማቃጠሌ፡፤
በተወሰነ ሜትር ርቀት በቆልን አኩሪ አተር ማሳ ውስጥ መትከሌ
ሳይፐርሜትሪን/ካራቴ የተባሇውን ፀረ-ተባይ በመርጨት ተባዩን ሙለ በሙለ
መግዯሌ ይቻሊሌ፡፡

8.3.5.የአኩሪ አተር ቅንቅን (Thrips)



ተባዩ በአኩሪ አተር ማሳ ውስጥ ከቡቃያ የእዴገት ዯረጃ ጀምሮ ሁላም የሚኖር መዯበኛ
ተባይ ሲሆን ኢኮኖሚያዊ ጥቃት የማዴረስ ዯረጃ የሚዯርሰው እጅግ በጣም ብዘ ቁጥር
ሲኖረው ነው፡፡



ችግሩ የሚከሰተው ሰብለ የብቅሇት ችግር ካጋጠመው እና የመጀመሪያዎቹ የእዴገት
ዯረጃ ሊይ ሲከሰት ነው፡፡
የበሽታ ምሌክቶች
ሰብለ በአኩሪ አተር ቅንቅን ሲጠቃ፡- ቢጫማ ወይም ነጫጭ ነጠብጣቦች በቅጠለ ሊይ



ይታያሌ፣ የተጠቃ ቅጠሌ ብርማ ከሇር ይኖረዋሌ፣ አጠቃሊይ ተክለ ያጥራሌ፣

ቅጠለን

ሉያጨማዴዴ ይችሊሌ፣ ጥቃቱ ከባሰም ተክለን ሉገሇው ይችሊሌ፡፡
የበሽታ ቁጥጥር
ተባዩ



በተዯጋጋሚ

ኢኮኖሚያዊ

ጉዲት

የሚያስከትሌበት

ዯረጃ

ከዯረሰ

በጸረ-ተባይ

ኬሚካሌ (በፓይራትሮይዴ ፀረ-ተባዮች፣ ጉቾን የመሳሰለ) መቆጣጠር ያስፈሌጋሌ፡፡
8.3.6.የአኩሪ አተር ለፐር (Pseudoplusia includes)



ይህ ተባይ የአኩሪ አተርን ቅጠሌ በመመገብ ኢኮኖሚያዊ የምርት ቅነሳ የሚያስከትሌ
ነው፡፡



ተባዩ የአኩሪ አተር የመጨረሻዎቹ የእዴገት ዯረጃ ሲዯርስ የሚከሰት ስሇሆነ ግይተው
የሚዯርሱ ዜርያዎች ሇተባዩ ተጋሊጭ ናቸው፡፡
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የበሽታ ቁጥጥር
ተባዩ



በብዚት

በቀሊለ

በተፈጥሮ

ጠሊቶች

የሚጠፋ

ሲሆን

ጸረ-ተባይ

ኬሚካሌ

በሚረጭበት ወቅት የተባዩ የተፈጥሮ ጠሊቶችን ሉያጠፋቸው ስሇሚችሌ ጥንቃቄ ማዴረግ
ያስፈሌጋሌ፡፡

9. የአኩሪ አተር የዴህረ ምርት አያያዜ
ምርት ሇሰብሰባ መዴሱን ማረጋገጥ


የአኩሪ አተርን ትክክሇኛ የአጨዲ ወቅት መጠበቅ ሇቅባትና ሇፕሮቲን ይቱ እንዱሁም
ሇአጠቃሊይ ምርቱ አስፈሊጊ ነው፡፡



ከትክክሇኛ የመታጨጃው ጊዛ በፊት ከታጨዯ ምርቱ ይቀንሳሌ የመታጨጃ ጊዛው
ካሇፈበትም ዯግሞ የመርገፍ ችግር ያጋጥመዋሌ፡፡



ጠና በመቶ የሚሆነው የአኩሪ አተር ቅጠልች ወዯ ቢጫነት መቀየር ፣ የቅጠሌ
መርገፍና የሩ መዴረቅ ሇአኩሪአተር መዴረስ አይነተኛ ምሌከቶች ናቸው፡፡


ለ መ ሰ ብሰ ብ የ ደረ ሰ የ አ ኩሪ አ ተር ሰ ብል

ምርት መሰብሰብ


ምርቱን ከመሰብሰቡ አስቀዴሞ ምርቱን ሇመሰብሰብና ሇማጓጓዜ የሚያስፈሌጉ ቅዴመ
ዜግጅቶችን ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡



ምርት በዜናብና በላልች ምክንያት እንዲይበሊሽ ሇመሰብሰብ እንዯዯረሰ በአፋጣኝ
መሰብሰብ ይኖርበታሌ፡፡
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ሰብለ ሳይዯርስ ፈጥኖ ወይም በጣም ከዯረቀ በኋሊ መሰብሰብ በምርቱ ሊይ የጥራትና
በተባይ የመጠቃት ችግር ያስከትሊሌ፡፡



ሰብለ በሚሰበሰብበት ወቅት ፀሀይ ሳይበረታና ሳይጠነክር ፍሬው እንዲይረግፍ በጥንቃቄ
መሰብሰብ ያስፈሌጋሌ፡፡
ምርትን ማጓጓዜ



የተፈሇፈሇውን ምርት ሇማጓጓዜ በሚያመች መሌኩ በንፁህና ባሌተጎዲና ባሌተቀዯዯ
ከረጢት/ ጆንያ ውስጥ በመጨመርና በጥንቃቄ በመስፋት ወዯ ማከማቻ ቦታ መወሰዴ
ይኖርበታሌ፡፡



ምርት በሚጫንበትና በሚወርዴበት ወቅት ጆንያው ተቀድ ምርት እንዲይባክን ጥንቃቄ
መዯረግ ይኖበታሌ፡፡



ምርቱ በማጓጓዣ ተሽከርካሪ/ ጋሪ ወይም መኪና/ የሚጓጓዜ ከሆነ ተሸከርካሪው በአግባቡ
የፀዲና ጆንያውን ሉቀደና ሉጎደ ከሚችለ ሹሌና ስሇታም ነገሮች የፀዲ መሆኑን
ማረጋገጥ ያስፈሌጋሌ።
ሰብሌ ማዴረቅ



አኩሪ አተር ከታጨዯ በኋሊ በውስጡ የያውን እርጥበት በአግባቡ እስኪጨርስ ዴረስ ከ2-4
ቀናት ማዴረቅና ሩ በዯንብ መዴረቁ መፈተሽ ያሰፈሌጋሌ፡፡



የአኩሪ አተር

ፍሬ የእርጥበት

መጠን ከ12-14 በመቶ መብሇጥ የሇበትም፡፡



አኩሪ አተር

ፍሬ በአግባቡ ካሌዯረቀ በሩ ሊይ የሚዯርሰውን የበሽታና የተባይ ጉዲት

መቀነስና ሇብዘ ጊዛ በጎተራ ሇማቆየት ያስቸግራሌ፡፡
የመውቂያ ቦታ ማጋጀትና መውቃት


አኩሪ አተር በተሇያዩ ዳዎች መውቃት የሚያስችሌ አማራጭ ዳዎች የሚገኙ ሲሆን
እነዙህም

ሁሇገብ

የእህሌ

መውቂያ

መሳሪያና

በየአካባቢ

በተሇምድ

የሚሰራባቸው

ዳዎች መጠቀም ይቻሊሌ፡፡
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አኩሪ አተር


በሁሇገብ መውቂያ መሳሪያ በመውቃት የምርት ብክነትን መቀነስ ይቻሊሌ

አኩሪ አተር የመዉቃት ሥራ በሸራ ወይም በአግባቡ በንፁህ አውዴማ ሊይ ማከናወን
የምርቱን ጥራት ሇመጠበቅ ወሳኝ ተግባር ነው፡፡



አኩሪ አተር በማሽን በሚወቃበት ወቅት በሩ ሊይ ጉዲት እንዲይዯርሰ የሙከራ ውቂያ
በማዴረግ ማሽኑን በሚፈሇገው መጠን ማስተካከሌ ያስፈሌጋሌ፡፡

በዉቂያ ጊዛ በጣም አስፈሊጊ የሆኑ ነጥቦች


ከአሇአስፈሊጊ ነገሮች ጋር አሇማቀሊቀሌ፤



በሚወቃበት

ሰዓት

በሩ

ሊይ

ጉዲት

እንዲይዯርስበት

የውቂያ

መሳሪያ

ማጤን

ይኖርብናሌ፡፡ በዙህ ወቅት ጥንቃቄ ካሌተዯረገ በሩ የመብቀሌ አቅም የዕዴገት አቅምና
የመሳሰለት ሊይ አለታዊ ተፅእኖ ይኖረዋሌ


ከአንዴ በሊይ ዜርያዎች የምናመርት ከሆነ የመሰብሰቢያና የመውቂያ ቦታና ጊዛ
በመቀየር ዜርያዎቹ እንዲይቀሊቀለ መከሊከሌ ይገባሌ፡፡
ምርት ማከማቸት



አኩሪ አተር

ምርት ከብሌሸት ሇመከሊከሌ ዯረቅና ቀዜቃዚ ቦታ፤ ተባይ በማያጠቃው

ሁኔታ መቀመጥ አሇበት፡፡


የአኩሪ አተር ምርት ወዯ ጎተራ ከመግባቱ በፊት የእርጥበት መጠኑ ከ10-12 በመቶ
ሳይበሌጥ መዴረቅ አሇበት፡፡



ማንኛዉም የምርት ማከማቻ ንፁህና ከነፍሳት ተባይና በሽታ የፀዲ መሆኑን ማረጋገጥ
ተገቢ ነዉ፡፡ ማንኛዉም ጆንያም ሆነ ላሊ የምርት መያዣ ምርቱን ሇማከማቸት
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ከመጠቀማችን በፊት በማጠብና በፈሊ ውሃ ውስጥ ሇ10 ዱቂቃ ፍዜፎ በማውጣት
በዯንብ ማዴረቅ ያስፈሌጋሌ፡፡
10.የማከማቻ አይነቶች
ባህሊዊ የማከማቻ አይነቶች


ከጭቃና ከጭዴ የሚሰሩ ጎታና ዴብኝት



ከተሇያየ እንጨትና ቀርቅሀ የሚሰሩ ማከማቻዎች (ጎተራ)



ጋን ፣ ብረትና የፕሊስቲክ በርሜሌ



መኖሪያ ቤት ውስጥ በጆንያ ማከማቸት



ዯረጃውን ባሌጠበቀ አነስተኛ መጋን ውስጥ ማከማቸት
የባህሊዊ ማከማቻ ችግሮች



ማከማቻዎቹ

ሇእርጥበት፤ሇሙቀት፤ሇነፍሳት

ተባዮችና

ሇአይጥ

ጥቃት

በቀሊለ

የተጋሇጡ መሆናቸው


የውስጥና የውጭ አየር መዋወሪያ ያሇመኖራቸው



በቂ ክዲን ያሇመኖራቸው



ማከማቻው በውስጥና በውጭ ያሇመምረግና ያሇመሇሰን



ብዘዎቹ ማከማቻዎች በጭቃ ስሇሚሠሩ በመሰነጣጠቅ ሇነፍሳት ተባዮች መራቢያ
ምቹ ሁኔታ መፍጠር



ስርዓት በላሇው ሁኔታ በጆንያ ሞሌቶ ወይም በትኖ ወሇሌ ሊይ ማስቀመጥና
ሇከፍተኛ ብክነት መጋሇጥ
መሻሻሌ ያሇበት



ከተቻሇ እነዙህን ኋሊቀር ጎተራዎችን በተሻሻሇና በመናዊ ዳ እንዱተኩ ማዴረግ ይህ
ካሌሆነ ግን ያለትን የማከማቻ ዳዎች የሚያዯርሱትን የእህሌ ብክነት ሇተጠቃሚው
ግንዚቤ በመፍጠር ከዙህ በታች በተረረው መሰረት ማሻሻሌ ተገቢ ነው፡፡



በቤት ውስጥም ሆነ በውጭ የሚሰሩ ማከማቻዎችን ማስቀመጫ ቦታ እርጥበት የላሇው
፣ አየር ማስገባት የሚችሌ ፣ አካባቢው ንፁሁ ሆኖ ሇአይጥ ጥቃትና መራቢያ አመች
ያሌሆነ ቦታ መሆን አሇበት



የሚከማቸው አህሌ ጥራቱንና የእርጥበት መጠኑን የጠበቀ መሆን ይኖርበታሌ ፡፡



የአይጥን ጥቃትና የመበስበስን ችግር ሇማቃሇሌ ጎተራውን ከፍ አዴርጎ በመስራት
የአይጥ መከሊከያ ማዴረግ ፡፡
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ማከማቻዎችን

ውስጡንና

ውጭውን

በዯንብ

በመኖሪያ

ቤት

መምረግና

መሇሰን

እንዱሁም

ክዲን

እንዱኖራቸው ማዴረግ


በተሇይ

በጆንያ

ተሞሌቶ

ውስጥ

የሚከማቸውን

ምርት

ብክነት

ሇመከሊከሌ 20 ሲንቲ ሜትር ቁመት ባሊቸው ጣውሊዎች ሊይ በትክክሌ በመዯርዯርና
ከግዴግዲውና ከእህለ መካከሌ የ1 ሜትር ርቀት ኖሮት ቢዯረዯር ከእርጥበትና ሙቀትን
መከሊከሌ ይቻሊሌ በተጨማሪም ሇክትትሌና ሇአያያዜ ያመቻሌ ፡፡


በቤት ውስጥም ሆነ በውጭ የአይጦች ጉዴጓዴ ካሇ በየጊዛው እየፈተሹ አካባቢውን
ማጽዲት ጉዴጓደን መዴፈን ወይም ላሊ የመከሊከያ አማራጭ መውሰዴ



አኩሪ አተር ሇማከማቸት ከታች የተጠቀሱትን የተሸሻለ የማከማቻ ዓይነቶች መጠቀም
ይቻሊሌ፡፡


ፒክስ ከረጢት



ግሬይ ፕሮ ሱፐር ከረጢት



ግሬይን ፕሮ አሌትራ ሄርሜቲክ ከረጢት



ኮኮን



የብረት ጎተራ (ሜታሌ ሳይል)

11.በዴህረ ምርት ወቅት የሚከሰቱ የጎተራ በሽታ እና ተባዮች መከሊከሌ
በክምችት ወቅት የምርት ብክነት

ከሚቀንሱት ነገሮች ወነኞቹ በሻጋታና በነፍሳት ተባዮች

ናቸው፡፡
ፈንገስ ጥቃት


የፈንገስ ጥቃት በማሳ ሊይ ወይም በጎተራ ውስጥ ሉከሰት ይቻሊሌ፡፡ በአብዚኛው ጊዛ
የፈንገስ ጥቃት ከማሳ በመጀመር ወዯ ጎተራ ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ይታያሌ፡፡ ይህም
ከፍተኛ የሆነ የአፍሊቶክሲን መርዜ መፈጠር በር ከፋች በመሆኑ ጥንቃቄ ሉዯረግበት
ይገባሌ፡፡ የፈንገስ ጥቃት እንዯ ሇውዜ እና ኑግ ባለ የቅባት ሰብልች ከፍተኛ ጉዲት
በማዴረስ የሚታወቅ ፡፡
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የአኩሪ አተር ፈንገስ(

P. manshurica)

በማሳ ሊይ የሚከሰት የፈንገስ ጥቃት መንስኤዎች


ምርቱ ሇመሰብሰብ ሲዯርስ ከመጠን በሊይ በዜናብ መጠቃት ይህም ሇፈንገሱ እዴገት ምቹ
ሁኔታ ይፈጥራሌ።



በፈንገሱ የሚጠቃው ምርት በነፍሳት ተባይ ፣ በወፎችና በላሊ ምክንያት ጉዲት ሲዯርስበት
ሇፈንገሱ እዴገት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራሌ፡፡



በማሳ ሊይ ምርቱ በጥንቃቄ ከተሰበሰበና በዯንብ ከዯረቀ ፈንገስ (ሸጋታ) አይኖርም ቢኖርም
ላሊ ምቹ ሁኔታ እስካሊገኘ ዴረስ አይከሰትም ፡፡



በማሳ ሊይ የሚሰበሰበው ምርት ርጥበት መጠኑ ከ20 ፐርሰንት በሊይ ከሆነ ፉዚሬየም
ግራሚኒረም በሚባሌ ፈንገስ ይጠቃሌ፡፡ በዙህ ምክንያት ማይኮቶክሲን የሚባሌ ከሻጋት
ዜሪያ የሚመጣ መርዜ ይፈጥራሌ፡፡ በተመጋቢው ጤንነት ሊይ ጉዲት የሚያስከትሌና ካንሰር
ሇሚባሌ

በሽታ

የሚያጋሌጥ

ሲሆን

በመናችን

የሰው

ጤናን

በመጉዲት

ከሚታወቁ

ምክንያቶች መካከሌ ይጠቀሳሌ፡፡
የፈንገሱ መከሊከያ ዳ


የምርቱን የእርጥበት መጠን ጠብቆ ማከማቸት



ንፁህና ውሃ/እርጥበት በማይገባበት ማከማቻ ማከማቸት



ከማሳ ሲሰበሰብ ሇመሰብሰብ እንዯዯረሰ ፈጥኖ ማጨዴ



ምርቱ ሲሰበሰብና ሲጓጓዜ እንዲይጎዲ (በዜናብ) እንዲይመታ ጥንቃቄ ማዴረግ
የነፍሳት ተባይ አይነቶ (Bruchids, or weevils)
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በአሁኑ ወቅት በሀገራችን የዴህረ ምርት የነፋሳት ተባይ አኩሪ አተርን ሇማከማቸት ብዘም
አሳሳቢ ጉዲይ አይዯሇም፡፡

ሆኖም በተወሰኑ አካባቢዎች

የአኩሪ አተር ነቀዜ መኖራቸዉ

የተረጋገጠ ቢሆንም የተባዩን ስነ-ህይወታዊ ባህርይ በተመሇከተ በቂ ምርምር አሇተዯረገበትም
ሆኖም ተባዩ ከቦልቄ ነቀዜ በእጅጉ ይመሳሰሊሌ፡፡

ምስሌ፤ የአኩሪ አተር ተባይ (Bruchids, or weevils)
የሚከተለትን የነፍሳት የጎተራ ተባዮች መከሊከያ ዳዎች መጠቀም ወሰኝ ነዉ፡፡
ባህሊዊ መከሊከያ ዳ


ጎተራውንና የጎተራውን አካባቢ ንጽህና መጠበቅ



የከረመና አዱስ እህሌ አብሮ አሇማስቀመጥ



የዯረቀ የእንጨት አመዴ አንዴ ኪል ግራም አመዴ በመቶ ኪልግራም እህሌ ጋር
መሇወስ



አስር ኪል ግራም አሸዋ ከመቶ ኪልግራም እህሌ ጋር ቀሊቅል ማስቀመጥ



አነስተኛ መጠን ያሊቸው ሮች እንዯ ጤፍና ዲጉሳ ከመሳሰለት ሮች ጋር ትሊሌቅ
እህሌ ምርት ጋር ቀሊቅል ማስቀመጥ



መናዊ የማካማቻ ዳዎችን ዛሮን (ፒክስ ባግ፣ የብረት ገረወይና የመሳሰለት
መጠቀም)
የነቀዜ መከሊከያ ኬሚካልችን መጠቀም



አክቴሉክ 2% ደቄት 50 ግራም ሇ 100 ኪል ግራም እህሌ፡ እህለን በሸራ

ወይም በሲሚንቶ ወሇሌ በማዴረግ ኬሚካለን እህለ ሊይ በመነስነስ በአካፋ በዯንብ
ማዯባሇቅና ስራው ከተጠናቀቀ በኋሊ በማከማቻው ጆንያ ውስጥ አስገብቶ መዯርዯር
ማሳሰቢያ;- በር ማከማቸት ሂዯት ውስጥ ማከማቻን በኬሚካሌ ማጠን ወይም ላልች ኬሚካልችን ጥቅም ሊይ
የሚውለት ላልች ዳዎችን መጠቀም ካሌተቻሇ ብቻ መሆን እንዲሇበት መገንብ ያስፈሌጋሌ፡፡
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በመሆኑም በክምችት ወቅት የጎተራ ተባይ የሚቀንሱ አሰራሮችን መከተሌ፤ የኬሚካሌ ንክኪ ውጪ
የሆኑትን እንዯ ባህሊዊ ዳዎችን እና አየር የማያስገቡ ማከማቻ ዳዎቸውን (ፒክስ ከረጢቶች፣ የብረት
ገረወይናዎችን) መጠቀም ቅዴሚያ የሚሰጣቸው ተግባራት መሆናቸውን ሇማሳሰብ እንወዲሇን፡፡

መጋን
በአነስተኛ ወጭ የሚሰሩ አነስተኛ መጋኖች
መጠናቸው የተሇያዩ አነስተኛ መጋኖች በአርሶ አዯሮችና በነጋዳዎች እንዯሚሰሩ ይታወቃሌ፡፡
እንዯነዙህ አይነት መጋኖች በማበርከት ሊይ ያለት አገሌግልት ቀሊሌ ባይሆንም በውስጣቸው
ሊይ ያሇው የምርት ጥፋት መጠን እንዱሁ በቀሊለ

የሚገመት አይዯሇም ፡፡አብዚኛዎቹ

መጋኖች ከጣሪያቸው በታች እና ከግዴግዲው በሊይ ክፍት መሆናቸው ፣ በርና መስኮቶቻቸው
በትክክሌ

የሚገጥሙ

ባሇመሆኑና

ግዴግዲቸውም

ሳይሇሰን

ስሇሚቀር

ሇነፍሳት

ተባዮች

መራቢያና መሸሸጊያነት አመች ናቸው፡፡ የአንዲንዴ መጋኖች ጣሪያ በጥንቃቄ ስሇማይሰሩ
በዜናብ ጊዛ ያፈሳለ፡፡ ይህም ምርቱን በማበሊሸት በኩሌ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋሌ፡፡
አብዚኛው ጊዛ አነስተኛ መጋኖችን ወሇሌ በስሚንቶ የተሰራ ባሇመሆኑ እርጥበት ከመሬት
ውስጥ ወዯ ምርቱ በመዜሇቅ ምርቱን እንዱሻግትና እንዱበሰብስ ያዯርገዋሌ፡፡
ችግር ሇማቃሇሌ ሇማህበረሰቡ ስፊ

ስሇሆነም ይህንን

የማሻሻያ ግንዚቤ ተዯርጎ የመጋን አሰራርና አዯራዯር

ስርዓት ተጠብቆ ከተከማቸ የሚሰጡት አገሌግልት ከፍተኛ ነው፡፡

ትሊሌቅ መናዊ የሰብሌ መጋኖች
እነዙህ መጋኖች በአብዚኛው የሚሰሩት ጣሪያቸው ከቆርቆሮ ወይም በኮንክሪት ግዴግዲቸው ና
ወሇሊቸው በብልኬት ፣በጡብና ስሚንቶ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ በትክክሌ የተገጠሙ በወንፊት ሽቦ
የተሸፈኑ መስኮቶችና ብረት በሮችም ስሇሚኖራቸው ሇተባይ መግቢያነት አያመችም፡፡ እንዯነዙህ
አይነት መጋኖች ውስጥ የሚከማች ምርት ተገቢውን እንክብካቤ ከተዯረገሇት ሇረጅም ጊዛ
ሳይበሊሽ ሉከማች ይችሊሌ፡፡
የመጋን አያያዜና አጠቃቀም


ሇማከማቻው ተገቢውን ክዲን ማጋጀት



ማከማቻው የአየር ማስገቢያ መስኮት እንዱኖረው ማዴረግ
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የማከማቻው ጆንያ በቀጥታ ከመሬት ጋር ተያይዝ መቀመጥ የሇበትም ፡፡በመሆኑም
ከ10-20 ሴንቲ ሜትር ከፍታ ባሇው ጣውሊ ሊይ ማስቀመጥ



የሚከማቸው እህሌ በግዴግዲው ዘሪያ በአንዴ ሜትር አርቆ መዯርዯር



በሁሇቱ ዴርዴሮች መካከሌ ከ1-2 ሜትር ማራራቅ



የተከማቸው እህሌ ከጣሪያ ከ1.5-2 ሜትር ዜቅ ብል መዯርዯር አሇበት



የጆንያ ዴርዴር ከሆነ ቁመቱ ከ4 ሜትር መብሇጥ የሇበትም፡፡ ሊስቲክ ከሆነ ዯግሞ ከ3
ሜትር መብሇጥ የሇበትም



እህሌ ጎተራው ውስጥ ከመግባቱ በፊት ጎተራውን ማጽዲት እንዲስፈሊጊነቱ ጸረ ተባይ
መርጨት አክቴሉክ 50% ፈሳሽ



ማከማቻ መጋኑን ወይም ጎተራውን በየጊዛው መጎብኘትና አካባቢውን ማጽዲት በዙህ
መሰረት ተባይ ከተከሰተ የመቆጣጠሪያ እርምጃ መውሰዴ
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ዕዜሌ 1፤ ; ሇምዕራብ ኢትዮጵያ /ቤንሻንጉሌ ጉሙዜ እና ጋምቤሊ አካባቢ ሊሇ ኮምጣጣ አፈር pH እና ኮምጣጣነቱን ሇማስተካከሌ የሚጨመር
የኖራ መጠን
pH

ቦቆል

ማሽሊ

ዲጉሳ

ስንዳ

ቦልቄ

ሇውዜ

የሊም አተር

አኩሪአተር

CaCO3 ኩሌ ሄር-1
4.5

54.22

54.22

54.22

54.22

54.22

54.22

54.22

54.22

4.6

46.44

46.44

46.44

46.44

46.44

46.44

46.44

46.44

4.7

39.05

39.05

39.05

39.05

39.05

39.05

39.05

39.05

4.8

32.04

32.04

32.04

32.04

32.04

32.04

32.04

32.04

4.9

25.43

25.43

25.43

25.43

25.43

25.43

25.43

25.43

5.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

5.1

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5

5.2

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.5

8.0

8.0

5.3

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

5.4-

0

0

0

0

0

0

0

0

ሇሠብለ ተስማሚ ፒ ኤች
ሇሠብለ ተስማሚ ያሌሆነ ፒ ኤች፡፡ በዙህ ወቅት ምርታማነቱን ሇመጨመር ኖራ መጨመር በጣም አስፈሊጊ ነው፡፡
የኖራ ምጠናው የተሰራው ይህን ቀመር መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ LR (ኩሌ/ሄር)= 19.5 pH2 - 255.3pH + 808.2
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ዕዜሌ 2፡ በአገራችን የተመገቡ ፀረ ተባዮች ዜርዜር
No
1

2

Trade Name
Insecticides
Actellic 2% dust*
Delicia *
Detia Gas-Ex-T*
Diazol 60 EC*

Pirimiphos-methyl
Aluminium phosphide 56.7%
Aluminium phosphide 56.7%
Diazinon 60% EC

Ethiothoate 40% EC
Helmathion 50 Ec

Dimethoate
Malathion 50% EC

Profit 72% EC
Quickphos*

Profenofos
Aluminium phosphide
Tab

1

HERVICIDE
Alanex 48% EC*
Dual Gold 960 EC
Fusilade” Super 12.5%
EC****
Lasso 480 EC
Lasso/Atrazine
55%
SC*
Strongarm 840 WG
Fungicides
Benlate 50 WP****
Sancozeb 80% WP*
Rodenticides
Klerat pellets ****

2
3

Lanirat Bait 0.005%****
Storm*

3

Common Name

Approved uses: For the control of …….

56%

Alachlor 480 g/l
S-metolachlor
Fluzifop-p-butyl
Alachlor 480 G/L EC
Alachlor 35% + Atrazine

W/W

Storage pests on Cereals and Pulses
Storage pests on Cereals and Pulses
Storage weevils and beetles on Cereals and Pulses
Pests of Cereals, vegetables and Oil crop and aphids, caterpillars, whiteflies,
nematodes, termites
Aphids on Field pea and Russian Wheat Aphid (Diuraphis noxia) on Barley
Aphids and leaf hoppers on Maize and storage insect pests in storage
structures
Pea aphids (Acyrtosiphon pisum) on Field pea
Storage pests

Annual grass and some broadleaf weeds in Maize and Soybeans
Broad leaf weeds in Haricot bean
Grass weeds in Faba bean

20%

Broad leaf weeds in Haricot bean
Annual weeds in Maize, Soybean

Diclosulam

Broad leaf

Benomyl 50% WP
Mancozeb 800 g/kg WP

Bean anthracnose on Haricot beans
Chocolate sport and rust on Faba bean

Brodifacoum

Rats in large stores and in the field for out breaks control under the
supervision of an expert.
Field and storage rodents
Storage and field rodents

Bromadiolone
Flocoumafen 0.005% pellet

and grass weeds on Soya bean
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No
4

5

Trade Name
Zinc phosphide

Common Name
Zinc phosphide 80% Technical

Ratol*

Zinc phosphide 80% Technical

Field rats as a
technical cannot
phosphide by the
Field rats as a
technical cannot
phosphide by the

Approved uses: For the control of …….
finished bait 4% zinc phosphide. Zinc phosphide
be sold to the user unless it is formulated to 4%
registrant
finished bait 4% zinc phosphide. Zinc phosphide
be sold to the user unless it is formulated to 4%
registrant

Note:

*

Re-registered pesticide
**
Canceled from registration upon receipt of a notification, in writing, from the registrant of the pesticide that this specific formulation has been that phased out from their production line.
***
Canceled from registration upon receipt of a notification, in writing, from the registrant of the pesticide, it has been withdrawn from sale
**** Registration expire
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80%
zinc
80%
zinc

